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Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu: 
Zagadnienia rewitalizacji architektury

Forma zaliczenia:
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oceną
Forma studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS
niestacjonarne 2 III Wykład 18 2

Kierownik przedmiotu: 

Realizatorzy

Wymagania wstępne: 

Zainteresowanie zagadnieniami z obszaru architektury i sztuki użytkowej

Ogólny opis i cel przedmiotu:

Celem  prowadzonych  zajęć  w  zakresie  zaganień  rewitalizacji  architektury  jest  przekazanie
informacji  o podstawach zarządzania projektami architektonicznymi,  ich rysem historycznym
oraz produktami projektu rewitalizacji. 
 Przedmiot  koncentruje  się  na  organizacyjnych  aspektach  zarządzania  projektami
rewitalizacyjnymi i ich specyfiką.

 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie
do PRK  dla

kierunku
Wiedza. Student zna i rozumie:

K6_W02

K6_W07

W  zaawansowanym  stopniu  problematykę  związaną  z  technologiami
stosowanymi  w  architekturze  wnętrz  z  uwzględnieniem  jej  stałego
rozwoju

Podstawowe techniki stosowane w architekturze wnętrz

Umiejętności: 
Świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego poznanego na 
kierunku architektura wnętrz
Łączyć nowoczesną technikę z tradycyjnymi technologiami warsztatowymi
Przygotować pracę ustną, pisemną i multimedialną dotyczącą zagadnień 
związanych z kierunkiem studiów przy wykorzystaniu dostępnych źródeł oraz 
wiedzy z architektury wnętrz

K6_U07

K6_U09

    K6_U16

Kompetencje. Absolwent jest gotów do:   



   K6_K02

K6_K05

   
    K6_K06

Samodzielnego  podjęcia  pracy  nad  gromadzeniem,  przetwarzaniem  i
interpretowaniem  informacji  potrzebnych  do  formułowania  krytycznej
argumentacji i rozwijania własnej idei artystycznej
Uprawiania  zawodu  architekta  wnętrz  w  sposób  etyczny  i  społecznie
odpowiedzialny
Efektywnego  komunikowania  się  przy  użyciu  adekwatnych  technologii
architektonicznych  w  przystępnej  formie  i  w  sposób  jasny  i  zrozumiały  dla
innych   

Metody kształcenia:

Wykład

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: 

Zaliczenie na ocenę, której kryterium stanowi obecność na wykładzie.

Treści programowe:

Zarządzanie czasem, zasobami i zakresem projektu, harmonogramy.
Wstępny  projekt  przedsięwzięcia,  planowanie  szczegółowe,  uruchomienie  projektu,  jego
monitoring, zamknięcie.
Metody oceny stanu realizacji projektu, czynniki sukcesu projektu.
Ryzyko w projekcie: istota, przyczyny, identyfikacja, ocena i reagowanie.
Jakość projektu, zarządzanie jakością projektu, raportowanie.
Metodyki zarządzania projektami.
Specyfika zarządzania projektami rewitalizacyjnymi
Literatura: 
Podstawowa:
1.Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami.;, PWE Warszawa 2003
2. Wirkus M., Roszkowski H., Dostatni E. Gierulski W., Zarządzanie projektem: PWE 
Warszawa 2014
3. ChatfieldC., Johnson T., Microsoft Project 2013, Krok po kroku, Warszawa 2013
4. Grucza B., Ćwik K., Zarządzanie projektami – studia przypadków, Oficyna a Wolters Kluwer
business, W-wa 2013
5. Nicholas J., Steyn H., Zarządzanie projektami, Oficyna a Wolters Kluwer business, W-wa 
2012
Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS: 

System studiów Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium Seminarium
Praca

własna 
Punkty ECTS

niestacjonarne 3 18 0 0 0 35 2
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