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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Projektowanie zintegrowane I kompozycja wnętrza 2

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WA AK oIN C1 15/16

Kategoria przedmiotu

przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

8.00
1

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Seminaria

Laboratoria

Projekty

Praktyki

1

0

0

0

0

105

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z teorią wnętrz i umiejętnością komponowania ich elementów. W wyniku kursu wstępnego zdobędą zdolność dzielenia otoczenia na umowne części i wprowadzania małej architektury.
Cel 2 W wyniku kursu wstępnego zdobędą zdolność dzielenia otoczenia na umowne części i wprowadzania małej
architektury.

Kod archiwizacji: E1198A45
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Każdy student obowiązany jest systematycznie realizować trzy ćwiczenia, a w ramach każdego z nich wykonywać
rysunki rzutów, przekrojów, elewacji, ujęć z lotu ptaka lub z poziomu człowieka w rożnych technikach- zawsze
na arkuszu formatu A-3.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student powinien po wykonaniu szeregu ćwiczeń wstępnych sprawnie zapisywać i komponować wnętrza i ich detale. W tym zakresie po pierwsze ćwiczenia przygotowują do projektowania podłogi, następnie
ścian wnętrza oraz jego sklepienia. Całość powinna być zintegrowana bryłą wolno stojącą.
EK2 Umiejętności Ćwiczenia pozwalają na rozwinięcie umiejętności graficznych w zakresie rysowania ołówkiem,
kredkami, malowania farbami akwarelowymi oraz rysowania pastelami suchymi i piórkiem.
EK3 Umiejętności Student obowiązany jest do komponowania arkuszy na formatach A3 oraz łączenia szeregu
szkiców rozwijających koncepcję.
EK4 Kompetencje społeczne Zdolność podzielenia wnętrza na poszczególne elementy a następnie po zaprojektowaniu każdego z nich powiązania ich w spójna postać.
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Treści programowe
Projekty

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Treści programowe opracowywane w ujęciu abstrakcyjnym. Cykl pierwszy
obejmuje cztery zadania związane z wnętrzem subiektywnym: 1. ściany i bramy we
wnętrzu subiektywnym 2. sklepienie we wnętrzu subiektywnym 3. płaszczyzna
podłogi we wnętrzu subiektywnym 4. bryła wolno stojąca we wnętrzu
subiektywnym

35

P2

Cykl drugi obejmuje cztery zadania związane z wnętrzem obiektywnym: 5. remiza
śródpolna; brama we wnętrzu obiektywnym centralnym; 6. aleja do dworu;
sklepienie we wnętrzu obiektywnym długim; 7. potok w zieleni; płaszczyzna
podłogi we wnętrzu obiektywnym długim; 8. smuga drzew w oddali; ściana we
wnętrzu obiektywnym szerokim;

35

P3

Cykl trzeci obejmuje cztery zadania związane z wnętrzem konkretnym: 9. ściany
i bramy we wnętrzu konkretnym 10. sklepienie we wnętrzu konkretnym
11.płaszczyzna podłogi we wnętrzu konkretnym 12. bryła wolno stojąca we
wnętrzu konkretnym

35

Narzędzia dydaktyczne

N1 Ćwiczenia projektowe
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Konsultacje
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N4 Inne
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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

105

Konsultacje przedmiotowe

30

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

30

Opracowanie wyników

15

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

60

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

240

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

8.00
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Podstawą zaliczenia są szkice, przedłożone w teczkach oraz wykonanie modeli roboczych. Ocena dokonywana
jest wspólnie przez cały zespół dydaktyczny i indywidualnie podawana do wiadomości wraz z uwagami.

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Nie potrafi opracować projektu.

Na ocenę 3.0

Potrafi opracować projekt graficznie i opisowo.

Na ocenę 3.5

Potrafi poprawnie opracować projekt zawierający wymagane plansze i komentarz.
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Na ocenę 4.0

J.W.oraz student potrafi przytoczyć analogie i inspiracje.

Na ocenę 4.5

Oprócz powyższych efektów pracę studenta cechuje staranność i twórcze
podejście.

Na ocenę 5.0

Student w przedłożonym projekcie wykazuje wszechstronną wiedzę i umiejętność.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nie posiada umiejętności rysunkowych.

Na ocenę 3.0

Posiada umiejętności rysunkowe.

Na ocenę 3.5

J.W. oraz zdolności kompozycyjne i kolorystyczne.

Na ocenę 4.0

Dobrze rysuje,posługuje się różnymi ujęciami perspektywy.

Na ocenę 4.5

J.W. oraz opracowuje graficznie i opisuje plansze.

Na ocenę 5.0

W stopniu wyróżniającym przedstawia w ujęciach perspektywicznych treści
projektowe.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Nie potrafi komponować plansz.

Na ocenę 3.0

Potrafi komponować plansze.

Na ocenę 3.5

J.W. oraz spełnia wymagania opisowe i studialne.

Na ocenę 4.0

Student komponuje plansze i opracowuje je graficznie w dobry sposób.

Na ocenę 4.5

J.W. ponad to potrafi wykorzystać klasyczne klucze kompozycyjne.

Na ocenę 5.0

w stopniu wyróżniającym komponuje postać projektu.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Nie potrafi zaprezentować projektu.

Na ocenę 3.0

Potrafi zaprezentować projekt.

Na ocenę 3.5

J.W. w stopniu zadowalającym omawiając i komentując treść projektu.

Na ocenę 4.0

Dobrze potrafi przedstawić i bronić wizji projektowych.

Na ocenę 4.5

J.W.nie ty6lko komentując lecz także będą zaangażowanym w dzieło.

Na ocenę 5.0

Student prezentuje część graficzną i opisową opracowania,popiera to
komentarzem oraz podbudowuje analogiami i inspiracjami.
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1 Cel 2

P1 P2 P3

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK2

Cel 1 Cel 2

P1 P2 P3

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK3

Cel 1 Cel 2

P1 P2 P3

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK4

Cel 1 Cel 2

P1 P2 P3

N1 N2 N3 N4

F1 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Patoczka Piotr — Ściany i bramy w krajobrazie, Kraków, 2000, PK
[2 ] Bohm Aleksander — Wnętrze w kompozycji krajobrazu, Kraków, 2004, p

12

Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Jadwiga Gancarz-Żebracka (kontakt: jgancarz@op.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab.inż.arch.prof.PK Piotr Patoczka (kontakt: k.patoczka@interia.pl)
2 dr inż. Jadwiga Gancarz-Żebracka (kontakt: jgancarz@op.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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