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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Wizualizacja komputerowa obiektów archit. krajobrazu

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WA AK oIN C12 15/16

Kategoria przedmiotu

przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
3

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Seminaria

Laboratoria

Projekty

Praktyki

3

0

0

0

30

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi modelowania i przekształcania terenu
Cel 2 Przekazanie studentom wiedzy na temat wizualizacji komputerowej
Cel 3 Wypracowanie umiejętności wykonywania modeli terenu oraz przekształcania ich zgodnie z własnym projektem
Cel 4 Wypracowanie umiejętności wykonywania wizualizacji własnych projektów
Kod archiwizacji: 9BE40234

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 5 Wypracowanie umiejętności przeprowadzania analiz terenu i pozyskiwania danych na temat terenu dla celów
projektowych

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Umiejętność obsługi komputera
2 Znajomość pakietu Office
3 Znajomość zagadnień wykładanych w ramach przedmiotu Technologia informacyjna oraz CAD - projektowanie
wspomagane komputerem
4 Umiejętność wykorzystania w praktyce zagadnień wykładanych w ramach przedmiotu Technologia informacyjna
oraz CAD - projektowanie wspomagane komputerem

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Znajomość zagadnień dotyczących komputerowego modelowania i przekształcania terenu
EK2 Wiedza Znajomość zagadnień dotyczących wizualizacji komputerowej
EK3 Umiejętności Umiejętność wykonywania cyfrowych modeli terenu oraz wprowadzania modyfikacji zgodnych
z własnym projektem
EK4 Umiejętności Umiejętność wykonywania cyfrowych wizualizacji własnych projektów
EK5 Umiejętności Umiejętność przeprowadzania cyfrowych analiz terenu
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Treści programowe
Laboratoria
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Cyfrowy model fragmentu terenu parku

2

L2

Cyfrowe analizy powierzchni terenu

2

L3

Umieszczanie modeli obiektów małej architektury w cyfrowym modelu terenu

2

L4

Prowadzenie w cyfrowym modelu tereny dróg, ścieżek i mostów

2

L5

Modelowanie skrzyżowań

4

L6

Model terenu placu miejskiego wykonany według własnego projektu. Modyfikacje
powierzchni terenu.

4

L7

Przygotowanie danych do eksportu z programu AutoCAD do 3D Studio Max.
Przygotowanie danych do eksportu z programu AutoCAD do 3D Studio Max

2

L8

Interfejs programu 3D Studio Max

2

L9

Ustawianie kamer i oświetlenia

2
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Laboratoria
Lp

7

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L10

Tworzenie materiałów

2

L11

Rendering komputerowy

2

L12

Wizualizacja własnych projektów

4

Narzędzia dydaktyczne

N1 Ćwiczenia laboratoryjne
N2 Ćwiczenia projektowe
N3 Prezentacje multimedialne
N4 Konsultacje

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

30

Konsultacje przedmiotowe

5

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

5

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

30

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

70

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Ćwiczenie praktyczne
F2 Projekt indywidualny
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Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna zagadnień dotyczących komputerowego modelowania
i przekształcania terenu.

Na ocenę 3.0

Student posiada słabe rozeznanie w zagadnieniach dotyczących komputerowego
modelowania i przekształcania terenu.

Na ocenę 3.5

Student posiada dość dobre rozeznanie w zagadnieniach dotyczących
komputerowego modelowania i przekształcania terenu.

Na ocenę 4.0

Student zna i rozumie zagadnienia dotyczące komputerowego modelowania
i przekształcania terenu.

Na ocenę 4.5

Student dobrze zna i rozumie zagadnienia dotyczące komputerowego
modelowania i przekształcania terenu.

Na ocenę 5.0

Student biegle zna i rozumie zagadnienia dotyczące komputerowego modelowania
i przekształcania terenu.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie zna zagadnień dotyczących wizualizacji komputerowej.

Na ocenę 3.0

Student posiada słabe rozeznanie w zagadnieniach dotyczących wizualizacji
komputerowej.

Na ocenę 3.5

Student posiada dość dobre rozeznanie w zagadnieniach dotyczących wizualizacji
komputerowej.

Na ocenę 4.0

Student zna i rozumie zagadnienia dotyczące wizualizacji komputerowej.

Na ocenę 4.5

Student dobrze zna i rozumie zagadnienia dotyczące wizualizacji komputerowej.

