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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. Jarosław Bąkowski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. arch. Jarosław Bąkowski

dr inż. arch. Jacek Poplatek

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 • Cel przedmiotu:
• zapoznanie się z problematyką projektowania budynków mieszkaniowych wielorodzinnych
• opanowanie umiejętności kształtowania właściwych relacji pomiędzy obiektem projektowanym a jego 

najbliższym otoczeniem
• zapoznanie się z zagadnieniami z zakresu rewitalizacji przestrzeni miejskich
• rozwijanie wrażliwości estetycznej i kreatywności w kształtowaniu współczesnej formy architektonicznej
• rozwijanie umiejętności prezentacji projektu oraz argumentacji i obrony własnej koncepcji projektowej

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U09] analizuje otoczenie 
urbanistyczne lokalizacji pod 
kątem wytycznych do 
projektowania architektonicznego, 
sporządza analizy dzielnic 
miejskich, formułuje wytyczne i 
opracowuje koncepcję 
przekształceń dzielnicy

umiejętność oceny istniejącego 
środowiska urbanistycznego

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[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

umiejętność analizy regulacji 
prawnych i formalnych

[SU1] Ocena realizacji zadania
[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

umiejętność kształtowania formy 
architektonicznej

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
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Treści przedmiotu 1. wprowadzenie i omówienie ćwiczeń; wydanie materiałów; analiza działki (określenie jej kontekstu 
architektonicznego i urbanistycznego); określenie cech szczególnych lokalizacji omówienie wspólne

2. zasady projektowania budynku domu wielorodzinnego omówienie wspólne
3. ustalenie programu funkcjonalnego i koncepcja przestrzenno-bryłowa (studia modelowe) konsultacje 

indywidualne
4. koncepcja zagospodarowania terenu (założenia urbanistyczne) konsultacje indywidualne
5. koncepcja architektoniczna jako model przestrzenny konsultacje indywidualne
6. ocena zaawansowania prac (prezentacja, dyskusja) zajęcia klauzurowe
7. dalsze prace nad modelem konsultacje indywidualne
8. dalsze prace nad modelem konsultacje indywidualne
9. uszczegółowienie przyjętych rozwiązań przestrzennych konsultacje indywidualne
10. uszczegółowienie przyjętych rozwiązań przestrzennych konsultacje indywidualne
11. ocena zaawansowania prac (prezentacja, dyskusja) zajęcia klauzurowe
12. opracowanie rozwiązań architektonicznych: formy, kolorystyki elewacji, detalu konsultacje indywidualne
13. opracowanie rozwiązań architektonicznych: formy, kolorystyki elewacji, detalu konsultacje indywidualne
14. uszczegółowienie rozwiązań, wstępna forma graficzna plansz konsultacje indywidualne
15. oddanie prac prezentacja, dyskusja

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
forma prezentacji projektu 50.0% 25.0%
zawartość projektu 50.0% 50.0%
obecność na zajęciach 75.0% 25.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur • Korzeniowski W., Budownictwo mieszkaniowe
• Dz. U. poz. 1422 z 2015 r. Warunki techniczne, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zmianami
Uzupełniająca lista lektur

czasopisma:

• Architectural Review
• Domus

strony internetowe:

• https://architizer.com
• https://www.designboom.com/

Adresy eZasobów

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

Nie dotyczy


