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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Elective project I, PG_00057060

Kierunek studiów Architektura (studia w j. angielskim)

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
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
dr inż. arch. Jan Cudzik
mgr inż. arch. Bogumiła Kapica
dr inż. Tomasz Majchrzak

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.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[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

[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



Data wydruku: 22.05.2023 17:25 Strona 2 z 2

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. ZEROWASTE ARCHITECTURE  The issues of the classes include design in the spirit of "zerowaste", i.e. 
maximum use of existing tissue and the use of secondary building materials. In the face of climate change, 
construction should face the enormity of waste generated by this sector. Minimizing the production of a new 
substance and maximizing the use of the existing substance in combination with high aesthetic values is a 
considerable architectural challenge. The classes include presentations of secondary materials and logistics 
solutions, discussions on the challenges of reconstruction according to  zerowaste philosophy , an exercise 
consisting in the analysis of the selected implementation of zerowaste architecture. 

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
Adresy eZasobów

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

Nie dotyczy


