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Status przedmiotu Przedmiot specjalizacyjny Stopień  II  rok I niestacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów o problematykę projektowania 
przestrzeni publicznych w kształtowaniu krajobrazu miasta, a także przeprowadzenie studentów 
przez wszystkie etapy powstawania projektu w przestrzeni publicznej. Będą to: opracowanie 
analiz inwentaryzacyjnych (funkcjonalnej i komunikacyjnej), analizy kompozycyjnej, analizy 
wartości, na podstawie wyników analiz  wykonanie koncepcji oraz projektu zmian w wybranej 
przestrzeni publicznej miasta. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin 
Wykład w terenie, studium przypadku, studium inwentaryzacyjne, kompozycyjne i wartości 
przestrzennych terenu opracowania, projekt wykonywany w dwuosobowym zespole bądź 
samodzielnie; ćwiczenia: 10 godzin 

Metody dydaktyczne 

Dydaktyka oparta jest na metodzie fenomenologii architektury odwołującej się do 
bezpośredniego oglądu przestrzeni jako fenomenu i rozpoznawania jej całościowo poprzez 
stopniową strukturalizację przy pomocy kategorii prowadzących do identyfikacji ducha miejsca 
stopniowo rozwijanych indywidualnie w trakcie procesu obserwacji, myślenia i tworzenia. 

Pełny opis przedmiotu 

Studenci zapoznają się z zasadami budowy formy architektonicznej i relacji formy 
architektonicznej z formami architektury krajobrazu. Studenci uczą się całościowego ujęcia 
przestrzeni poprzez rozpoznawanie ducha miejsca w kategoriach miejsca utworzonego przez 
naturę – rzeczy, światło, czas, porządek, charakter i w kategoriach miejsca tworzonego przez 
człowieka – wizualizacja, komplementacja, symbolizacja, narracja, poetyka przestrzeni. W ten 
sposób zapoznają się ze sztuką architektury jako umiejętnością projektowania w określonej 
przez siebie stylistyce odpowiedniej do charakteru obiektu i krajobrazu miejsca.  

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

Rysunek i rzeźba, projektowanie architektoniczne 

Założenia wstępne 
Umiejętność projektowania obiektu architektonicznego o niewielkim stopniu złożoności w 
krajobrazie  

Efekty kształcenia 

01. student rozumie, czym są elementy formy architektonicznej 
02. student potrafi wyodrębnić wartości przestrzenne 
03. student wie, jakie są kategorie identyfikacji genius loci 
04. student rozumie, na czym polegają i czym się różnią studia inwentaryzacyjne, studium 

kompozycji i studium wartości przestrzennych 
05. student wykorzystując wiedzę i rozumienie tematu potrafi opracować program i wykonać 

projekt obiektu architektonicznego o niewielkim stopniu złożoności 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

Zaliczenie na podstawie wykonanego  projektu obiektu architektonicznego w krajobrazie. 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 

Prezentacja w formie plansz wykonanych odręcznie bądź wydruków 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową

 

1. Ocena wartości architektonicznej wykonanego projektu – 60 pt,  
2. Ocena relacji projektu obiektu architektonicznego do kontekstu miejsca – 30 pt, 3. Ocena 
opracowania graficznego projektu – 10 pt. 
Oceny: dostateczna 51-59 pt; 3,5=60-69 pt; 4=70-79 pt; 4,5=80-89 pt; 5=90-100 pt. 

Miejsce realizacji zajęć
 

Mieszane (sala wykładowa, teren) 

Literatura podstawowa:  
1. Norberg-Schulz Ch., 1979 : Genius loci, Rizzoli, New York  
2. Norberg-Schulz Ch., 1999: Znaczenie w architekturze Zachodu, murator, Warszawa  
3. Żórawski J.,1962: O budowie formy architektonicznej, PWN, Warszawa  
Literatura uzupełniająca:  
4. Alexander Ch.,2008, Język wzorów, PTG, Gdańsk 
5. Arche, 1991-2012, vol. 4/5-22 
6. Krier L.2011:” Architektura wspólnoty”, słowo/obraz, terytoria, Gdańsk 
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Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  

 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 01 - student rozumie, czym są elementy budowy formy 
architektonicznej 

AK2_W01, AK2_W07,AK2_K01 

02 02 - student potrafi wyodrębnić wartości przestrzenne w 
kontekście obiektu architektonicznego  

AK2_K03; AK2_K02 

03 03 - student wie, jakie są kategorie identyfikacji genius loci w 
przestrzeni  

AK2_K03; AK2_K02;  

04 04 - student rozumie, na czym polegają i czym się różnią 
studia inwentaryzacyjne, studium kompozycji i studium 
wartości przestrzennych 

AK2_W04, AK2_W05,AK2_W02; AK2_ 

U01,AK2_U02, AK2_U03 

05 05 - student wykorzystując wiedzę i rozumienie tematu potrafi 
opracować program i wykonać projekt obiektu 
architektonicznego o niewielkim stopniu złożoności 

AK2_K04, AK2_K05 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

 75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich: 

0,5 
ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.: 

2,5 
ECTS 


