
Data wydruku: 22.05.2023 17:41 Strona 1 z 3

 

 
Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Architectural project VI, PG_00052682

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 angielski
angielski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury -> Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. arch. Justyna Borucka
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. arch. Justyna Borucka

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 Celem kursu, opartego na studium przypadku w Gdańsku (Rynek Gdańsk-Wrzeszcz i jego okolice), jest 
zrozumienie problemu rewitalizacji przestrzeni targowych oraz wypracowanie innowacyjnych rozwiązań 
architektoniczno-urbanistycznych odpowiadających na znaczną zmienność aktualnych uwarunkowań 
rozwoju miast, z uwzględnieniem zagadnień zrównoważonego rozwoju. Co więcej, celem jest także 
zrozumienie najważniejszych problemów i wyzwań architektury i urbanistyki w kontekście rewitalizacji 
przestrzeni publicznej.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[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

Umiejętność klarownego 
komunikowania analiz i efektów 
projektowych w postaci serii 
prezentacji multimendialnych, 
rysunków i posterów oraz 
przygotowanie końcowej wystawy 
prezentującej wyniki projektowe 
połączonej z publiczną dyskusją.

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_K02] jest gotów do 
poszanowania różnorodności 
poglądów i kultur oraz do 
wykazywania wrażliwości na 
społeczne aspekty zawodu;

Prezentowanie podejścia 
multidyscyplinarnego, praca 
zespołowa, krytyczne myślenie i 
zrozumienie podejść do 
problematyki rewitalizacji 
przestrzeni

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK3] Ocena umiejętności 
organizacji pracy
[SK2] Ocena postępów pracy
[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie

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

Zrozumienie głównych problemów 
związanych z rewitalizacją 
przestrzeni publicznych, między 
innymi w celu promowania 
świadomej i opracowania 
skutecznej strategii na ten temat

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU1] Ocena realizacji zadania

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

Umiejętność przekształcenia 
przestrzeni w postaci 
interdyscyplinarnego projektu 
uwzględniającego zagadnienia 
urbanistyczno-architektoniczne z 
elementami małej architektury

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU1] Ocena realizacji zadania

[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

Zrozumienie, w jaki sposób 
technologia może promować 
strategie rewitalizacji przestrzeni 
publicznych publicznej.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

Treści przedmiotu Przedmiot dotyczy kształtowania obiektów targowisk wraz z funkcjami towarzyszącymi. Kurs prezentuje 
wieloaspektowe podejście do zagadnień, w tym kwestie techniczne, prawne, ekonomiczne, środowiskowe i 
kulturowe. Celem kursu, opartego na studium przypadku w Gdańsku (Targowisko Gdańsk-Wrzeszcz i jego 
okolice), jest zrozumienie problemu rewitalizacji przestrzeni wystawienniczych oraz wypracowanie 
innowacyjnych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, które odpowiadają na znaczną zmienność 
aktualnych warunków rozwoju miast, z uwzględnieniem zagadnień zrównoważonego rozwoju. Kurs ma na 
celu poszerzenie kompetencji przyszłych projektantów oraz pomoże zrozumieć aktualne potrzeby rynku.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Duża gotowość do podejścia multidyscyplinarnego, otwartość na badania, innowacyjny projekt strukturalny, 
zaawansowane umiejętności korzystania z narzędzi cyfrowych i umiejętność pracy w środowisku cyfrowym

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Estetyka opracowania 33.0% 30.0%
Rozwiązania merytoryczne 33.0% 60.0%
Seminaria 33.0% 10.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Ustawa Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi (przepisy 
techniczne)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 
28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
Neufert E., Neufert P.: Podręcznik projektowania architektoniczno-
budowlanego, Arkady, W-wa 1991
Borysiuk S., Sanitarno-higieniczne zasady projektowania zakładów 
gastronomicznych i obiektów handlowych (miejsc obrotu) z artykułami 
żywnościowymi, opracowanie. PZITS, Warszawa 1999.

Uzupełniająca lista lektur Spis lektur, fragmenty wykładów, definicje itp. zostaną przekazane 
studentom w formacie cyfrowym w odniesieniu do tematyki seminariów.
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Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Zajęcia odbywać się będą w formie pracowni projektowej z zakresu projektowania architektonicznego VI. 
Treść kursu obejmuje następujące elementy dydaktyczne: Blok 1 - wprowadzenie do zagadnienia, studium 
przypadku Blok 2 - wycieczki terenowe, warsztaty ankietowe, spotkania z przedstawicielami jednostek 
miejskich Blok 3 - warsztaty projektowe i kontynuacja etap Blok 4 - prezentacja wyników Zajęcia będą 
odbywać się w interdyscyplinarnych 3-osobowych grupach projektowych. Kurs zakończy się prezentacją w 
grupie i dyskusją. Wystawa finałowa planowana jest w siedzibie SARP o. Wybrzeże w Gdańsku Centrum / 
Bractwo św. Jerzego i Złota Brama / Targ Węglowy 27. Ocena - podstawą oceny będzie aktywny udział w 
zajęcia i opracowanie, przekazanie prac w formie cyfrowej i na plakatach wystawowych.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


