
 

KARTA PRZEDMIOTU 

I. Informacje ogólne 

1) Nazwa przedmiotu: 
WYBRANE ZAGADNIENIA PROBLEMATYKI PROJEKTOWANIA 

2) Forma studiów: 
STUDIA STACJONARNE 

3) Kod przedmiotu: 
kier. – forma – tryb – nazwa przedmiotu – rodzaj zajęć – semestr/semestry 
WZ-S-L-WZPP-W-5 

4) Wydział:  
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA 

5) Kierunek: 
WZORNICTWO 

6) Profil: 
OGÓLNOAKADEMICKI 

7) Rodzaj studiów: 
PIERWSZEGO STOPNIA Z TYTUŁEM LICENCJATA 

8) Nazwa jednostki uczelnianej realizującej przedmiot: 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA 

II. Informacje o przedmiocie 

1) Semestr/y: 
5 

2) Liczba punktów ECTS: 
2 

3) Poziom przedmiotu: 

ŚREDNIOZAAWANSOWANY 

4) Typ przedmiotu: 
OBOWIĄZKOWY 

5) Język wykładowy: 
POLSKI 

III. Forma zajęć 

1) Forma zajęć: 
WYKŁAD 

2) Liczba godzin w semestrze: 
30 

3) Liczba godzin w tygodniu: 
2 



 

IV. Wymagania wstępne 

Brak 

V. Cele, treści merytoryczne, metody dydaktyczne, efekty uczenia się i ich weryfikacja 

1) Cel przedmiotu: 

KOD CELU 
PRZEDMIOTOWEGO 

TREŚĆ 
KOD SPEŁNIANEGO 

EFEKTU 
PRZEDMIOTOWEGO 

C01 Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy dotyczącej 
współczesnych problemów poruszanych w obszarze 
wzornictwa. 

EP_W01 

C02 Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności związanych 
z przygotowywaniem prezentacji multimedialnych na zadane 
tematy z zakresu problematyki projektowania. 

EP_U01 

C03 Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności 
przygotowywania i przeprowadzania wystąpień publicznych. 

EP_K01 

2) Treści merytoryczne przedmiotu: 
Zajęcia mają uświadamiać studentom zakres złożoności obszaru, jakim jest projektowanie. Współczesny 
projektant musi mieć wiedzę o przenikających się wzajemnie zależnościach w dziedzinach, które wywierają 
bezpośredni wpływ na wzornictwo, takich jak: ekologia, psychologia, socjologia, ekonomia czy sztuka. 
Dynamika zmian, zachodzących w projektowaniu i powiązanych z nim obszarach wymaga uważnego oglądu 
sytuacji istniejącej, obserwacji zwiastunów przemian, wyciągania wniosków i przewidywania efektów.  

3) Metody dydaktyczne: 
Rolą Projektanta jest nie tylko stworzenie i opracowanie projektu, ale poprzez odpowiednie przedstawienie 

i omówienie zawartych w nim idei i rozwiązań, ale również  przekonanie inwestora o zrealizowaniu 

konceptu. Dlatego też formuła zajęć przedmiotu  Wybrane Zagadnienia Problematyki Projektowania ma ich 

do tego przygotowywać. Studentom zostają zaproponowane tematy, do których na podstawie poleconej 

lektury przygotowują prezentację multimedialną, prezentowaną następnie przed całym rokiem i kadrą 

Katedry Designu. Po prezentacji odbywa się moderowana przez pedagogów  dyskusja o poruszanym 

problemie. 

4) Kierunkowe efekty uczenia się: 

KOD EFEKTU 
KIERUNKOWEGO 

OPIS EFEKTU KIERUNKOWEGO 

K_W01 Zna i rozumie zagadnienia związane z projektowaniem w obszarze wzornictwa. 

K_W03 Zna i rozumie współczesne tendencje rozwoju sztuki, wzornictwa i architektury oraz 
literaturę, publikacje i terminologię związaną z tematem. 

K_W05 Zna i rozumie historię i rozwój osiągnięć projektowych w obszarze wzornictwa. 

K_W12 Zna i rozumie wpływ rozwoju procesów cywilizacyjno-kulturowych na współczesne 
wzornictwo. 

K_U13 Potrafi komunikować się za pomocą terminologii, związanej z działalnością 
projektową. 

K_U21 Potrafi śledzić ciągły rozwój technik przekazu projektowego i ćwiczyć umiejętność ich 
wykorzystania w procesie ciągłego samorozwoju. 

K_K02 Jest gotów do wymiany doświadczeń i informacji, elastyczny w swoich 



 

przekonaniach, sposobie myślenia i decyzjach realizacyjnych, które dostosowuje do 
zmieniających się warunków i okoliczności. 

