Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017
Wydział Architektury
Kierunek studiów: Architektura

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: AiU

Stopień studiów: I
Specjalności: Bez specjalności
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
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I-E-1 Diploma design A-1 DKK

Kod przedmiotu

WA AU oIS E16 16/17

Kategoria przedmiotu

Przedmioty dyplomowe

Liczba punktów ECTS

15.00
7

Semestry

2

I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 DKK

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Seminaria

Laboratoria

Projekty

Praktyki

7

0

0

0

0

5

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Celem projektowania dyplomowego I stopnia jest przygotowanie studenta do opracowania projektu dyplomowego dotyczacego rewaloryzacji obiektu historycznego lub zabytkowej przestrzeni urbanistycznej (rynek,
plac miejski).

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Wiedza w zakresie historii architektury.
2 Wiedza w zakresie historii urbanistyki.
3 Wiedza w zakresie ochrony zabytków architektury i urbanistyki.
4 Znajomość najnowszych rozwiązań architektonicznych w środowisku zabytkowym.
5 Znajomość współczesnych materiałów i konstrukcji budowlanych.
6 Wiedza w zakresie projektowania architektonicznego i budowlanego.

5

Efekty kształcenia

EK1 Kompetencje społeczne Ukształtowanie wrażliwości studenta na potrzebę ochrony zabytków architektury
i urbanistyki.
EK2 Umiejętności Umiejętność prawidłowego opracowania projektu architektonicznego o tematyce konserwatorskiej zgodnie zasadami wiedzy technicznej.
EK3 Wiedza Wiedza związana z zastosowaniem odpowiednich technologii i materiałów budowanych w kontekście
projektowania w środowisku zabytkowym.
EK4 Wiedza Wiedza w zakresie prawa budowlanego.
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Treści programowe
Projekty

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Bloki tematyczne zgodne z Regulaminem Studiów I St. na Wydziale Architektury
Politechniki Krakowskiej oraz indywidualnych wymagań promotora.

Narzędzia dydaktyczne

N1 Ćwiczenia projektowe
N2 Dyskusja
N3 Prezentacje multimedialne
N4 Konsultacje
N5 Wizje lokalne w terenie

Strona 2/7

Liczba
godzin
5
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

5

Konsultacje przedmiotowe

10

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury
Opracowanie wyników

100
0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

100

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

215

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

15.00
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
F2 Odpowiedź ustna
F3 Sugerowana ocena promotora - w opinii do pracy
F4 Sugerowana ocena promotora - w recenzji do pracy
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
P2 Ocena recenzenta i promotora
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Przygotowanie eseju opisujacego załozenia projektu
W2 Opis projektu koncepcyjnego
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt indywidualny

Kryteria oceny
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Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie rozumie potrzeby ochrony zabytków architektury i urbanistyki. Nie
uczeszcza na zajecia i nie wykazuje sie zadna aktywnoscia.

Na ocenę 3.0

Student rozumie potrzeby ochrony zabytków architektury i urbanistyki w stopniu
dostatecznym. Rzadko uczeszcza na zajecia i w zwiazku z tym wykazuje sie
mierna aktywnoscia.

Na ocenę 3.5

Student rozumie potrzeby ochrony zabytków architektury i urbanistyki w stopniu
ponad dostatecznym. Sporadycznie uczeszcza na zajecia i w zwiazku z tym
wykazuje sie srednia aktywnoscia.

Na ocenę 4.0

Student rozumie potrzeby ochrony zabytków architektury i urbanistyki w stopniu
dobrym. Uczestniczy w wiekszosci zajec, a jego aktywnosc jest umiarkowana.

Na ocenę 4.5

Student dosc dobrze rozumie potrzeby ochrony zabytków architektury
i urbanistyki. Uczestniczy aktywnie w wiekszosci zajec, biorac udział w dyskusji.

