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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Projekt specjalistyczny, PG_00050849

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 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury -> Katedra Historii -> Teorii Architektury i Konserwacji  Zabytków

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. arch. Agnieszka Szuta

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 30.0 0.0 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 4.0 16.0 50

Cel przedmiotu Opracowanie koncepcji przestrzeni wybranego opuszczonego obiektu lub jego części (np. wejście
 do zdesakralizowanej świątyni) tak, by dodane elementy nie niszczyły tożsamości miejsca oraz wpisały się 
w zastane otocznie przy zachowaniu spójności z jego pierwotnym charakterem.

 

Proponowane działanie powinno stanowić odpowiedź na wymagania stawiane przez XXI wiek, uwzględnić/
przynieść korzyści dla adaptowanego obiektu, jak również jego otoczenia w szerszej skali np. miasta na 
podłożu ekonomicznym i turystycznym.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W01] ma wiedzę z zakresu 
historii architektury, teorii 
architektonicznych oraz 
pokrewnych sztuk, nauk 
humanistycznych i technologii, a 
także elementarną wiedzę z 
zakresu podstawowych metod 
matematycznych stosowanych w 
projektowaniu architektonicznym i 
urbanistycznym

Student ma wiedzę o obiekcie 
będącym przedmiotem 
opracowania.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[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 ustalić wartości 
obiektu architektonicznego i 
zaproponować rozwiązania 
projektowe adaptacji.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

Treści przedmiotu 1. Wprowadzenie i omówienie tematu, analiza materiałów wyjściowych;
2. Analiza problemu, prace koncepcyjne
3. Prezentacja wstępnych opracowań
4. Szczegółowe rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne
5. Prezentacja i omówienie.

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Projekt architektoniczny 100.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur • Agnieszka F. Szuta, Jakub Szczepański, Striking elements A 
lifebelt or a fad? Searching for an effective way of adapting 
abandoned churches, Frontiers of Architectural Research, Volume 
9, Issue 2, June 2020, Pages 277-286

Uzupełniająca lista lektur • Agnieszka F. Szuta, Re-use of the 20th century aviation 
infrastructure.= Adaptacje XX-wiecznej infrastruktury lotniskowej, 
Przestrzeń i Forma,  2020, Pages 99-11

• Agnieszka F. Szuta, Jakub Szczepański, The difficult heritage. The 
reuse of former prison buildings = Trudne dziedzictwo. Ponowne 
wykorzystanie dawnych budynków więziennych, Technical 
Transactions 8/2019

Adresy eZasobów Podstawowe
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263520300017 
- Agnieszka F. Szuta, Jakub Szczepański, Striking elements – A 
lifebelt or a fad? Searching for an effective way of adapting abandoned 
churches, Frontiers of Architectural Research, Volume 9, Issue 2, 
June 2020, Pages 277-286
Uzupełniające
https://doi.org/10.21005/pif.2020.42.b-04 - Agnieszka F. Szuta, Re-use 
of the 20th century aviation infrastructure.= Adaptacje XX-wiecznej 
infrastruktury lotniskowej, Przestrzeń i Forma, 2020, Pages 99-116
https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/42085/file/
resourceFiles/SzutaA_DifficultHeriitage.pdf - Agnieszka F. Szuta, 
Jakub Szczepański, The difficult heritage. The reuse of former prison 
buildings = Trudne dziedzictwo. Ponowne wykorzystanie dawnych 
budynków więziennych, Technical Transactions 8/2019

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Opracowanie koncepcji przestrzeni wybranego opuszczonego obiektu lub jego części (np. wejście
 do zdesakralizowanej świątyni)

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


