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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Projekt architektoniczny VI, PG_00057949

Kierunek studiów Architektura

Data rozpoczęcia studiów październik 2019 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski
-

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury -> Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. arch. Tomasz Szymański
Prowadzący zajęcia z przedmiotu mgr inż. arch. Stanisław Dopierała

mgr inż. arch. Agnieszka Malinowska
dr inż. arch. Jakub Kołodziejczak
dr inż. arch. Joanna Badach
dr inż. arch. Tomasz Szymański
mgr inż. arch. Karolina Taraszkiewicz
dr inż. arch. Andrzej Prusiewicz
mgr inż. arch. Marta Wojtkiewicz

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 45.0 0.0 30.0 0.0 75
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

75 0.0 0.0 75

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest umiejętność zaprojektowania prostego zespołu usługowego zawierającego 
towarzyszącą funkcję gastronomiczną z technologią zaplecza.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U06] projektuje zgodnie z 
przepisami prawa i z zapisami 
aktów prawa miejscowego, 
opisuje i systematyzuje 
podstawowe etapy procesów 
projektowych i inwestycyjnych;

Student potrafi podejmować 
decyzje projektowe w oparciu o 
przepisy prawa i zapisy 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego. 
Student potrafi zdefiniować i 
usystematyzować podstawowe 
etapy procesów projektowych oraz 
inwestycyjnych. Świadomie 
podejmuje własne decyzje 
projektowe.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K6_U08] podejmuje decyzje 
projektowe w oparciu o 
uwarunkowania społeczne z 
poszanowaniem potrzeb 
użytkowników, środowiska 
naturalnego i kulturowego

Student potrafi zaprojektować 
zagospodarowanie terenu i obiekt 
architektoniczny na podstawie 
istniejących uwarunkowań.
Student podejmuje prawidłowe 
decyzje projektowe szanując 
potrzeby użytkowników oraz 
środowiska.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
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Treści przedmiotu  

 

KATEDRA ARCHITEKTURY MIESZKANIOWEJ I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
mgr inż. arch. Stanisław Dopierała
mgr. Inż. arch. Agnieszka Malinowska
STACJA DOKOWANIA z zapleczem mieszkaniowym Gdynia-Orłowo.

KATEDRA ARCHITEKTURY MIESZKANIOWEJ I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
dr inż. arch. Andrzej Prusiewicz, prof. PG
mgr inż. arch. Marta Wojtkiewicz
Obiekt z funkcją rekreacyjną i gastronomiczną w Gdańsku- Jelitkowie

 

KATEDRA ARCHITEKTURY MIEJSKIEJ I PRZESTRZENI NADWODNYCH
mgr inż. arch. Joanna Badach 
dr inż. arch. Jakub Kołodziejczak
Obiekt usługowy z funkcją hotelową

KATEDRA ARCHITEKTURY MIEJSKIEJ I PRZESTRZENI NADWODNYCH
dr inż. arch. Tomasz Szymański
mgr inż. arch. Karolina Taraszkiewicz
Zabudowa hotelowa, usługowa i gastronomiczna na styku w ramach rewitalizacji nabrzeża Nowej Motławy

DEPARTMENT OF URBAN ARCHITECTURE AND WATERSCAPES
Joanna Badach, M.Sc. Eng. Architect
Draft revitalisation plan and a conceptual proposal for a complex of architectural objects in Dolne Miasto

Ćwiczenia:
Zasady projektowania obiektów na działce zgodnie z przepisami polskiego prawa;
Projektowanie terenów zielonych, komunikacji pieszej i kołowej oraz aranżacja małej architektury;
Obiekty gastronomiczne, gastronomia sezonowa przykłady;
Rozwiązania funkcjonalno przestrzenne restauracji, kawiarni, klubów przykłady;
Estetyka obiektów gastronomicznych z uwzględnieniem takich elementów jak: kolor, budowa nastroju 
wnętrza, wnętrza i projektowanie mebli dla gastronomii, oświetlenie wnętrz przykłady;
Kuchnia i jej technologia, wyposażenie kuchni, zaplecze restauracji, baru, kawiarni, strefa wejściowa w 
zakładach gastronomicznych, najnowsze trendy w projektowaniu zakładów gastronomicznych;
Omówienie przepisów przeciwpożarowych  i ewakuacji zakładów gastronomicznych;

Projektowanie:
Wizja lokalna terenu, wykonanie dokumentacji fotograficznej i szkiców terenu;
Poszukiwanie kontekstu miejsca, analiza kontekstu miejsca i czynników mających wpływ na formę 
przestrzenną obiektu;
Budowa wstępnej formy przestrzennej na podstawie przeprowadzonych analiz, budowa makiety roboczej, 
propozycja usytuowania obiektu w terenie, powiązanie z istniejącą infrastrukturą;
Rozwiązanie układu funkcjonalnego obiektu;
Rozwiązywanie układu funkcjonalnego w powiązaniu z wymogami technicznymi i obowiązującymi 
przepisami;
Budowa układu konstrukcyjnego obiektu;
Propozycja rozwiązań materiałowych i technologicznych;

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

-

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Estetyka opracowania 30.0% 30.0%
Seminaria 30.0% 10.0%
Rozwiązania merytoryczne 30.0% 60.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Literatura podstawowa:

 

Ustawa Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi (przepisy 
techniczne)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 
28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
Neufert E., Neufert P.: Podręcznik projektowania architektoniczno-
budowlanego, Arkady, W-wa 1991
Borysiuk S., Sanitarno-higieniczne zasady projektowania zakładów 
gastronomicznych i obiektów handlowych (miejsc obrotu) z artykułami 
żywnościowymi, opracowanie. PZITS, Warszawa 1999.
Błądek Z, Hotele. Programowanie, projektowanie, wyposażenie. 
Palladium, Poznań 2001.

Uzupełniająca lista lektur Literatura uzupełniająca:

 

Breen, D. Rigby: The New Waterfront.
Quartermain P.: Port architecture.
Basista A., Architektura- dlaczego taka jest. Znak, Kraków, 2000.
Rosmussen S.E., Odczuwanie architektury. Wyd. MURATOR, 
Warszawa, 1999.
Prac. zbior., Atlas of Contemporary World Architecture. Phaidon, 2004.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

-

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