Na ocenę 5.0

Student bardzo dosc dobrze rozumie potrzeby ochrony zabytków architektury
i urbanistyki. Uczestniczy aktywnie we wszystkich zajecia, zadajac pytania
i biorac udział w dyskusji.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi prawidłowo opracowac projektu architektonicznego
o tematyce konserwatorskiej.

Na ocenę 3.0

Student w stopniu dostatecznym potrafi opracowac projekt architektoniczny
o tematyce konserwatorskiej.

Na ocenę 3.5

Student w stopniu dosc dobrym potrafi opracowac projekt architektoniczny
o tematyce konserwatorskiej.

Na ocenę 4.0

Student w stopniu dobrym potrafi opracowac projekt architektoniczny
o tematyce konserwatorskiej.

Na ocenę 4.5

Student w stopniu ponad dobrym potrafi opracowac projekt architektoniczny
o tematyce konserwatorskiej.

Na ocenę 5.0

Student potrafi opracowac projekt architektoniczny o tematyce konserwatorskiej
na bardzo wysokim poziomie.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie opanował podstawowej wiedzy zwiazanej z zastosowaniem
odpowiednich technologii i materiałów budowanych w kontekscie projektowania
w srodowisku zabytkowym.

Na ocenę 3.0

Student w stopniu dostatecznym opanował wiedze zwiazana z zastosowaniem
odpowiednich technologii i materiałów budowanych w kontekscie projektowania
w srodowisku zabytkowym.

Na ocenę 3.5

Student w stopniu dosc dobrym opanował wiedze zwiazana z zastosowaniem
odpowiednich technologii i materiałów budowanych w kontekscie projektowania
w srodowisku zabytkowym.

Strona 4/7

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Na ocenę 4.0

Student w stopniu dobrym opanował wiedze zwiazana z zastosowaniem
odpowiednich technologii i materiałów budowanych w kontekscie projektowania
w srodowisku zabytkowym.

Na ocenę 4.5

Student w stopniu ponad dobrym opanował wiedze zwiazana z zastosowaniem
odpowiednich technologii i materiałów budowanych w kontekscie projektowania
w srodowisku zabytkowym.

Na ocenę 5.0

Student w stopniu bardzo dobrym opanował wiedze zwiazana z zastosowaniem
odpowiednich technologii i materiałów budowanych w kontekscie projektowania
w srodowisku zabytkowym.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie opanował podstaw prawa budowlanego potrzebnych do prawidłowego
opracowania projektu.

Na ocenę 3.0

Student w stopniu dostatecznym opanował podstawy prawa budowlanego
potrzebne do prawidłowego opracowania projektu.

Na ocenę 3.5

Student w stopniu dosc dobrym opanował podstawy prawa budowlanego
potrzebne do prawidłowego opracowania projektu.

Na ocenę 4.0

Student w stopniu dobrym opanował podstawy prawa budowlanego potrzebne do
prawidłowego opracowania projektu.

Na ocenę 4.5

Student w stopniu ponad dobrym opanował podstawy prawa budowlanego
potrzebne do prawidłowego opracowania projektu.

Na ocenę 5.0

Student w stopniu bardzo dobrym opanował podstawy prawa budowlanego
potrzebne do prawidłowego opracowania projektu.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Opracowanie
projektu
dyplomowego po
I st.

Cel 1

P1

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F2 F3 F4 P1
P2

EK2

Opracowanie
projektu
dyplomowego po
I st.

Cel 1

P1

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F2 F3 F4 P1
P2
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK3

Opracowanie
projektu
dyplomowego po
I st.

Cel 1

P1

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F2 F3 F4 P1
P2

EK4

Opracowanie
projektu
dyplomowego po
I st.

Cel 1

P1

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F2 F3 F4 P1
P2
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. arch. prof. PK Dominika Kuśnierz-Krupa (kontakt: dkusnierz-krupa@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa (kontakt: dominikakusnierzkrupa@zeriba.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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