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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 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

dr inż. Wojciech Wojnowski

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 Celem przedmiotu jest uzyskanie umiejętności w sporządzaniu symulacji przepływu powietrza, analiz 
przewietrzania budynków i rozprzestrzeniania się w nich zanieczyszczeń.

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 potrafi sporządzić 
symulację przewietrzenia 
mieszkania i budynku 
mieszkalnego, oraz sporządzić 
wytyczne dla projektowania 
zdrowszych budynków.

[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 pracować w grupie 
i dzielić zadania w celu uzyskania 
wymaganych efektów.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

Treści przedmiotu Modelowanie prostej bryły w Autodesk Fusion 360
Symulacja przepływu powietrza w Autodesk CFD 2021
Model i symulacje przewietrzania pomieszczeń złożonych 1
Model i symulacje przewietrzania pomieszczeń złożonych 2
Model i symulacje przewietrzania pomieszczeń złożonych 3
Model i symulacje przepływu powietrza w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną
Model i symulacje przepływu powietrza w pomieszczeniach z nawiewem
Model i symulacje przepływu powietrza z uwzględnieniem temperatury
Model i symulacje przepływu powietrza w pomieszczeniach z elementami grzewczymi
Model i symulacje przepływu powietrza w mieszkaniu 1
Model i symulacje przepływu powietrza w mieszkaniu 2

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
rozwiazania merytoryczne 30.0% 70.0%
publiczna prezentacja 30.0% 10.0%
estetyka opracowania 30.0% 20.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Ustawa Prawo Budowlane;
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);

Uzupełniająca lista lektur Kostyrko K., Wargocki P., Pomiary zapachów i odczuwalnej jakości 
powietrza w pomieszczeniach, Instytut Techniki Budowlanej, 2012;
Kaiser K., Wentylacja i klimatyzacja. Wymagania prawne, 
projektowanie, eksploatacja, MASTA, 2015

Adresy eZasobów

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

Nie dotyczy


