Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016
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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THEORY OF ARCH. AND URBAN DESIGN I-C-18

Kod przedmiotu

WA AU oIS C1 15/16

Kategoria przedmiotu

przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
5

Semestry

2

Teoria projektowania architektoniczno-urban. I-C-18 sem 5 PG

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Seminaria

Laboratoria

Projekty

Praktyki

5

15

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Poznanie podstawowych narzędzi analizy uwarunkowan środowiska naturalnego i zbudowanego (SWOT) jako
punktu wyjścia do projektowania architektonicznego.
Cel 2 Zapoznanie studentów z koncepcja projektowania architektonicznego jako procesu przekształcania stanu
istniejącego środowiska zbudowanego dla modyfikacji ludzkich zachowań (podniesienie komfortu i jakości życia)
- wybrane zagadnienia.

Kod archiwizacji: A7F95198

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Doskonalenia umiejętności werbalizacji i problematyzacji zjawisk przestrzennych, korzystania z lektur, uzyskiwania, porównywania i syntetyzowania wiadomości z różnych żródeł.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Umiejetność korzystania z biblioteki i czytelni czasopism.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna podstawowe narzedzia analizy środowiska naturalnego i zbudowanego, umie je zastosować i przedstawić wyniki (słownie, na piśmie, w formie diagramu itp.).
EK2 Wiedza Student ma świadomosść struktury i uwarunkowań średnio złożonego programu funkcjonalnego budynku; umiejetność jego analizy i przedstawienia wyników (słownie, na piśmie, w formie diagramu itp.)
EK3 Wiedza Student zna założenia teorii projektowania architektonicznego, elementy struktury pionowej i poziomej projektowania- jako podstawy do rozumienia zaleznosci miedzy strukturą przestrzenną i układem
konstrukcyjnym budynku a uwarunkowaniami otoczenia.
EK4 Wiedza Student zna sposoby kształtowania przestrzennego programów funkcjonalnych o średnim stopniu
złożoności; zna przykłady rozwiazań analogicznych do będących przedmiotem zadania (przedmiot I-C-20,
sem. 5 i 6), rozumie ich ukształtowanie oraz potrafi je opisacć/omówić. Potrafi wykorzystać treści wymaganych
lektur we własnym projekcie.
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Treści programowe
Wykłady

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wstęp do zagadnien postrzegania i analizy środowiska z perspektywy przyszłej
ingerencji architektonicznej (SWOT, inne).

2

W2

Problematyka programu funkcjonalnego średnio złożonego budynku usługowego
i jego przestrzenne konsekwencje. Schemat funkcjonalny i jego rola. Graficzne
przedstawienie jako sposób uporządkowania.

5

W3

Przedstawienie zasad rozwiązywania wydzielonych funkcjonalnie fragmentów
budynków użyteczności publicznej

8

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
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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

15

Konsultacje przedmiotowe

0

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

45

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

60
2.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Test
Ocena podsumowująca
P1 Egzamin pisemny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie rozumie wpływu środowiska na działalność architektoniczna i nie
potrafi go zanalizować.

Na ocenę 3.0

Student rozumie wpływ zasadniczych elementów środowiska naturalnego
i zbudowanegona własne poczynania projektowe.

Na ocenę 3.5

Student rozumie wpływ zasadniczych elementów środowiska naturalnego,
zbudowanego i społecznego na własne poczynania projektowe, potrafi je
uszeregować i uzasadnić.

Na ocenę 4.0

Student rozumie wpływ zasadniczych elementów środowiska naturalnego,
zbudowanego i społecznego na własne poczynania projektowe, potrafi oszacować
ich wpływ na przyszły budynek, przedstawić i uzasadnić.
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Na ocenę 4.5

Student zna wiele elementów, czynników składowych środowiska warunkujacych
działalność architektoniczną, potrafi sam zidentyfikować czynniki specyficzne
w terenie,potrafi oszacować ich wpływ na przyszły budynek, przedstawić
i uzasadnić.

Na ocenę 5.0

Student zna wiele elementów, czynników składowych środowiska warunkujacych
działalność architektoniczną, potrafi sam zidentyfikować czynniki specyficzne
w terenie, potrafi oszacować ich wpływ na przyszły budynek, zsyntetyzować
zebrane informacje w wiedze, a wnioski przedstawić i uzasadnić w sposób
czytelny.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie rozumie wpływu zagadnien programu funkcjonalnego na
ukształtowanie budynku.

Na ocenę 3.0

Student rozumie wpływ zasadniczych elementów programu funkcjonalnego na
własne poczynania projektowe.

