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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Projekt architektoniczny III KAMiPN, PG_00050706

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 Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. arch. Jarosław Bąkowski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. arch. Jarosław Bąkowski

mgr inż. arch. Karolina Taraszkiewicz

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 45.0 0.0 30.0 0.0 75
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

SAOZ Projektowanie architektoniczne III - Moodle ID: 6004
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=6004

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 metod kształtowania 
architektury na przykładzie projektu domu jednorodzinnego - MIESZKAĆ W KRAJOBRAZIE, dom 
jednorodzinny (willa w prestiżowej dzielnicy miasta).

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

Opis wytycznych projektowych i 
stworzenie na ich podstawie 
kompozycji architektonicznej. 
Opracowanie programu 
funkcjonalny obiektu 
architektonicznego o niewielkim 
stopniu skomplikowania.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[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

Opracowanie serii graficznych 
prezentacji ilustrujących 
zamierzenie projektowe. 
Opracowanie koncepcji 
architektonicznej budynku.

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
[SU1] Ocena realizacji zadania
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Treści przedmiotu W trakcie zajęć studenci podejmują się analizy uwarunkowań zamieszkiwania. Zadaniem projektowym jest 
opracowanie projektu koncepcyjnego domu jednorodzinnego, 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

• Korzeniowski W., Budownictwo mieszkaniowe, Arkady, Warszawa, 
1989

Uzupełniająca lista lektur • Dz. U. poz. 1422 z 2015 r. Warunki techniczne, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Adresy eZasobów Podstawowe
https://www.dezeen.com/ - .
http://www.bryla.pl/ - .
https://architizer.com/ - .
https://www.pinterest.ca/ - .
https://label-magazine.com/ - .
https://www.archdaily.com/ - .

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


