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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Projekt architektoniczny VI, PG_00052823

Kierunek studiów Architektura

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
-

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury -> Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. arch. Elżbieta Marczak
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. arch. Elżbieta Marczak

dr inż. arch. Piotr Marczak
dr inż. arch. Magdalena Podwojewska
dr inż. arch. Jakub Kołodziejczak
dr inż. arch. Izabela Burda
dr inż. arch. Ksenia Piątkowska
mgr inż. arch. Marta Wojtkiewicz
mgr inż. arch. Stanisław Dopierała
dr inż. arch. Mateusz Gerigk

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 60
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

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

60 8.0 32.0 100

Cel przedmiotu • wykształcenie umiejętności zaprojektowania prostego zespołu usługowego zawierającego towarzyszącą 
funkcję gastronomiczną z technologią zaplecza;

• wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń w projektowaniu obiektów z uwzględnieniem 
uwarunkowań wynikających z kontekstu lokalizacyjnego;

• rozwijanie wrażliwości estetycznej i kreatywności w kształtowaniu współczesnych form 
architektonicznych;

• wykazanie wrażliwości na społeczne aspekty zawodu;
• rozwijanie umiejętności prezentacji graficznej i ustnej własnej koncepcji projektowej w zakresie 

architektury i urbanistyki.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K02] jest gotów do 
poszanowania różnorodności 
poglądów i kultur oraz do 
wykazywania wrażliwości na 
społeczne aspekty zawodu;

Student potrafi uzasadnić 
zaproponowane w projekcie 
rozwiązania architektoniczne i
urbanistyczne odwołując się od
potrzeb różnorodnych grup 
społecznych.
Ma świadomość społecznej roli 
architekta.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie

[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

Student potrafi sformułować 
właściwe założenia i uwzględnić je 
w decyzjach projektowych. Potrafi 
uzasadnić zaproponowane w 
projekcie rozwiązania 
architektoniczne i urbanistyczne.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U01] potrafi wykorzystać 
doświadczenia zdobyte w trakcie 
studiów w celu dokonania 
krytycznej analizy uwarunkowań i 
formułowania wniosków do 
projektowania w 
interdyscyplinarnym kontekście

Student potrafi podejmować 
decyzje projektowe w oparciu o 
przepisy prawa i zapisy 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego oraz 
doświadczenia zdobyte w trakcie 
studiów.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K6_U03] potrafi przygotować 
prezentację graficzną, pisemną i 
ustną, własnych koncepcji 
projektowych w zakresie 
architektury i urbanistyki, 
spełniającą wymogi 
profesjonalnego zapisu 
właściwego dla projektowania 
architektonicznego i 
urbanistycznego

Student potrafi zaprezentować 
kolejne etapy pracy projektowej 
oraz ostateczne opracowanie 
projektowe w sposób zrozumiały i 
właściwy dla skali 
architektonicznej i
urbanistycznej. Potrafi wykonać 
opracowanie rysunkowe oraz 
zaprezentować je ustnie.

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K6_U04] potrafi wykorzystać 
metody analityczne do 
formułowania i rozwiązywania 
zadań projektowych

Student potrafi przeprowadzić 
prace przedprojektowe i na ich 
podstawie zdefiniować wytyczne 
projektowe. Student korzysta z 
metod analitycznych i narzędzi 
projektowych.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
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Treści przedmiotu  

 

KATEDRA ARCHITEKTURY MIESZKANIOWEJ I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ/SAM
mgr inż. arch. Stanisław Dopierała
dr inż. arch. Mateusz Gerigk
Projekt budynku w intensywnej zabudowie. Gdańsk, ul. Waryńskiego

KATEDRA ARCHITEKTURY MIESZKANIOWEJ I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ/SAUP
dr inż. arch.Ksenia Piątkowska
mgr inż. arch. Marta Wojtkiewicz
Szkoła tańca z restauracją, Gdańsk, ul. Partyzantów

KATEDRA ARCHITEKTURY MIEJSKIEJ I PRZESTRZENI NADWODNYCH
dr inż. arch. Izabela Burda
dr inż. arch. Jakub Kołodziejczak
Obiekt usługowy z funkcją hotelową dostosowany do zmian klimatycznych. Gdańsk Olszynka

