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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
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DIPLOMA DESIGN I-E-1
WA AU oIS E1 15/16

Kategoria przedmiotu

Przedmioty dyplomowe

Liczba punktów ECTS

15.00
7

Semestry

2

I-E-1 Projektowanie dyplomowe A-1 AK

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 właściwe przygotowanie studenta do projektu końcowego,
zakładającego adaptację, rewitalizację, rewaloryzację wybranego obiektu zabytkowego.
Cel 2 Nauka interdyscyplinarnego podejścia do projektowania poprzez właściwy dobór materiałów, technik i technologii celem ochrony wartości zabytkowych w obiekcie wraz z jego najbliższym kontekstem.
Cel 3 Sprawdzenie i utrwalenie wiedzy, umiejętności zawodowych i warsztatowych nabytych w trakcie studiów.

Kod archiwizacji: 51742F87
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 wiedza w zakresie historii architektury
2 znajomość najnowszych tendencji w architekturze współczesnej, realizowanych w zabytkowym kontekście
3 znajomość nowych materiałów i konstrukcji budowlanych, stosowanych w zestawieniu z substancją zabytkową
4 wiedza ogólna w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego
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Efekty kształcenia

EK1 Kompetencje społeczne wzbudzona wrażliwość na potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego. Świadomość konieczności projektowania zintegrowanego i interdyscyplinarnego
EK2 Umiejętności Zdolność opracowania architektonicznego projektu konserwatorskiego w odniesieniu do jednofazowych obiektów zabytkowych zgodnie z wymaganiami technicznymi, użytkowymi i estetycznymi, z uwzględnieniem zachowania kontekstu.
EK3 Umiejętności zdolność właściwego doboru nowoczesnych materiałów, technik i technologii w planowanej
kreacji w środowisku zabytkowym.
EK4 Wiedza na temat wybranych metod i sposobów sposobów rozwiązań technicznych, materiałowych i technologicznych stosowanych na styku substancji zabytkowej a współczesnej kreacji architektonicznej.
EK5 Wiedza na temat ograniczeń jakie zachodzą w przypadku projektowania w otoczeniu zabytkowym
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Treści programowe
Projekty

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

wg Regulaminu Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej, Przepisów
szczegółowych Wydziału Architektury PK oraz indywidualnych wymagań
promotora

Narzędzia dydaktyczne

N1 Ćwiczenia projektowe
N2 Dyskusja
N3 Praca w grupach
N4 Prezentacje multimedialne
N5 Wykłady
N6 Konsultacje
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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

45

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

200

Opracowanie wyników

100

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

100

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

450

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

15.00

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
F2 Prezentacja ustna projektu
F3 Sugerowana ocena promotora zawarta w opinii do pracy
F4 Sugerowana ocena recenzenta zawarta w recenzji do pracy
F5 Odpowiedź ustna na pytania do projektu zadane przez Komisję
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
P2 Ocena uzgodniona recenzenta i promotora
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Przygotowany do obrony projekt dyplomowy
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt indywidualny

Kryteria oceny
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Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie potrafi rozróżnić wartości obiektu ważnych do zachowania, nie zważa
na zabytkowy kontekst budynku. Nie uczęszcza na zajęcia. Lekceważy potrzebę
zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego.

Na ocenę 3.0

Student stosunkowo słabo potrafi przedstawić wartości obiektu ważne do
zachowania, nie dokładnie zważa na zabytkowy kontekst budynku. Słabo
uczęszcza na zajęcia.

Na ocenę 3.5

Student dość dobrze potrafi rozróżnić zabytkowe wartości obiektu,
z uwzględnieniem kontekstu kulturowego danego budynku. Uczestniczy
w większości zajęć. Rozumie potrzebę wzmożonych działań nad zachowaniem
obiektów dziedzictwa kulturowego.

Na ocenę 4.0

Student dobrze potrafi rozróżniać zabytkowe wartości obiektu istotne dla ochrony
zabytku, uwzględniając zabytkowy kontekst budynku. Aktywnie uczestniczy
w większości zajęć. Dostrzega i realizuje działania zmierzające do zachowania
obiektów dziedzictwa kulturowego.

