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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Diploma seminar I, PG_00052680

Kierunek studiów Architektura (studia w j. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski
Angielski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury -> Katedra Projektowania Środowiskowego

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot mgr inż. arch. Paulina Duch-Żebrowska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu mgr inż. arch. Paulina Duch-Żebrowska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Sem VI_ENG_Pre-diploma seminar - Moodle ID: 29756
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=29756

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 2.0 18.0 50

Cel przedmiotu
Przedmiot jest częścią większego modułu, z kontynuacją do semestru 8.W semestrze 6 moduł składa się z 
seminarium, projektu, projektu konstrukcji oraz konsultacji branżowych.Celem przedmiotu jest zrozumienie i 
rozpoczęcie korzystania z warsztatu praktykującego architekta w kontekście przepisów prawa oraz 
współpracy zespołu wielobranżowego.Celem końcowym jest przygotowanie pisemnej części pracy 
dyplomowej, która opisuje ograniczenia i ideę projektu.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K71] ma świadomość 
potrzeby korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym

- rozumienie i stosowanie zapisów 
MPZP (miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego)
- analiza terenu w związku z MPZP
- rozumienie i stosowanie 
przepisów budowlanych  
- ogólne zrozumienie i analiza  
warunków rynkowych 
projektowanej działalności
- User Centered Design teoria i 
zasady

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
[SK2] Ocena postępów pracy

[K6_K04] jest gotów do uczenia 
się przez całe życie, w tym przez 
podjęcie studiów drugiego stopnia 
i studiów podyplomowych lub 
uczestnictwo w innych formach 
kształcenia.

- uświadamianie potrzeb w 
zakresie CPD (continued 
professional development)
- wyrobienie nawyku 
obserwowania wiadomości 
architektonicznych i mediów

[SK3] Ocena umiejętności 
organizacji pracy
[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej

[K6_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych 
lub ekonomicznych lub prawnych 
do rozwiązywania problemów w 
środowisku społecznym

- User Centered Design w 
działaniu - zrozumienie potencjału 
społecznego lokalizacji miejsca i 
potrzeb użytkownika końcowego 
oraz połączenie obu elementów w 
procesie projektowania

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K6_W02] zna i rozumie zasady 
gromadzenia informacji i ich 
interpretacji w ramach 
przygotowywania koncepcji 
projektowej; problematykę 
dotyczącą architektury i 
urbanistyki w zakresie 
rozwiązywania prostych 
problemów projektowych

- prowadzenie szerokiej kwerendy 
związanej z miejscem i rodzajem 
projektu zarówno w aspekcie 
proponowanych rozwiązań 
przestrzennych jak i realizacji 
światowych

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
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Treści przedmiotu 1. wprowadzenie/ wymagania/ zakres- 2godz

 

2. przepisy - MPZP + Prawo budowlane + Rozporządzenia: O formie projektu budowlanego + Warunki 
Techniczne seminaryjna analiza zagadnień - 4godz

3. Program funkcjonalno-przestrzenny - założenia powierzchniowe- 2godz

4. Problematyka i elementy opisu i eseju - szkielet eseju, analiza spisu treści- 2godz

5. Elementy projektu proekologicznego praktyka - 2godz

6. Użytkownik - 2godz

7. Rola sportu w zrównoważonym społeczeństwie praktyka - 2godz

8. Opis koncepcji urbanistycznej  praktyka - 2godz

9. Opis założeń projektowych - Koncepcja architektoniczna - praktyka - 2godz

10. opis problematyki obranej indywidualnie przez studenta - praktyka - 2godz

11. Opis założeń projektowych - Forma i koncepcja - praktyka - 2godz

12. Opis założeń projektowych - elewacje- praktyka - 2godz

13. Opis założeń projektowych - wnętrza - praktyka - 2godz

14. Przegląd gotowych esejów, poprawki, wgranie- 2godz

 

 

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Ukończenie studiów na kierunku Architektura i Urbanistyka do poziomu semestru 5 stopnia 1 włącznie. 

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolejne fragmenty opisu na e-
nauczaniu

70.0% 100.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Geoffrey Makstutis - Design Process in Architecture: From Concept to 
Completion

 

Marc Kushner  - The Future of Architecture in a 100 Buildings

Andrea Simitch, Val Warke - The Language of Architecture: 26 
Principles every Architect should know

Prawo budowlane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Uzupełniająca lista lektur Mencwel Jan, Betonoza. Jak się niszczy polskie miasta 
 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


