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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 Grupa zajęć fakultatywnych

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 dr hab. inż. arch. Krystyna Pokrzywnicka

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 Przyswojenie studentom ważnej idei, że rekreacja na wolnym powietrzu jest konieczna, ale żeby była 
dostępna - trzeba ją wyreżyserować w sposób indywidualny poprzez sposób zagospodarowania terenu . 
Szczególnie dotyczy to plaży - od wejścia, poprzez bezpieczeństwo zabawy, odpoczynku, zapewnienia 
miejsc czystości, sprzętu do zabawy i regeneracji ciała.

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 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

[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  
nowatorskie uformowanie 
urządzeń rekreacyjnych do  
gimnastyki czynnej  na wolnym 
powietrzu  Student potrafi 
zaprezentować publicznie 
stworzony projekt koncepcyjny.

[SU1] Ocena realizacji zadania
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Treści przedmiotu Budowa  nowej harmonii w międzygatunkowym środowisku poza zabudową osiedlową. Miejsce do 
prowadzenia badań pas nadmorski, czyli Sopot, Orłowo, Gdynia Redłowo, Stogi, Brzeźno... Organizować 
należy dostępność, zaplecza sanitarne dla ludzi, poidła dla zwierząt, stacje do opłukiwania pupili po 
zabawie , poidełka dla ptaków, nagrodo- i kaczkomaty, stacje na psie nieczystości. Wszystkie elementy 
muszą być konstrukcyjnie i materiałowo wytrzymałe ze względu na zmienną pogodę i brak kultury 
społecznej użytkowników...

 

Projekty obejmować powinny takie elementy, jak miejsca wypoczynku w specjalnych siedziskach, kosze 
plażowe , urządzenia zabawowe dla psów, urządzenia zabawowe dla dzieci, toalety z natryskiem , 
przebieralnie, kawiarenka, stanowiska ratowników w sezonie.

Praca w grupach 2-osobowych;

Wizja w terenie wybór lokalizacji , dokumentacja fotograficzna;

Prezentacje ; Dyskusja;

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 :

 

Plaże dla zwierząt i ich opiekunów wraz z elementami małej architektury

RAZEM-SPORTOWO-PLAŻOWO

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


