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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  

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. arch. Krystyna Pokrzywnicka
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

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 Trening umysłu studenta poprzez świadome spojrzenie na konieczność poszanowania potrzeb fizycznych i 
mentalnych mieszkańców osiedla w każdym wieku (zapobieganie wykluczeniom).

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[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 (pracując w grupie 
dwuosobowej) zaprojektować 
przestrzeń do ćwiczeń i występów 
z możliwością  elastycznego 
podziału, także na wolnym 
powietrzu. Student potrafi 
zaprezentować publicznie 
stworzony projekt koncepcyjny.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[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 określić cechy 
wielozadaniowej architektury 
społecznej, niekomercyjnej, 
przeznaczonej dla użytkowników 
w różnym wieku.  Rozumie i 
potrafi wyjaśnić genezę 
zachodzących współcześnie 
zmian.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
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Treści przedmiotu PROBLEMATYKA PRZEDMIOTU:

 

Spojrzenie przyszłościowe na projektowanie wielozadaniowej architektury społecznej, niekomercyjnej, 
przeznaczonej dla użytkowników w różnym wieku. Opracowane przykłady obiektów mają uświadomić 
projektantom, że ośrodki  poprawy kondycji fizycznej i budujące więzi społeczne mieszkańców to 
architektura oszczędna w środkach wyrazu, ze zdrowych materiałów, uniwersalna - łatwa do ew. 
ewentualnej przebudowy i zmian funkcjonalnych, dostępna dla niepełnosprawnych, dyskretnie wpisująca się 
w zastany krajobraz - czyli Architektura UMIARU; z założenia kameralna,  usytuowania w dobrze 
skomunikowanym miejscu, wśród zieleni, ale z zaprojektowaną strefą dojazdu, parkowania, wywozu, 
zaopatrzenia itd. Projektując obiekt trzeba będzie zwrócić uwagę m.in. na zaprojektowanie przestrzeni do 
ćwiczeń i występów z możliwością  elastycznego podziału oraz zaproponowanie przestrzeni do zajęć i 
wypoczynku na wolnym powietrzu.

TREŚĆ ZAJĘĆ:

Harmonia  międzypokoleniowa  to konieczność, a budowa  nowych i odnowa więzi społecznych, 
międzypokoleniowa idea wolontariatu to nowa konieczność i wyzwanie, na które należy odpowiedzieć 
projektowo w niniejszym zadaniu.

Powstać powinno  miejsce  klubowe, nie szkolne; bez przymusu, ale społecznie użytkowane cały rok.

Konieczna jest propozycja zagospodarowania terenu, koncepcja funkcjonalna - rzut, rozwiązania 
materiałowe (w tym także izolacje akustyczne), elewacje wraz z kolorystyką,  opracowanie ewentualnego 
modułu powtarzalnego , materiały  konstrukcyjne i wykończeniowe z naciskiem na ekologię i odnawialność.

Wizja w terenie, dokumentacja fotograficzna; Praca w grupach 2-osobowych;

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

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

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Neufert Ernst, Neufert. Podręcznik projektowania architektoniczno-
budowlanego, Wydawnictwo Arkady 2012

Uzupełniająca lista lektur do decyzji studenta
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Wykonaj projekt koncepcyjny szkoły tańca  - Akademia Ruchu Dance Dance Dance dla mieszkańców 
osiedla Żabianka

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


