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Nazwa przedmiotu:  
Podstawy projektowania architektonicznego 

Forma zaliczenia: 
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Forma studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 
niestacjonarne 1 I Wykład 9 4 
 1 I Ćwiczenia 18  
 1 II Wykład 9 3 
 1           II Ćwiczenia 18  
 2 III Wykład 9 2 
 2 III Ćwiczenia 18  
 2 IV Wykład  9 2 
 2 IV Ćwiczenia 18  
 
Kierownik przedmiotu: dr hab. Bartosz Hunger 

Realizatorzy: dr hab. Bartosz Hunger 

Wymagania wstępne:  
Wiedza na poziomie egzaminu maturalnego, zainteresowania plastyczne dla semestru         
pierwszego. Na dalszych semestrach wiedza i umiejętności wynikające z dotychczasowej          
edukacji - wiedza z poprzednich semestrów 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 
 

Przekazanie szerokiego zakresu ogólnej wiedzy na temat realizacji obiektów         
architektonicznych. Nabycie informacji o sposobach kształtowania programu użytkowego i         
rozwiązywaniu wynikających z niego powiązań funkcjonalnych. Nauka projektowania oraz         
stosowania rozwiązań technicznych i technologicznych przy jednoczesnym opanowywaniu        
umiejętności rozwiązywania zadań w oparciu o obowiązujące przepisy i prawa fizyki. Poznanie            
kompozycji architektonicznej oraz nauka odczytywania zasad rządzących układem elementów         
na płaszczyźnie i w przestrzeni. 
 

 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie 
do PRK  dla 

kierunku 
Wiedza. Student zna i rozumie: 
W zaawansowanym stopniu problematykę związaną z podstawowym       

wykorzystaniem środków warsztatowych w obszarze architektury i w        
pokrewnych dyscyplinach artystycznych 

Podstawową znajomość stylów i tendencji w sztuce oraz związanych z nimi           
tradycji twórczych 

K6_W01 
 

K6_W05 

Umiejętności. Student potrafi:    K6_U01 



Wykorzystać posiadaną wiedzę do przeprowadzenia określonych zadań       
artystycznych i wykonania własnych projektów architektonicznych 
 
Planować i organizować pracę indywidualną oraz pracować w zespole  
 
Świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego poznanego na        
kierunku architektura wnętrz 
 
Podejmować samodzielne decyzje dotyczące indywidualnego procesu      
artystycznego i sposobu jego realizacji 
 
Samodzielnie rozwijać własne pomysły i koncepcje artystyczne w oparciu o          
umiejętności warsztatowe 
 

 
  
  
   K6_U03 

 
   K6_U07 
  
   K6_U08 

 
   K6_U15 

Kompetencje. Absolwent jest gotów do: 

K6_K02 
 

K6_K03 
 

K6_K06 

Samodzielnego podjęcia pracy nad gromadzeniem, przetwarzaniem i        
interpretowaniem informacji potrzebnych do formułowania krytycznej      
argumentacji i rozwijania własnej idei artystycznej 
 
Elastycznego myślenia, wykorzystywania wyobraźni, intuicji oraz emocji do        
adaptowania się do nowych warunków i zmieniających się okoliczności oraz          
rozwiązywania problemów 
 
Efektywnego komunikowania się przy użyciu adekwatnych technologii       
architektonicznych w przystępnej formie i w sposób jasny i zrozumiały dla           
innych 
 
 
Metody kształcenia: 
 
- Wykłady (przy wykorzystaniu technik multimedialnych) prezentujące najważniejsze i        

najbardziej charakterystyczne realizacje wpływające na kształt i rozwój współczesnej         
architektury oraz analizujące proces i zasady kształtowania poszczególnych dzieł         
architektonicznych. 

 
- Prezentacja i omawianie profesjonalnych projektów wykonawczych, oraz problemów        

związanych z nadzorem autorski w trakcie ich realizacji 
 
- Ćwiczenia polegające na wykonywaniu zadań projektowych dotyczących zagadnień        

omawianych na wykładach. Tematy ćwiczeń programowane są indywidualnie. Projekty         
dotyczą obiektów i wnętrz architektonicznych różnych typów i skal.  

