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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 dr hab. inż. arch. Maria Helenowska-Peschke
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. arch. Maria Helenowska-Peschke

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

Projektowanie zintegrowane gr. 4_ 2020/21 - Moodle ID: 5569
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=5569

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 Zapoznanie się ze specyfiką metodologii BIM opartej na przetwarzaniu informacji projektowej (informed 
design) i współpracy branżowej.

 

Opanowanie umiejętności korzystania z programu Revit 2019 na różnych etapach procesu projektowania . 
architektonicznego - od poszukiwania formy obiektu architektonicznego po sporządzanie dokumentacji 
projektowej na różnym poziomie szczegółowości.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[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 potrafi korzystać z 
modelowania BIM  (tworzenie 
cyfrowej reprezentacji fizycznych i 
funkcjonalnych cech budynku) w 
trakcie rozwiązywania problemu 
projektowego.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[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 odpowiednio dobiera 
narzędzia BIM do realizowanego 
etapu procesu projektowania - 
modelowania koncepcyjnego oraz 
sporządzania dokumentacji 
projektowej o różnym poziomie 
szczegółowości.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
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Treści przedmiotu Zajęcia obejmują wykorzystanie programu Autodesk Revit 2019 w procesie projektowania zintegrowanego.

 

Omówienie BIM vs CAD.

Interfejs Autodesk Revit, szablon, tworzenie obiektów, narzędzia do modyfikacji i transformacji.

Model BIM wielokondygnacyjnego domu mieszkalnego (powtarzalna kondygnacja).

Przygotowanie dokumentacji rysunkowej i zestawień do publikacji.

Zaawansowane modelowanie typu Massing.

Kontrola geometrii za pomocą punktów referencyjnych i parametrów.

Podział i panelizacja powierzchni krzywoliniowych za pomocą adaptacyjnych paneli.

Tworzenie rodzin - prosty przykład.

Wprowadzenie do Dynamo (opcjonalnie dla chętnych).

Tworzenie modelu BIM własnego projektu domku jednorodzinnego 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Umiejętności czytania i sporządzania rysunków architektonicznych 2D.

 

Umiejętności  modelowania cyfrowych obiektów 3D.

Umiejętność korzystania z platformy eNauczanie PG.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
wykonanie zadań dodatkowych 50.0% 20.0%
wykonanie zadań obowiązkowych 90.0% 80.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Samouczek programu Revit    dostęp:  http://help.autodesk.com/view/
RVT/2019/PLK/

Uzupełniająca lista lektur Kirby L., Krygiel E., Kim M., Mastering Autodesk Revit 2018 wyd Sybex 
a Wiley Brand, 2018

 

 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

opracowanie modelu BIM domu  mieszkalnego

 

opracowanie koncepcyjnego modelu bryłowego wieżowca

opracowanie koncepcji pokrycia panelami  adaptacyjnymi powierzchni krzywoliniowej

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


