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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Projekt architektoniczny III KAMiUP, PG_00052115

Kierunek studiów Architektura

Data rozpoczęcia studiów październik 2019 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2020/2021

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 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 5.0

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. Piotr Czyż
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. arch. Piotr Czyż

mgr inż. arch. Stanisław Dopierała
dr inż. arch. Agnieszka Szuta

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 0.0 75.0 0.0 75
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Projektowanie architektoniczne III, SAM - Moodle ID: 8534
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=8534

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

75 10.0 40.0 125

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest nabycie podstawowych umiejętności analizy funkcji jak i projektowania na przykładzie 
projektowania rezydencji mieszkaniowej w zabudowie atrialnej.

 

Zajęcia prowadzone są w trybie modułowym wraz z:

Teoria projektowania architektonicznego III Projekt architektoniczny III - Dom jako podstawowy element 
kompozycji urbanistycznej Budownictwo III
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U03] posługuje się 
podstawowymi elementami 
kompozycji architektonicznej i 
urbanistycznej; projektuje obiekt 
architektoniczny spełniający 
wymogi funkcjonalne, techniczne i 
estetyczne z zachowaniem 
właściwej relacji pomiędzy nim a 
otoczeniem; rozwiązuje problemy 
funkcjonalne i technologiczne w 
sposób zapewniający wygodę i 
bezpieczeństwo użytkowania

Opisuje wytyczne projektowe i 
komponuje na ich podstawię 
prostą kompozycję 
architektoniczną. Opracowuje 
program funkcjonalny obiektu 
architektonicznego o niewielkim 
stopniu skomplikowania.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_U12] potrafi odpowiednio 
określić priorytety służące 
realizacji określonego przez siebie 
lub innych zadania; ma 
doświadczenie we współpracy w 
grupie i w podejmowaniu w niej 
różnych ról; potrafi w sposób 
świadomy i poparty 
doświadczeniem zaprezentować 
efekty swojej pracy, przekazać 
informacje w sposób powszechnie 
zrozumiały

Opracowuje w trakcie zajęć serię 
prezentacji w formie graficznej 
ilustrującej zamierzenie 
projektowe. Opracowuje czytelną 
koncepcję architektoniczną w 
formie plansz.

[SU1] Ocena realizacji zadania

Treści przedmiotu W trakcie zajęć studenci podejmują się analizy uwarunkowań zamieszkiwania, w szczególności 
zamieszkiwania w zabudowie miejskiej o charakterze atrialnym.

 

 

Zadaniem projektowym jest opracowanie projektu koncepcyjnego domu jednorodzinnego jako części 
większego zespołu domów jednorodzinnych. Każdy ze studentów otrzymuje jedną działkę w zespole. 
Wyjściową formą jest dom atrialny lub jej wariacja. Dla zadanej lokalizacji wymagane jest odniesienie się do 
kontekstu.

 

Na zajęcia składa się seria prezentacji dotyczących metodyki projektowania niewielkich obiektów 
architektonicznych oraz przegląd przypadków podobnych. W trakcie zajęć odbywają się również grupowe i 
indywidualne konsultacje projektowe dotyczące przykładowych zagadnień projektowych jak i szczegółowych 
rozwiązań projektowych w poszczególnych projektach.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
prezentacja końcowa projektu 100.0% 10.0%
wykonanie projektu 100.0% 90.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur  

 

- Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-
budowlanego.Arkady, Warszawa, 1995.- Pearson D., Przyjazny dom. 
Wydawnictwo Murator Warszawa, 1998.- Wines J., Green Architecture. 
Taschen, 2000.- Redliczka A., Atlas miar człowieka. Dane do 
projektowania i ocenyergonomicznej.- Mass J., Referowska M., 
Mieszkanie. Arkady, Warszawa, 1965.
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Uzupełniająca lista lektur  

 

- Twarowski M., Słońce w architekturze. Warszawa, Arkady, Warszwa, 
1970.- Hinz Sigrid, Wnętrza mieszkalne i meble. Arkady, Warszawa, 
1980.- Wright D., Natural Solar Architecture. The Passive Solar Primer. 
VNR, 1984.

 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

 

 

Określenie pomysłu przestrzennego, prezentacja powiązań przyjętych rozwiązań z otoczeniem, 
studiamodelowe; Formułowanie wstępnej idei koncepcyjnej budynku wraz z usytuowaniem go na 
działce;Opracowanie stadium idei architektonicznej. Rozwój idei architektonicznej;Opracowanie wstępnej 
koncepcji;Opracowanie formy architektonicznej w zakresie koncepcyjnym, ustalenie schematu 
układukonstrukcyjnego, komunikacji i innych podstawowych decyzji przestrzennych;Opracowanie stadium 
koncepcji architektonicznej;Uszczegółowienie rozwiązań funkcjonalnych;Opracowanie rozwiązań 
architektonicznych, formy, kolorystyki elewacji, detalu- korekty indywidualne;Uszczegółowienie rozwiązań, 
forma graficzna podaniaSporządzenie i oddanie koncepcji architektonicznej w pełnym zakresie 
merytorycznym.

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


