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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Projekt w systemie zintegrowanym, PG_00050614

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 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury -> Katedra Sztuk Wizualnych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot mgr inż. arch. Kacper Radziszewski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu mgr inż. arch. Kacper Radziszewski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 30
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

30 0.0 0.0 30

Cel przedmiotu
Studenci w trakcie zajęć poznają metody zapisu projektu w formie algorytmu zwykorzystaniem 
programowania wizualnego.Laboratoria poruszają podstawowe terminy oraz metody zapisu danych. 
Studenci zostają wprowadzeni do zagadnień związanych z symulacjami środowiskowymi w dziedzinie 
architektury.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U02] tworzy poprawne 
kompozycje płaskie i 
przestrzenne, kształtuje 
trójwymiarową przestrzeń 
odwzorowując ją w rysunku, 
modelu i opracowaniach 
cyfrowych; stosuje programy 
komputerowe i techniki 
warsztatowe pozwalające na 
poprawną i czytelną prezentację 
wyników procesu projektowego na 
wszystkich etapach pracy

Student potrafi zapisać ciąg
zasad geometrycznych w postaci
funkcjonującego algorytmu w
środowisku komputerowym z
wykorzystaniem programowania
wizualnego.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[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

Student rozumie możliwości
wynikające z zastosowania
projektowania algorytmicznego
oraz jego ograniczenia. Potrafi w
odniesieniu do potrzeb
wykorzystać optymalne narzędzie
pod względem jego skuteczności.

[SU1] Ocena realizacji zadania
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Treści przedmiotu Studenci w ramach zajęć poznają rozszerzone metody modelowania z wykorzystaniem oprogramowania 
Computer Aided Design bazującego na geometriach NURBS, Rhinoceros 3d.  Metody modelowania zostają 
rozszerzone o projektowanie komputacyjne z wykorzystaniem dodatku Grasshopper 3d, który umożliwia 
zapis sekwencji poleceń w postaci algorytmu wizualnego.

 

 

Studenci zostają wprowadzeni do metod algorytmicznych w projektowaniu architektonicznym.

 

Podstawowa wiedza z zakresu oprogramowania z 2 sem. studiów inż. zostaje uzupełniona o ćwiczenia 
związane z zapisem algorytmicznym obiektów architektonicznych. Dodatkowo studenci są wprowadzeni do 
analiz środowiskowych z wykorzystaniem programowania komputerowego, dzięki którym tworzą narzędzie 
umożliwiające analizę bryły budynku pod względem liczby godzin bezpośredniego nasłonecznienia. Swoje 
umiejętności oraz stworzone narzędzia, wykorzystują na przykładzie projektu domu jednorodzinnego 
rozwijanego równolegle na ćwiczeniach z projektowania architektonicznego.

 

Ćwiczenia:

 

• wprowadzenie do treści zajęć i poznanie interfejs oprogramowania Rhinoceros +ćwiczenia
• powtórzenie programu Grasshopper3d (interfejs)
• modelowanie algorytmiczne (voronoi)
• modelowanie algorytmiczne (Sanaa pavilion)
• modelowanie algorytmiczne (turning torso)
• wizualizacja danych
• silnik symulacji środowiskowych Ladybug
• praca nad zastosowaniem poznanych narzędzi symulacyjnych w projekcie architektonicznym domu 

jednorodzinnego

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Znajomość oprogramowania Rhinoceros oraz Grasshopper3d na poziomie podstawowym.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
zastosowanie symulacji 
nasłonecznienia

50.0% 40.0%

sprawozdzania z laboratoriów 70.0% 60.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur  

 

AAD_Algorithms-Aided Design, Parametric Strategies 
UsingGrasshopper,Author: Arturo TedeschBonenberg, Wojciech, 
Giedrowicz, Marcin, Radziszewski, Kacper.(2019). Współczesne 
projekowanie parametryczne w architekturzehttps://www.modelab.is/
grasshopper-primerhttps://www.grasshopper3d.com/

 

Uzupełniająca lista lektur Architectural Geometry 1st Edition,by Helmut Pottmann, Bentley
Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

parametryczne modelowanie geometrii Voronoi 2d

 

modelowanie algorytmiczne SANAA Pavilion

modelowanie algorytmiczne Turning Torso, Santiago Calatravy

tworzenie narzędzia do symulacji nasłonecznienia

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