Na ocenę 4.5

Student bezbłędnie potrafi rozróżniać zabytkowe wartości obiektu ważne do
zachowania, uwzględniając otoczenie budynku. Bardzo aktywnie uczestniczy
w zajęciach. Dostrzega potrzebę zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego,
włączając się w proces ich ochrony .

Na ocenę 5.0

Student znakomicie rozróżnia wszystkie zabytkowe wartości obiektu konieczne do
zachowania i odpowiedniej prezentacji. Potrafi scharakteryzować zabytkowy
kontekst obiektu i umiejętnie wpisaćsię w niego swą kreacją. Aktywnie
uczestniczy w większości zajęć, przejawiając różnorodne inicjatywy zmierzające
do popularyzacji ochrony zabytków wśród społeczeństwa.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowych zasad architektonicznego projektowania
w kontekście zabytkowym. Nie uczestniczy w zajęciach i przeglądach.

Na ocenę 3.0

Student dostatecznie zna podstawowe zasady architektonicznego projektowania
w kontekście zabytkowym. Nie uczestniczy we wszystkich zajęciach. Posiada
przeglądy zaliczone na dostatecznie.

Na ocenę 3.5

Student zna dość dobrze zasady architektonicznego projektowania w odniesieniu
do obiektów zabytkowych. Uczestniczy w większości zajęć. Posiada dość dobrze
zaliczone przeglądy.

Na ocenę 4.0

Student dobrze zna zasady architektonicznego projektowania w odniesieniu do
obiektów zabytkowych. Aktywnie uczestniczy w większości zajęć. Posiada
zaliczone przeglądy na ocenę dobrą. Oddaje projekt w pełnym zakresie i na
dobrym poziomie wykonania.

Na ocenę 4.5

Student ponad dobrze zna zasady architektonicznego projektowania
w odniesieniu do obiektów zabytkowych. Bardzo aktywnie uczestniczy
w większości zajęć. Posiada zaliczone przeglądy na ocenę ponad dobrą. Oddaje
projekt w pełnym zakresie i na wysokim poziomie wykonania.
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Na ocenę 5.0

Student bardzo dobrze zna zasady architektonicznego projektowania
w odniesieniu do obiektów zabytkowych. Bardzo aktywnie uczestniczy we
wszystkich zajęciach. Posiada wysoko zaliczone przeglądy. Oddaje projekt
w pełnym zakresie i na bardzo wysokim poziomie wykonania.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi właściwie dobrać nowoczesnych materiałów, technik
i technologii w planowanej kreacji w środowisku zabytkowym. Nie uczęszcza na
zajęcia.

Na ocenę 3.0

Student potrafi w sposób dostateczny właściwie dobrać nowoczesne materiały,
techniki i technologie w planowanej kreacji w środowisku zabytkowym. Nie
uczęszcza regularnie na zajęcia.

Na ocenę 3.5

Student potrafi dość dobrze dobrać nowoczesne materiały, techniki i technologie
do planowanej kreacji w środowisku zabytkowym. Uczęszcza na większość zajęć.

Na ocenę 4.0

Student dobrze radzi sobie z doborem właściwych materiałów, technik
i technologii do proponowanej przez siebie kreacji w zabytkowym obiekcie.
Aktywnie uczestniczy w większości zajęć.

Na ocenę 4.5

Student więcej niż dobrze radzi sobie z doborem właściwych materiałów, technik
i technologii do proponowanej przez siebie kreacji w zabytkowym obiekcie.
Bardzo aktywnie uczestniczy w większości zajęć.

Na ocenę 5.0

Student znakomicie radzi sobie z doborem właściwych materiałów, technik
i technologii do proponowanej przez siebie kreacji w zabytkowym obiekcie.
Bardzo aktywnie uczestniczy we wszystkich zajęciach.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie posiada wiedzy na temat wybranych metod i sposobów rozwiązań
technicznych, materiałowych i technologicznych stosowanych na styku substancji
zabytkowej a współczesnej kreacji. Nie uczęszcza na zajęcia.

Na ocenę 3.0

Student posiada dostateczną wiedzy na temat wybranych metod i sposobów
rozwiązań technicznych, materiałowych i technologicznych stosowanych na styku
substancji zabytkowej a współczesnej kreacji. Nieregularnie uczęszcza na zajęcia.