Na ocenę 5.0

Student biegle zna i rozumie zagadnienia dotyczące wizualizacji komputerowej.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi wykonać cyfrowego modelu terenu.

Na ocenę 3.0

Student potrafi wykonać uproszczony model terenu, lecz nie potrafi modyfikować
jego powierzchni zgodnie z własnym projektem. Wymaga znacznej pomocy ze
strony prowadzącego.

Na ocenę 3.5

Student potrafi wykonać uproszczony model terenu i przeprowadzić podstawowe
modyfikacje jego powierzchni zgodnie z własnym projektem. Wymaga pomocy ze
strony prowadzącego.

Na ocenę 4.0

Student potrafi samodzielnie wykonać model terenu i przeprowadzić proste
modyfikacje jego powierzchni zgodnie z własnym projektem.
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Na ocenę 4.5

Student potrafi samodzielnie wykonać model terenu i przeprowadzić modyfikacje
jego powierzchni zgodnie z własnym projektem. Model stosunkowo wiernie
przedstawia własny projekt.

Na ocenę 5.0

Student potrafi samodzielnie wykonać model terenu i przeprowadzić
zaawansowane modyfikacje jego powierzchni zgodnie z własnym projektem.
Model wiernie przedstawia własny projekt.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi wykonywać cyfrowych wizualizacji własnych projektów.

Na ocenę 3.0

Student potrafi wykonywać cyfrowe wizualizacje własnych projektów przy
znacznej pomocy ze strony prowadzącego. W renderingach pojawiają się liczne
błędy.

Na ocenę 3.5

Student potrafi wykonywać cyfrowe wizualizacje własnych projektów przy
niewielkiej pomocy ze strony prowadzącego. W renderingach pojawiają się
czasami błędy.

Na ocenę 4.0

Student potrafi wykonywać cyfrowe wizualizacje własnych projektów.
Samodzielnie dobiera ustawienia kamer i oświetlenia oraz parametry materiałów.
W renderingach sporadycznie pojawiają się błędy.

Na ocenę 4.5

Student potrafi wykonywać realistyczne cyfrowe wizualizacje własnych projektów.
Samodzielnie dobiera ustawienia kamer i oświetlenia oraz parametry materiałów.

Na ocenę 5.0

Student potrafi wykonywać w pełni realistyczne cyfrowe wizualizacje własnych
projektów. Samodzielnie dobiera ustawienia kamer i oświetlenia, wykorzystuje
materiały o zaawansowanych parametrach. Potrafi tworzyć własne tekstury.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi przeprowadzić cyfrowej analizy powierzchni terenu.

Na ocenę 3.0

Student potrafi przeprowadzać cyfrowe analizy powierzchni terenu według
wskazówek prowadzącego.

Na ocenę 3.5

Student potrafi przeprowadzać cyfrowe analizy powierzchni terenu według
wskazówek prowadzącego. Umie wyciągnąć z nich uproszczone wnioski dla
własnego projektu.

Na ocenę 4.0

Student potrafi samodzielnie przeprowadzać cyfrowe analizy powierzchni terenu.
Umie wyciągnąć z nich uproszczone wnioski dla własnego projektu.

Na ocenę 4.5

Student potrafi samodzielnie przeprowadzać cyfrowe analizy powierzchni terenu.
Umie wyciągać z nich wnioski i wykorzystywać je jako wytyczne projektowe.

Na ocenę 5.0

Student potrafi samodzielnie przeprowadzać cyfrowe analizy powierzchni terenu.
Umie uzyskiwać różnorodne dane, a następnie zestawiać je i wykorzystywać jako
wytyczne dla własnego projektu.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

L1 L2 L3 L4 L5
L6

N1 N3 N4

F1 P1

EK2

Cel 2

L7 L8 L9 L10
L11

N1 N3 N4

F1 P1

EK3

Cel 3

L1 L3 L4 L5 L6

N1 N2 N3 N4

F2 P1

EK4

Cel 4

L7 L8 L9 L10
L11 L12

N1 N2 N3 N4

F2 P1

EK5

Cel 5

L2 L6

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] A.Ozimek, P.Ozimek — CAD dla studentów architektury krajobrazu, Kraków, 2012, Wydawnictwo PK
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. arch. Agnieszka Ozimek (kontakt: aozimek@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr iż. arch. Agnieszka Ozimek (kontakt: aozimek@pk.edu.pl)
3 mgr inż. Miłosz Zieliński (kontakt: milek34x@wp.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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