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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Projekt naukowy, PG_00059625

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
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. arch. Joanna Badach

prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
prof. dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański
dr inż. arch. Justyna Borucka

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 15.0 45.0 0.0 0.0 60
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

60 0.0 0.0 60

Cel przedmiotu Celem zajęć jest wdrożenie interdyscyplinarnego podejścia do badania cech przestrzeni miejskiej i 
budowania modeli cyfrowych z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej (ang. GIS) oraz 
modelowania informacji o budynku (ang. BIM).

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W02] zna i rozumie zasady 
gromadzenia informacji i ich 
interpretacji w ramach 
przygotowywania koncepcji 
projektowej; szczegółową 
problematykę dotyczącą 
architektury i urbanistyki w 
zakresie rozwiązywania złożonych 
problemów projektowych

zna i rozumie zasady 
gromadzenia informacji i ich 
interpretacji w ramach 
przygotowywania koncepcji 
projektowej; szczegółową 
problematykę dotyczącą 
architektury i urbanistyki w 
zakresie rozwiązywania złożonych 
problemów projektowych

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[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

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K7_U04] potrafi wykorzystać 
metody analityczne do 
formułowania i rozwiązywania 
zadań projektowych, przedstawić 
tło teoretyczne i uzasadnienie 
prezentowanych rozwiązań w 
postaci opracowania o 
charakterze naukowym

potrafi przedstawić tło teoretyczne 
i uzasadnienie prezentowanych 
rozwiązań w postaci opracowania 
o charakterze naukowym

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[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, w tym przez podjęcie 
kształcenia w szkole doktorskiej i 
studiów podyplomowych lub 
uczestnictwo w innych formach 
kształcenia

[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie
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Treści przedmiotu Pierwszym etapem będzie zebranie przy użyciu różnorodnych metod pomiarowych i technik multimedialnych 
kompleksowych danych terenowych dotyczących jakości środowiska, percepcji przestrzeni i innych 
aspektów. W kolejnym etapie zebrane dane terenowe zostaną wykorzystane na potrzeby wykonania analiz 
urbanistycznych i architektonicznych. Będzie to miało na celu bardziej dogłębne rozpoznanie charakterystyki 
przestrzeni, w której studenci będą wykonywać projekt. Ponadto dane terenowe, uzupełnione dodatkowo o 
dane z innych źródeł, takie jak numeryczne modele terenu czy otwarte dane miejskie, posłużą do budowania 
cyfrowego modelu terenu i zabudowy. Ostatnim etapem zajęć będzie wykorzystanie stworzonego modelu 
cyfrowego do wykonania urbanistyczno-architektonicznej koncepcji projektowej. W trakcie zajęć studenci 
zapoznają się z procesem pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych przy 
wykorzystaniu GIS oraz z narzędziami BIM do modelowania koncepcyjnego i tworzenia szczegółowych 
modeli budynków i ich otoczenia.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Znajomość oprogramowania CAD.

 

Podstawy modelowania 3D i analizy urbanistycznej.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Zadania cząstkowe 61.0% 50.0%
Opracowanie końcowe 61.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Dokumentacja ArcGIS Pro

 

Dokumentacja Autodesk Revit

Uzupełniająca lista lektur Mitchell, Andy, The Esri Guide to GIS Analysis, Volume 1: Geographic 
Patterns and Relationships, second edition, Esri, 2020

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Źródła i właściwości danych GIS, podstawy analiz przestrzennych.

 

Zbieranie danych w terenie, GIS w tworzeniu koncepcji zagospodarowania terenu.

Wizualizacja danych i wyników analiz w GIS.

Elementy modelowania proceduralnego w CityEngine.

Autodesk Revit - modelowanie terenu, środowisko modelowania bryłowego, modyfikacja i parametryzacja 
brył koncepcyjnych

Autodesk Revit - tworzenie koncepcji architektonicznych.

Autodesk Revit tworzenie szczegółowego modelu budynków i otoczenia.

Elementy integracji systemów GIS i BIM.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