  
 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  

WYKŁAD: Egzamin/ zaliczenie z oceną, która jest pochodną oceny z ćwiczeń i obecności 
 
ĆWICZENIA: zaliczenie z oceną  
Warunkiem zaliczenia jest wykonanie i zaprezentowanie w formie elektronicznej oraz          
graficznej zadawanych w semestrze ćwiczeń projektowych, które podlegają ocenie według          



wcześniej określonych kryteriów. 

wymagania konieczne do otrzymania oceny: 
 
 
3,0 udział w zajęciach, uzyskanie minimum 3 korekt, oddanie pracy w terminie 1             
lub 2, spełnienie warunków formalnych zadanego ćwiczenia (określone minimum       
rodzajów i ilości rysunków) 
 
3,5 udział w zajęciach, uzyskanie minimum 3 korekt, oddanie pracy w terminie 1            
lub 2, spełnienie warunków formalnych zadanego ćwiczenia (określone minimum       
rodzajów i ilości rysunków), poprawne rozwiązanie 50 % zadanych problemów projektowych 
 
4,0 udział w zajęciach, uzyskanie minimum 3 korekt, oddanie pracy w terminie 1            
lub 2, spełnienie warunków formalnych zadanego ćwiczenia (określone minimum       
rodzajów i ilości rysunków), poprawne rozwiązanie 75 % zadanych problemów          
projektowych; niewzbudzająca wątpliwości czytelność rysunków i opisów. 
 
4,5 udział w zajęciach, uzyskanie minimum 3 korekt, oddanie pracy w terminie 1            
lub 2, spełnienie warunków formalnych zadanego ćwiczenia (określone minimum       
rodzajów i ilości rysunków), poprawne rozwiązanie wszystkich zadanych problemów         
projektowych. Niewzbudzająca wątpliwości czytelność i estetyka rysunków i opisów. 
 
5,0 udział w zajęciach, uzyskanie minimum 3 korekt, oddanie pracy w terminie 1            
lub 2, spełnienie warunków formalnych zadanego ćwiczenia (określone minimum       
rodzajów i ilości rysunków), poprawne rozwiązanie wszystkich zadanych problemów         
projektowych przy czym przynajmniej jedno rozwiązanie powinno posiadać wyraźne cechy          
oryginalne Niewzbudzająca wątpliwości czytelność i estetyka rysunków oraz opisów. 
 

.   
 
programowe: 

Przekazanie szerokiego zakresu ogólnej wiedzy na temat realizacji obiektów         
architektonicznych. Nabycie informacji o sposobach kształtowania programu użytkowego i         
rozwiązywaniu wynikających z niego powiązań funkcjonalnych. Nauka projektowania oraz         
stosowania rozwiązań technicznych i technologicznych przy jednoczesnym opanowywaniu        
umiejętności rozwiązywania zadań w oparciu o obowiązujące przepisy i prawa fizyki. Poznanie            
kompozycji architektonicznej oraz nauka odczytywania zasad rządzących układem elementów         
na płaszczyźnie i w przestrzeni. 

Literatura:  
Podstawowa: 

- Architektura : historia i teoria / Janusz Ballenstedt. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Warszawa ;                 
Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, 2000 

- Żórawski J.: O budowie formy architektonicznej 
Warszawa: Arkady, 1962 

- Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego : podstawy, normy, przepisy       
dotyczące planowania, budowy, kształtowania architektonicznego, potrzebnych      
przestrzeni i związków między nimi, wymiarów budynków i pomieszczeń / Ernst           



Neufert, Peter Neufert, Ludwig Neff; tł. z niem. Stanisław Gawroński [et al.]. - 3 wyd.               
pol., rozsz. i gruntownie zm. - Warszawa : Arkady, 2004. 

 
 
Uzupełniająca: 

- P.Gosel, G.Leuthauser - Architektura XX wieku - Taschen 
- ARCHITEKTURA : wybór czy przeznaczenie / LéonKrier; tł. z ang. Piotr Choynowski.            

- Warszawa : Arkady, 2001 
- James Wines - ZielonaArchitektura - Taschen 
- wszystkie pisma branżowe o architekturze i architekturze wnętrz 
- strony internetowe o architekturze 

 
Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS:  

System studiów Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium Seminarium 
Praca 

własna 
Punkty ECTS 

niestacjonarne 1 9 18 0 0 65 4 

 2 9 18 0 0 45 3 

        3 9 18 0 0 25 2 

 4 9 18 0 0 25 2 

 


