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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Integrated design process - industry consultations, PG_00057071

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 obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 4.0

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 dr inż. arch. Joanna Kabrońska

dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska, doc. PG
dr inż. arch. Marek Sztafrowski
prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
dr inż. arch. Ksenia Piątkowska
dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska
dr inż. arch. Piotr Czyż
dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz
dr inż. arch. Monika Arczyńska
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
dr inż. arch. Michał Kwasek

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 30.0 0.0 15.0 0.0 45
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

45 8.0 47.0 100

Cel przedmiotu Uświadomienie wielobranżowego kontekstu projektowania architektonicznego i urbanistycznego oraz 
nabycie umiejętności współpracy ze specjalistami branżowymi

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_K04] jest gotów do uczenia 
się przez całe życie, w tym przez 
podjęcie kształcenia w szkole 
doktorskiej i studiów 
podyplomowych lub uczestnictwo 
w innych formach kształcenia

jest gotów do uczenia się przez 
całe życie i uczestnictwo w 
różnych formach kształcenia

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K7_W05] zna i rozumie 
problematykę dotyczącą 
architektury i urbanistyki w 
kontekście wielobranżowego 
charakteru projektowania 
architektonicznego i 
urbanistycznego oraz potrzebę 
współpracy z innymi specjalistami; 
przepisy prawa i procedury 
niezbędne do realizacji projektów 
budynków oraz integracji 
budynków z ogólnym projektem 
planistycznym

zna i rozumie problematykę 
dotyczącą architektury i 
urbanistyki w kontekście 
wielobranżowego charakteru 
projektowania architektonicznego i 
urbanistycznego oraz potrzebę 
współpracy z innymi specjalistami.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
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Treści przedmiotu KONSULTACJE DYPLOMOWE: Konsultacje, dobierane indywidualnie do zróżnicowanych zagadnień 
projektowych, w zakresie: konstrukcji, instalacji sanitarnej, wentylacyjnej i grzewczej, elektrycznej i 
telekomunikacyjnej, zagadnień kształtowania komfortowego środowiska wewnętrznego obiektu, 
uwarunkowań urbanistyczno-prawnych, przepisów konserwatorskich, zasad zrównoważonego projektowania 
architektonicznego, ocen oddziaływania na środowisko,

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

zaliczenie modułu i Projektowanie dyplomowe I

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
kosultacji specjalistyczne z 
zakresu 3 róznych branż

100.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Dobrana indywidualnie przez opiekuna pracy w zależności od 
problematyki pracy dyplomowej.

Uzupełniająca lista lektur Dobrana indywidualnie przez opiekuna pracy w zależności od 
problematyki pracy dyplomowej.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Tematyka konsultacji dobrana indywidualnie przez opiekuna pracy w zależności od problematyki pracy 
dyplomowej, np.:

 

konstrukcja i rozwiązania materiałowe, akustyka budowli, aspekty krajobrazowe, ekologiczne i 
środowiskowe, rozwiązania komunikacyjne, itp.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