Na ocenę 3.5

Student rozumie wpływ zasadniczych elementów programu funkcjonalnego na
własne poczynania projektowe, potrafi podać warunki przestrzenne dla realizacji
poszczególnych funkcji w budynku.

Na ocenę 4.0

Student rozumie wpływ zasadniczych elementów programu funkcjonalnego na
własne poczynania projektowe, potrafi podać i uzasadnić warunki przestrzenne
dla realizacji poszczególnych funkcji w budynku.

Na ocenę 4.5

Student rozumie wpływ zasadniczych elementów programu funkcjonalnego na
własne poczynania projektowe, potrafi podać i uzasadnić warunki przestrzenne
dla realizacji poszczególnych funkcji w budynku; zidentyfikować mozliwości ich
oryginalnego rozwiazania.

Na ocenę 5.0

Student rozumie wpływ zasadniczych elementów programu funkcjonalnego na
własne poczynania projektowe, potrafi podać i uzasadnić warunki przestrzenne
dla realizacji poszczególnych funkcji w budynku; zidentyfikować mozliwosci ich
oryginalnego rozwiazania (w kilku wariantach).
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi zidentyfikować zależności między struktura przestrzenną
a układem konstrukcyjnym budynku.

Na ocenę 3.0

Student potrafi jedynie schematycznie zidentyfikowac zależności miedzy strukturą
przestrzenną a układem konstrukcyjnym budynku; słabo integruje je
z uwarunkowaniami otoczenia.

Na ocenę 3.5

Student potrafi poprawnie zidentyfikować zależności między strukturą
przestrzenną a układem konstrukcyjnym budynku; poprawnie integruje je
z uwarunkowaniami otoczenia.

Na ocenę 4.0

Student potrafi poprawnie zidentyfikowac zależności między strukturą
przestrzenną i przedyskutować przesłanki właściwego wyboru układu
konstrukcyjnego budynku; poprawnie integruje je z uwarunkowaniami otoczenia;
zna elementy struktury poziomej i pionowej projektowania architektonicznego.
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Na ocenę 4.5

Student potrafi poprawnie zidentyfikowac zależności miedzy strukturą
przestrzenną i przedyskutować przesłanki własciwego wyboru układu
konstrukcyjnego budynku; poprawnie integruje je z uwarunkowaniami otoczenia;
zna elementy struktury poziomej i pionowej projektowania architektonicznego.

Na ocenę 5.0

Student potrafi poprawnie zidentyfikować zaleznosci miedzy struktura
przestrzenna i przedyskutować przesłanki właściwego wyboru układu
konstrukcyjnego budynku (w kilku wariantach); poprawnie integruje je
z uwarunkowaniami otoczenia; zna elementy struktury poziomej i pionowej
projektowania architektonicznego.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie ma orientacji co do sposobów rozwiazywania przestrzennego średnio
złożonych programów funkcjonalnych.

Na ocenę 3.0

Student ma podstawowa orientacje co do sposobów rozwiazywania
przestrzennego srednio złożonych programów funkcjonalnych.

Na ocenę 3.5

Student ma podstawowa orientacje co do sposobów rozwiazywania przestrzennego
średnio złożonych programów funkcjonalnych. Potrafi podać właściwe przykłady.

Na ocenę 4.0

Student ma podstawowa orientacje co do sposobów rozwiazywania
przestrzennego średnio złożonych programów funkcjonalnych. Potrafi podać
właściwe przykłady i rozumie ich ukształtowanie.

Na ocenę 4.5

Student ma podstawową orientacje co do sposobów rozwiazywania
przestrzennego srednio złożonych programów funkcjonalnych. Potrafi podać
właściwe przykłady, rozumie ich ukształtowanie, potrafi je opisać/omówić.

Na ocenę 5.0

Student ma podstawowa orientacje co do sposobów rozwiazywania
przestrzennego średnio złożonych programów funkcjonalnych. Potrafi podać
właściwe przykłady, rozumie ich ukształtowanie, potrafi je opisać/omówić,
poddac krytyce i wskazać własne propozycje w omawianym zakresie.
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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

Cel 1

W1 W2

N1

F1 P1

EK2

Cel 2

W1 W2

N1

F1 P1

EK3

Cel 2

W1 W2

N1

F1 P1

EK4

Cel 3

W1 W2 W3

N1

F1 P1

Strona 5/6

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Juliusz Żurawski — O budowie frmy architektonicznej, Warszawa, 1973, Arkady
[2 ] Ballenstaedt Janusz — Architektura. Historia i teoria., Warszawa, 2000, PWN
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki (kontakt: tkapecki@op.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 prof. dr hab.inż.arch. Wojciech Buliński (kontakt: )
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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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