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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Projekt architektoniczny IV , PG_00050911

Kierunek studiów Architektura

Data rozpoczęcia studiów październik 2019 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2020/2021

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 6.0

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. Jakub Kołodziejczak
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. arch. Jakub Kołodziejczak

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

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 9.0 66.0 150

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest umiejętność zaprojektowania małego zespołu budynków wielorodzinnych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U04] rozpoznaje specyfikę 
kontekstu projektowego, gromadzi 
i analizuje informacje w celu 
sformułowania wytycznych 
projektowych w opracowywanym 
projekcie; projektuje obiekt z 
uwzględnieniem uwarunkowań 
wynikających z kontekstu 
lokalizacyjnego i określa skalę i 
zakres pożądanych zmian; 
uwzględnienia powiązania 
przestrzenne z najbliższym 
otoczeniem

Student potrafi zaprojektować 
zagospodarowanie terenu i obiekt 
architektoniczny na podstawie 
istniejących uwarunkowań

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

[K6_U09] analizuje otoczenie 
urbanistyczne lokalizacji pod 
kątem wytycznych do 
projektowania architektonicznego, 
sporządza analizy dzielnic 
miejskich, formułuje wytyczne i 
opracowuje koncepcję 
przekształceń dzielnicy

Student potrafi rozpoznać 
uwarunkowania urbanistyczne dla 
projektu architektonicznego oraz 
sporządzić analizę dalszego 
rozwoju dzielnicy.

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

[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

Student potrafi przeanalizować 
najbliższe otoczenie 
projektowanego budynku oraz 
zaproponować odpowiednie 
rozwiązanie przestrzenne.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
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Treści przedmiotu Określenie i analiza zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań kompozycyjnych i funkcjonalnych 
wynikających z położenia terenu objętego opracowaniem.
Omówienie programu funkcjonalno przestrzennego; studia modelowe; pierwsze szkice koncepcji formy 
architektonicznej, wynikającej ze studiów w zakresie kompozycji architektoniczno urbanistycznej - korekty 
indywidualne.Dalsze rozwijanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej. Praca nad wstępnymi rzutami 
budynku-korekty indywidualne.
Przedstawienie koncepcji: prezentacja planu zagospodarowania oraz bryły budynku szkice koncepcyjne; 
szkice 
perspektywiczne wnętrz urbanistycznych wykonane z poziomu chodzącego człowieka wstępne rzuty 
budynku (parter i kondygnacja powtarzalna). 
Korekta koncepcji klauzurowej; kontynuacja poszukiwań i prace nad koncepcją; przedstawienie wariantów 
koncepcji-korekty indywidualne. 
Ustalenie układu funkcjonalno - przestrzennego oraz schematu konstrukcyjnego budynku korekty 
indywidualne. 
Kontynuacja pracy nad koncepcją; opracowanie rzutów budynku rozwiązanie układu powierzchni 
mieszkalnych, omówienie problemu strefowania funkcjonalnego mieszkań; lokalizacja pionów instalacyjnych 
- korekty indywidualne. 
Kontynuacja pracy nad koncepcją: koordynacja rozwiązań w zakresie przyjętego układu przestrzennego, 
konstrukcyjnego oraz instalacji wewnętrznych-korekty indywidualne. 
Przedstawienie planu zagospodarowania terenu, rzutów kondygnacji podziemnej, przyziemia oraz 
kondygnacji powtarzalnej, przekrojów i elewacji; makieta robocza ocena zaawansowania prac, dyskusja.
Kontynuacja pracy nad koncepcją; uszczegółowienie przyjętych rozwiązań korekty indywidualne.
Kontynuacja pracy nad koncepcją: rozwiązania detalu, kolorystyki elewacji korekty indywidualne.
Opracowanie graficzne koncepcji, sposób prezentacji projektu.
Dalsza praca nad projektem-korekty indywidualne.
Prezentacja projektów; omówienie prac, dyskusja; ocena ostateczna.

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
estetyka opracowania 30.0% 30.0%
publiczna prezentacja 30.0% 10.0%
rozwiązania merytoryczne 30.0% 60.0%

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);
Neufert E., Neufert P.: Podręcznik projektowania architektoniczno-
budowlanego, Arkady, W-wa 1991

Uzupełniająca lista lektur K. Tauszyński: Wstęp do projektowania architektonicznego, Wyd. 
Szkolne i Pedagogiczne 1997;
W. Korzeniewski: Budownictwo mieszkaniowe poradnik projektanta 
Arkady 1989;
Z. Mieszkowski: Elementy projektowania architektonicznego; Arkady 
1975;
W. Ostrowski: Urbanistyka współczesna; Arkady 1975;
H. Adamczewska Wejchert: Kształtowanie zespołów mieszkaniowych; 
Arkady 1985;

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


