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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 Projektowania Środowiskowego

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. arch. Kalina Juchnevič
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. arch. Kalina Juchnevič

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 zajęć jest zbadanie możliwości rearanżacji pomieszczeń czytelni na Wydziale Architektury 
Politechniki Gdańskiej.

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) stworzyć 
kompletny projekt koncepcyjny 
wnętrza zlokalizowanego w 
obiekcie użyteczności publicznej. 
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 
zarówno historycznych, jak i 
współczesnych wnętrz 
użyteczności publicznej (biblioteki, 
czytelnie). Rozumie i potrafi 
wyjaśnić genezę zachodzących 
współcześnie zmian.

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
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Treści przedmiotu Zajęcia prowadzone są w bloku, składającym się z 8 zajęć.

 

1. Wprowadzenie do zajęć;

2. Analiza funkcjonalno-przestrzenna wybranych przykładów;

3. Praca nad modelem 3d, idea projektowa;

4. Idea projektowa, koncepcja architektoniczna;

5. Koncepcja architektoniczna;

6. Koncepcja architektoniczna;

7. Graficzna prezentacja koncepcji;

8. Publiczna prezentacja, zakończenie zajęć.

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Projekt koncepcyjny 0.0% 80.0%
Aktywność na zajęciach 0.0% 20.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Palej A., Homiński B., 2007, Współczesne biblioteki i ich nowa rola w 
życiu mieszkańców miast. W: Czasopismo Techniczne, z. 2A/2007, 
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. LINK: https://
repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/28877/
PALEJ_Wspolczesne_Biblioteki_2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Szczygłowska L., 2013, Architektura bibliotek, s.22-39, w: Fizyczna 
przestrzeń biblioteki (red. M. Wojciechowska), Gdańsk 2013, LINK: 
https://pbc.gda.pl/Content/55496/
Wojciechowska_Fizyczna_przestrzen_biblioteki.pdf

Uzupełniająca lista lektur -
Adresy eZasobów Podstawowe

https://divisare.com/ - -
https://www.archdaily.com/ - -
https://www.dezeen.com/ - -

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Wykonaj projekt koncepcyjny wnętrz pomieszczeń czytelni na WA PG

 

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