 

5) Przedmiotowe efekty uczenia się i metody ich weryfikacji: 

WIEDZA 
zna i rozumie: 

OPIS EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO KOD EFEKTU 
PRZEDMIO-
TOWEGO 

ODNIESIENIE DO 
KIERUNKOWEGO 

EFEKTU  
UCZENIA SIĘ 

METODY WERYFIKACJI 

Zna i rozumie problematykę wybranych 
zagadnień problematyki projektowania, 
w kontekście ekologii, psychologii, 
socjologii, ekonomii czy sztuki. 

EP_W01 K_W01 
K_W03 
K_W05 
K_W12 

Realizacja prezentacji 
multimedialnej, 
konwersatorium, 
publiczna prezentacja 
pracy. 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
potrafi: 

OPIS EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO KOD EFEKTU 
PRZEDMIO-
TOWEGO 

ODNIESIENIE DO 
KIERUNKOWEGO 

EFEKTU  
UCZENIA SIĘ 

METODY WERYFIKACJI 

Potrafi przygotować prezentację 
multimedialną, sprawnie posługiwać się 
cyfrowymi technikami przekazu 
projektowego oraz stosować 
specjalistyczną terminologię stosowaną 
w obszarze wzornictwa. 

EP_U01 K_U13 
K_U21 

Realizacja prezentacji 
multimedialnej, 
konwersatorium, 
publiczna prezentacja 
pracy. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
jest gotów do: 

OPIS EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO KOD EFEKTU 
PRZEDMIO-
TOWEGO 

ODNIESIENIE DO 
KIERUNKOWEGO 

EFEKTU  
UCZENIA SIĘ 

METODY WERYFIKACJI 

Jest gotów do publicznej prezentacji 
swojej pracy, dyskusji oraz autorefleksji 
dotyczącej własnych działań twórczych. 

EP_K01 K_K02 Realizacja prezentacji 
multimedialnej, 
konwersatorium, 
publiczna prezentacja 
pracy. 

VI. Forma i warunki zaliczenia, kryteria oceny 

1) Forma zaliczenia: 
ZALICZENIE 

2) Warunki zaliczenia – jeśli przedmiot jest na zaliczenie: 

frekwencja (80 % obecności na zajęciach);  
aktywność (aktywność na zajęciach, realizacja i rozumienie zadań, śródsemestralne i końcowosemestralne 
przeglądy prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.) 



 

3) Warunki zaliczenia z oceną – jeśli przedmiot jest na zaliczenie z oceną: 

ocena celująca – obecność studenta na zajęciach oraz wzorowa aktywność (aktywność na zajęciach, 
rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych 
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena bardzo dobra – obecność studenta na zajęciach oraz bardzo dobra aktywność (aktywność na 
zajęciach, realizacja i rozumienie zadań, śródsemestralne i końcowosemestralne przeglądy prac, zaliczenie 
pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena plus dobry – obecność studenta na zajęciach oraz dobra aktywność (aktywność na zajęciach, 
rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena dobry – obecność studenta na zajęciach, zadowalająca aktywność (aktywność na zajęciach, 
rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena plus dostateczna – obecność studenta na zajęciach i przeciętna aktywność (aktywność na zajęciach, 
rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.; 
ocena dostateczna – obecność studenta na zajęciach i niska aktywność (aktywność na zajęciach, rozumienie 
i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena niedostateczna – nieobecność studenta na 20 % zajęć lub niedostateczna aktywność (aktywność na 
zajęciach, rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych 
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.) 

4) Kryteria oceniania – jeśli przedmiot jest na ocenę: 

ocena celująca – obecność studenta na zajęciach oraz wzorowe zaliczenie egzaminu końcowego; 
ocena bardzo dobra – obecność studenta na zajęciach oraz bardzo dobre zaliczenie egzaminu końcowego; 
ocena plus dobry – obecność studenta na zajęciach oraz dobre rezultaty egzaminu końcowego; 
ocena dobry – obecność studenta na zajęciach, zadowalające rezultaty egzaminu końcowego; 
ocena plus dostateczna – obecność studenta na zajęciach i przeciętny poziom zaliczenia egzaminu 
końcowego; 
ocena dostateczna – obecność studenta na zajęciach i niski poziom zaliczenia egzaminu końcowego; 
ocena niedostateczna – nieobecność studenta na 20 % zajęć lub niedostateczny poziom egzaminu 
końcowego 

VII. Obciążenie pracą, punkty ECTS 

A. Obciążenie pracą sem. V 

h 

razem 

h 

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach) 20 20 

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, 
kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury, przygotowanie 
pracy artystycznej, projektu, prezentacji itp.) 

10 10 

Razem 30 30 

B. Punkty ECTS   

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1 

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1 

Razem 2 2 



 

VIII. Spis zalecanych lektur 

1) Wykaz lektur podstawowych: 
(uwarunkowany wybranym tematem prezentacji) 

2) Wykaz lektur uzupełniających: 

(uwarunkowany wybranym tematem prezentacji) 

AUTOR OPRACOWANIA 

Rada Programowa Kierunku 
 