Na ocenę 3.5

Student posiada dość dobrą wiedzę na temat wybranych metod i sposobów
rozwiązań technicznych, materiałowych i technologicznych stosowanych na styku
substancji zabytkowej a współczesnej kreacji. Uczęszcza na większość zajęć.

Na ocenę 4.0

Student posiada dobrą wiedzę na temat wybranych metod i sposobów rozwiązań
technicznych, materiałowych i technologicznych stosowanych na styku substancji
zabytkowej a współczesnej kreacji. Aktywnie uczestniczy w większości zajęć.

Na ocenę 4.5

Student posiada więcej niż dobrą wiedzę na temat wybranych sposobów
rozwiązań technicznych, materiałowych i technologicznych stosowanych na styku
substancji zabytkowej a współczesnej kreacji. Bardzo aktywnie uczestniczy
w większości zajęć.
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Na ocenę 5.0

Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat wybranych metod i sposobów
rozwiązań technicznych, materiałowych i technologicznych stosowanych na styku
substancji zabytkowej a współczesnej kreacji. Bardzo aktywnie uczestniczy we
wszystkich zajęciach.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Student nie posiada wiedzy na temat ograniczeń jakie zachodzą w przypadku
projektowania w otoczeniu zabytkowym. Nie uczęszcza na zajęcia.

Na ocenę 3.0

Student posiada dostateczną wiedzę na temat ograniczeń jakie zachodzą
w przypadku projektowania w otoczeniu zabytkowym. Nieregularnie uczęszcza na
zajęcia.

Na ocenę 3.5

Student posiada dość dobrą wiedzę na temat ograniczeń jakie zachodzą
w przypadku projektowania w otoczeniu zabytkowym. Uczęszcza na większość
zajęć.

Na ocenę 4.0

Student posiada dobrą wiedzę na temat ograniczeń jakie zachodzą w przypadku
projektowania w otoczeniu zabytkowym. Aktywnie uczęszcza na większość zajęć.

Na ocenę 4.5

Student posiada więcej niż dobrą wiedzę na temat ograniczeń jakie zachodzą
w przypadku projektowania w otoczeniu zabytkowym. Bardzo aktywnie
uczęszcza na większość zajęć.

Na ocenę 5.0

Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat ograniczeń jakie zachodzą
w przypadku projektowania w otoczeniu zabytkowym. Bardzo aktywnie
uczęszcza na wszystkie zajęciach.
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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

GC-2, GC-5,
GC-6

Cel 1

P1

N2 N3 N4 N5

F2

EK2

GC-1, GC-3,
GC-7, GC-10

Cel 1

P1

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 P1

EK3

GC-1, GC-8,
GC-9

Cel 2

P1

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 P1

EK4

GC-1, GC-8,
GC-9

Cel 2

P1

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 P1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK5

GC-3, GC-10,
GC-11

Cel 3

P1

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] A. Kadłuczka — Ochrona zabytków Krakowa, Kraków-Wrocław, 1986, Ossolineum
[2 ] A. Kadłuczka — Konserwacja zabytków i architektoniczne projektowanie konserwatorskie, Podręcznik dla
studentów wyższych szkól technicznych, Kraków, 1999, Wydawnictwo PK
[3 ] E. Małachowicz — Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, Wrocław, 2007,
Wydawnictwo PW
[4 ] E. Węcławowicz-Gyurkovich — Architektura najnowsza w historycznym środowisku miast europejskich,
Kraków, 2013, Wydawnictwo PK

Literatura uzupełniająca
[1 ] wg szczegółowych wytycznych promotora, specyfiki podjętego tematu oraz indywidualnych zainteresowań dyplomanta — ....., ....., 2000, ....

Literatura dodatkowa
[1 ] wg szczegółowych wytycznych promotora, specyfiki podjętego tematu oraz indywidualnych zainteresowań dyplomanta
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. arch. Jolanta Sroczyńska (kontakt: jolanta.sroczynska@gmail.com)

Osoby prowadzące przedmiot
1 prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka (kontakt: andrzej.kadluczka@gmail.com)
2 dr inż. arch. Jolanta Sroczyńska (kontakt: jolanta.sroczynska@gmail.com)
3 dr inż. arch. Barbara Zin (kontakt: basiazin@yahoo.com)
4 mgr Dominik Przygrodzki (kontakt: przygodzki.pk@gmail.com)
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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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