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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Projekt fakultatywny I, PG_00056939

Kierunek studiów Architektura

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. arch. Anna Wancław, doc. PG
Prowadzący zajęcia z przedmiotu prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański

mgr inż. arch. Szymon Kowalski
dr inż. arch. Piotr Samól
dr inż. arch. Justyna Borucka
dr hab. inż. arch. Robert Hirsch
dr inż. arch. Joanna Badach
dr hab. inż. arch. Grzegorz Bukal
dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung
dr hab. inż. arch. Dorota Wojtowicz-Jankowska
dr inż. arch. Magdalena Rembeza
dr inż. arch. Gabriela Rembarz
dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
dr inż. Tomasz Majchrzak
dr inż. arch. Jan Cudzik
dr inż. arch. Magdalena Podwojewska
dr inż. arch. Elżbieta Marczak
dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz
dr inż. arch. Ksenia Piątkowska
dr inż. arch. Wojciech Targowski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 0.0 30.0 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 3.0 17.0 50

Cel przedmiotu Celem jest poszerzenie horyzontów intelektualnych studentów i wykształcenie interdyscyplinarnego 
podejścia do problematyki związanej z projektowaniem architektonicznym i urbanistycznym.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U03] potrafi przygotować 
zaawansowaną prezentację 
graficzną, pisemną i ustną, 
własnych koncepcji projektowych 
w zakresie architektury i 
urbanistyki, spełniającą wymogi 
profesjonalnego zapisu 
właściwego dla projektowania 
architektonicznego i 
urbanistycznego

potrafi przygotować 
zaawansowaną prezentację 
graficzną, pisemną i ustną, 
własnych koncepcji projektowych 
w zakresie architektury i 
urbanistyki, spełniającą wymogi 
profesjonalnego zapisu 
właściwego dla projektowania 
architektonicznego i 
urbanistycznego

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K7_K03] jest gotów do brania 
odpowiedzialności za wartości 
humanistyczne, społeczne, 
kulturowe, architektoniczne i 
urbanistyczne w ochronie 
środowiska i dziedzictwa 
kulturowego

jest gotów do brania 
odpowiedzialności za wartości 
humanistyczne, społeczne, 
kulturowe, architektoniczne i 
urbanistyczne w ochronie 
środowiska i dziedzictwa 
kulturowego

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
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Treści przedmiotu Treści realizowane przez poszczególne grupy zajęciowe:

 

1. Cultural Heritage Routes Gdańsk Fortification System. This course explores challenges, conflicts and 
concepts of cultural heritage preservation and protection in urban level, their connection to architectural and 
urban design in the time of digitalisation and their importance for a future of the cities. The aim of this 
course, based on the case study city of Gdańsk, is to understand the problem of cultural heritage and 
develop innovative solutions of architectural and urban design responding to a significant variation of rapidly 
changing digital era and digital tools and conditions regarding Cultural Heritage.

2.Waterfront Areas in a Changing Climate Solutions for Gdańsk This course explores challenges, 
conflicts and concepts in waterfront areas, their connection to architectural and urban design in the time of 
climate changes and their importance for a future of the cities. The aim of this course, based on the case 
study city of Gdańsk, is to understand the problem of climate change and develop innovative solutions of 
architectural and urban design responding to a significant variation of average weather conditions.

3. Wizja nowych przestrzeni miejskich na obszarach  zdezintegrowanej  zabudowy poprzemysłowej. 
Tematem zajęć jest koncepcja zagospodarowania dawnych terenów składowych w Gdańsku-Oruni dla 
potrzeb szeroko rozumianych usług miejskich. Teren lokalizacji znajduje się w sąsiedztwie programowanego 
przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM Południe) Gdańsk Trakt Św. Wojciecha.

4. KOLEJ NA POŁUDNIE ETAP II  Na zajęciach przewidziana jest opracowanie Studium kształtowania 
kolei pasażerskiej przyjaznej środowisku i mieszkańcom. Studium oparte będzie o prace powstałe w ramach 
konkursu KOLEJ NA POŁUDNIE ETAP I i odbędzie się we współpracy ze studentami z kół naukowych 
GUMed i UG.

5.  Stare i nowe bliskie spotkania.  Problematyka zajęć dotyczy możliwości wprowadzania nowo 
projektowanych struktur w środowisko historyczne. Zakłada się możliwość indywidualnego projektowania w 
szerokiej skali problematyki od detalu architektonicznego po zespół architektoniczny.

6.  EuroVelo.  Celem zajęć jest opracowanie projektu architektonicznego obiektu witacza jako elementu 
realizującego Strategię Promocji Turystyki dla Międzynarodowych Tras Rowerowych EuroVelo 10/13, 
EuroVelo 9/WTR oraz dla trasy nr 20 w Województwie Pomorskim. Witacze mają być zlokalizowane na 
wjazdach do naszego województwa oraz w charakterystycznych lokalizacjach na trasie. Zajęcia prowadzone 
będą w formie warsztatów projektowych, z udziałem przedstawicieli Departamentu Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego, architektów i specjalistów branży budowlanej.

7. Interdisciplinary approach towards environmentally friendly design.  Providing the proper quality of 
the urban environment is an important part of urban planning. The aim of the course will be to implement an 
interdisciplinary approach towards the examination of environmental parameters in the urban space using 
the environmental analysis tools (air quality, noise and microclimate measurements) and the Geographic 
Information System (GIS) tools for field data collection (field data applications, conducting users perception 
study, creating interactive maps). We will work in cooperation with the Faculty of Chemistry, Gdańsk 
University of Technology in order to use specialist tools and procedures to examine air quality noise levels 
and microclimatic conditions. We will also use latest GIS solutions and dedicated applications to map spatial 
barriers or users preferences regarding urban space. The data collected during field work with the use of 
various methods and techniques will be applied to conduct environmental, urban and architectural analysis, 
which will allow for a more in-depth examination of the characteristics of the existing space. It will also make 
it possible to formulate design solutions adopted to take better account of the local conditions shaping the 
quality of the urban environment.

8. TELOS.  Celem przedmiotu jest wykonanie koncepcji krajobrazowo-urbanistyczno-architektonicznej 
przekształceń obszaru o zróżnicowanej strukturze funkcjonalnej (styk rzeki, przemysłu i stref zamieszkania) 
z uwzględnieniem modelu społeczno-ekonomicznego jego rozwoju, w jednej z dwóch możliwych lokalizacji: 
okolice Stuttgartu (Niemcy) lub na Wyspie Stogi w Gdańsku. Projekt TELOS łączy pięć europejskich 
obszarów metropolitalnych: Stuttgart, Rzym, Brukselę, Gdańsk i Antalyę. Jako obszar projektowy 
proponujemy okolice Stuttgartu i Gdańska. W obu przypadkach będą to wymagające głębokiej 
restrukturyzacji tereny, położone na pograniczu rzeki, przemysłu i stref zamieszkania. Przekształcenia na ich 
obszarze będą zatem wymagały pomysłu na obiekty architektoniczne o funkcjach i formach nadających 
nowe znaczenie i motor ekonomiczny transformowanemu obszarowi.Na etapie analitycznym pracujemy w 
formule jednego Studio Arch-Urb. W części projektowej podzielimy się na zespoły, które wezmą udział w 
konkursach LE:NOTRE Landscape Forum (związanym z projektem TELOS) oraz LArt Urbain (francuski 
konkurs architektoniczny).

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Przygotowanie i prezentacja 
projektu

100.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Zgodnie s sugestią prowadzącego
Uzupełniająca lista lektur Zgodnie s sugestią prowadzącego
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Adresy eZasobów

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

Nie dotyczy