KATEDRA ARCHITEKTURY MIEJSKIEJ I PRZESTRZENI NADWODNYCH
dr inż. arch. Elżbieta Marczak
dr inż. arch. Piotr Marczak
dr inż. arch. Magdalena Podwojewska
Gdańskie przestrzenie lokalne: Gdańsk Sobieszewo, Gdańsk Chełm, Gdańsk Śródmieście

Projektowanie:

1. Wprowadzenie i omówienie problematyki zajęć, wizja lokalna i gromadzenie materiałów wyjściowych do 
projektowania;
2. Określenie wytycznych do projektowania analiza dokumentów planistycznych, analiza lokacji pod kątem 
osadzenia w krajobrazie z uwzględnieniem kontekstu architektonicznego, urbanistycznego, historycznego i 
kulturowego;
3. Ustalenie programu użytkowego i schematu funkcjonalnego projektowanego obiektu;
4. Wstępna koncepcja przestrzenno-bryłowa i wariantowe zagospodarowanie działki;
5. Studia modelowe; szkice koncepcji formy architektonicznej;
6. Kontynuacja pracy nad koncepcją; uszczegółowienie przyjętych rozwiązań (bryła);
7. Ocena zaawansowania prac - prezentacja, dyskusja;
8. Uszczegółowienie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych (rzuty);
9. Uszczegółowienie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych (rzuty);
10. Uszczegółowienie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych (przekroje);
11. Uszczegółowienie rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych (elewacje);
12. Opracowanie rozwiązań architektonicznych (kolorystyka elewacji, detale);
13. Uszczegółowienie rozwiązań, wstępna forma graficzna plansz;
14. Układ graficzny plansz;
15. Oddanie prac - prezentacja, dyskusja;

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Wymagana wiedza z projektowania architektonicznego i urbanistycznego w zakresie do sem. 5 st. I.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Prezentacja graficzna oraz 
wypowiedź ustna

70.0% 20.0%

Spójność koncepcji, jakość 
rozwiazań architektonicznych i 
urbanistycznych

70.0% 40.0%

Proces projektowania: jakość 
wykonania zadań cząstkowych, 
zaangażowanie w proces twórczy

70.0% 40.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Borysiuk S., Sanitarno-higieniczne zasady projektowania zakładów 
gastronomicznych i obiektów handlowych (miejsc obrotu) z artykułami 
żywnościowymi, opracowanie. PZITS, Warszawa 1999;
Błądek Z, Hotele. Programowanie, projektowanie, wyposażenie. 
Palladium, Poznań 2001;
Bierwionek K., Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni publicznych, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 2016;
Chwalibóg K., Architektura przyjaznych przestrzeni, Narodowy Instytut 
Architektury i Urbanistyki, Warszawa 2022;
Gehl J., Życie pomiędzy budynkami. Użytkowanie przestrzeni 
publicznych, Kraków, 2010
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Uzupełniająca lista lektur Basista A., Architektura- dlaczego taka jest. Znak, Kraków, 2000;
Rosmussen S.E., Odczuwanie architektury. Wyd. MURATOR, 
Warszawa, 1999;
Prac. zbior., Atlas of Contemporary World Architecture. Phaidon, 2004;

 

Akty prawne i rozporządzenia:
Ustawa Prawo Budowlane, Dz. U. 2021 poz. 2351 z pózn. zmianami;

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Dz.U.2015.1422 z dn. 2015.09.18 z późn. zmianami;

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Wizja lokalna terenu, wykonanie dokumentacji fotograficznej i szkiców terenu; 
Poszukiwanie kontekstu miejsca, analiza kontekstu miejsca i czynników mających wpływ na formę 
przestrzenną obiektu; Budowa wstępnej formy przestrzennej na podstawie przeprowadzonych analiz, 
budowa makiety roboczej, propozycja usytuowania obiektu w terenie, powiązanie z istniejącą infrastrukturą;
Rozwiązanie układu urbanistycznego - projekt zagospodarowania terenu;
Rozwiązanie układu funkcjonalnego obiektu; Rozwiązanie układu funkcjonalnego w powiązaniu z wymogami 
technicznymi i obowiązującymi przepisami; 
Propozycja układu konstrukcyjnego obiektu; 
Propozycja rozwiązań materiałowych i technologicznych;

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


