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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 Projektowania Środowiskowego

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. arch. Robert Idem
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. arch. Robert Idem

dr inż. arch. Robert Juchnevič

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 Opracowanie koncepcji zespołu budynków wielorodzinnych zgodnie z założeniami projektowymi

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

Integruje funkcję, formę, 
konstrukcję i technologię tworząc 
koncepcję wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego zgodną z 
założeniami projektowymi.

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

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

Uwzględnia kontekst otoczenia w 
projekcie architektonicznym

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[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

Projektuje zgodnie z przepisami 
budynek wielorodzinny

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
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Treści przedmiotu ĆWICZENIA: Zagadnienia urbanistyczne przestrzenne relacje projektowanych obiektów z otoczeniem. 
Usytuowanie budynku na działce uregulowania prawne. Dojścia, dojazdy, parkowanie. Zieleń towarzysząca i 
tereny rekreacji osiedlowej. Typy wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej - przegląd przykładów. Tendencje 
w kształtowaniu architektury budynku mieszkalnego. Schematy konstrukcyjne. Specyfika układu 
funkcjonalnego budynku mieszkalnego - wymogi użytkowe. Schematy użytkowe mieszkań. Analiza 
wybranych przykładów. Podsumowanie problematyki funkcjonalnej. Problematyka osób niepełnosprawnych. 
Wybrane zagadnienia z dziedziny projektowania wnętrz. Współczesne rozwiązania proekologiczne. 
Zagadnienia techniczno-materiałowe. Technologie elewacyjne. PROJEKTOWANIE: Analiza walorów 
przestrzennych pejzażu miejskiego otaczającego teren lokalizacji. Prezentacja zgromadzonych materiałów 
wyjściowych, formułowanie wniosków do budowy wstępnej idei projektu. Omówienie i przyjęcie wstępnej idei 
projektu. Usytuowanie budynku na działce, rozwiązanie układu komunikacyjnego. Budowa schematu 
funkcjonalnego budynku w powiązaniu z formą architektoniczną. Precyzowanie układu użytkowego 
mieszkań. Powiązanie układu użytkowego z konstrukcją i formą budynku. Forma podania projektu.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Zaliczenie przedmiotu: Projekt architektoniczny III

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
projekt 100.0% 70.0%
zaliczenie ćwiczeń 50.0% 30.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, 
Arkady, W-wa 1991.

 

Korzeniewski W., Budownictwo mieszkaniowe, poradnik projektanta. 
Arkady, Warszawa, 1989.

Peters P., Rosner R., Małe zespoły mieszkaniowe, Arkady, 1883

Idem R., Kształtowanie mikrośrodowiska jako miejsca wspólnoty, Wyd. 
PG, Gdańsk 2013

Uzupełniająca lista lektur Norberg-Schulz Ch., Bycie, przestrzeń i architektura. Wyd. Murator. 
Warszawa, 2000.

 

Norberg-Schulz Ch., Znaczenie w architekturze zachodu. Wyd. 
Murator, Warszawa, 1999.

Szparkowski Z., Zasady kształtowania przestrzeni i formy 
architektonicznej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1993

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Projekt zagospodarowania terenu zespołu zabudowy typu cohousing

 

Projekt koncepcyjny budynku wielorodzinnego

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


