
Data wydruku: 22.05.2023 17:32 Strona 1 z 3

 

 
Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Projekt formy przestrzennej - Projekt Site-Specific, PG_00057950

Kierunek studiów Architektura

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury -> Katedra Sztuk Wizualnych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr art. mal. Krzysztof Wróblewski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu prof. dr art. mal. Krzysztof Wróblewski

mgr sztuki Paweł Sasin
Kacper Radziszewski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 0.0 45.0 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 0.0 0.0 45

Cel przedmiotu
1. Rozwijanie i stymulowanie wyobraźni plastycznej oraz możliwości kreacyjnych.2. Wykształcenie 
umiejętności konsekwentnej realizacji zamierzenia architektonicznego i plastycznego.3. Wypracowanie 
umiejętności teoretycznej i emocjonalnej analizy postawionego zagadnienia projektowego4. Rozwijanie 
świadomości projektowania w przestrzeni dedykowanej (site-specific) oraz oddziaływania zaprojektowanej 
formy na otoczenie i jej odpowiedzialności społecznej.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W03] zna i rozumie historię i 
teorię architektury oraz sztuki, 
techniki i nauk humanistycznych w 
zakresie niezbędnym do 
prawidłowego wykonywania 
projektów architektonicznych; 
zaawansowaną problematykę 
dotyczącą architektury i 
urbanistyki przydatną do 
projektowania obiektów 
architektonicznych i zespołów 
urbanistycznych w kontekście 
społecznych, kulturowych, 
przyrodniczych, historycznych, 
ekonomicznych, prawnych i 
innych pozatechnicznych 
uwarunkowań działalności 
inżynierskiej, integrując wiedzę 
zdobytą w trakcie studiów

Student posługuje się 
podstawowymi zasadami 
budowania kompozycji plastycznej 
takimi jak: równowaga, kształt, 
forma, przestrzeń, światło, kolor, 
ruch, dynamika i ekspresja. Zna 
podstawowe zagadnienia za 
zakresu percepcji wzrokowej. 
Rozumie psychologiczne aspekty 
postrzegania opisane m.in. w 
psychologii postaci. Wie, że 
twórczość plastyczna i 
architektoniczna jest rodzajem 
myślenia wzrokowego. Rozumie w 
jaki sposób obiekt sztuki lub obiekt 
architektoniczny oddziałuje na 
przestrzeń i wpływa na percepcję 
widza. Potrafi umiejętnie dobrać 
materiały i zareagować wobec 
określonego wcześniej problemu, 
w tym przypadku realizacji w 
przestrzeni dedykowanej (site-
specific).

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_U01] potrafi wykorzystać 
doświadczenia zdobyte w trakcie 
studiów w celu dokonania 
krytycznej analizy uwarunkowań i 
formułowania wniosków do 
projektowania w 
skomplikowanym,  
interdyscyplinarnym kontekście

Umiejętność analizy danych oraz 
wiedzy na określony temat do 
formułowania właściwych 
wniosków.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K7_W04] zna i rozumie relacje 
zachodzące między człowiekiem a 
architekturą i między architekturą 
a środowiskiem ją otaczającym, 
oraz potrzeby dostosowania 
architektury do ludzkich potrzeb i 
skali; problemy fizyki, technologii i 
funkcji budynków w zakresie 
umożliwiającym zapewnienie 
komfortu ich użytkowania oraz 
ochrony przed działaniem 
czynników atmosferycznych; 
metody i środki wdrażania 
ekologicznie odpowiedzialnego 
projektowania zrównoważonego 
oraz ochrony i konserwacji 
otaczającego środowiska

Potrafi zawrzeć w sposób 
syntetyczny w projektowanej 
formie adresowanej (site-specific) 
rozmienia wielu dziedzin wiedzy. 
Rozumie, że każda działanie 
człowieka mam wpływ na 
środowisko.

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_K02] jest gotów do 
poszanowania różnorodności 
poglądów i kultur oraz do 
wykazywania wrażliwości na 
społeczne aspekty zawodu

Ma świadomość społecznego 
oddziaływania sztuki i architektury.

[SK3] Ocena umiejętności 
organizacji pracy
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie
[SK2] Ocena postępów pracy

[K7_U71] potrafi zastosować 
wiedzę z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych 
lub ekonomicznych lub prawnych 
do rozwiązywania problemów

Posiada świadomość potrzeb 
człowieka.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[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 wykorzystać wiedzę i 
zdobyte doświadczenie z obszaru 
sztuki i architektury w celu 
klarownego zaprezentowania 
realizowanego projektu.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
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Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U02] potrafi wykorzystać 
interdyscyplinarną wiedzę i 
umiejętności zdobyte w trakcie 
studiów w celu zaprojektowania 
złożonego obiektu 
architektonicznego lub zespołu 
urbanistycznego spełniającego 
wymogi estetyczne i techniczne, 
kreując i przekształcając 
przestrzeń i nadając jej nowe 
wartości

Rozumie i potrzebę 
funkcjonowania sztuki w 
przestrzeni publicznej. Zna różne 
realizacje z dziedziny sztuk 
wizualnych i potrafi je 
interpretować.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[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

Student zna i rozumie historię i 
teorię architektury oraz sztuki, 
techniki i nauk humanistycznych w 
zakresie niezbędnym do 
prawidłowego wykonywania 
projektów architektonicznych.

[SK3] Ocena umiejętności 
organizacji pracy
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

Treści przedmiotu Zadanie projektowe odnosi się do działań artystycznych i projektowych z obszaru Site-Specific (temat 
nanotechnologia ) w przestrzeni miejskiej oraz we wnętrzu. W zadaniu powinna być uwzględniona specyfika 
przestrzenna Budynku Centrum Nanotechnologii. Należy zaprojektować i zrealizować obiekt lub zespół 
obiektów w skali 1:1  w zintegrowanych z przestrzenią hallu budynku nanotechnologi, względnie jego 
przestrzeni wejściowej. Ważnym elementem procesu projektowego jest też uwzględnienie pozytywnych ale 
też negatywnych aspektów nanotechnologii. Kluczowa dla uzyskania efektu projektowego będzie 
współpraca w grupie, zaczynając od badań wstępnych, a na realizacji obiektu kończąc. 

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
projekt 100.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur

 

Arnheim Rudolf, Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego 
oka, Słowo Obraz Terytoria, Gdańsk, 2005;
Arnheim Rudolf, Myślenie wzrokowe, Słowo Obraz Terytoria, Gdańsk, 
2011;
Claire Bishop, Sztuczne piekła, Sztuka partycypacyjna i polityka 
widowni;
Strzemiński Władysław, Teoria widzenia, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków, 1974;
Gombrich E.H., Sztuka i złudzenie, PIW, Warszawa, 1981;
Itten Johannes, Sztuka barwy, d2d.pl, Kraków, 2015;

Uzupełniająca lista lektur

 

Berger John, Sposoby widzenia, Wydawnictwo Aletheia, 2008

Berger John, O patrzeniu, Fundacja Alerheia, Warszawa 1999

Adresy eZasobów

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

Nie dotyczy


