
 

KARTA PRZEDMIOTU 

I. Informacje ogólne 

1) Nazwa przedmiotu: 
PLENER PROJEKTOWY 

2) Forma studiów: 
STUDIA STACJONARNE 

3) Kod przedmiotu: 
kier. – forma – tryb – nazwa przedmiotu – rodzaj zajęć – semestr/semestry 
WZ-S-M-PP-ĆW-4 

4) Wydział:  
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA 

5) Kierunek: 
WZORNICTWO 

6) Profil: 
OGÓLNOAKADEMICKI 

7) Rodzaj studiów: 
DRUGIEGO STOPNIA Z TYTUŁEM MAGISTRA 

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

II. Informacje o przedmiocie 

1) Semestr/y: 
4 

2) Liczba punktów ECTS: 
0 

3) Poziom przedmiotu: 

PODSTAWOWY 

4) Typ przedmiotu: 
OBOWIĄZKOWY 

5) Język wykładowy: 
POLSKI 

III. Forma zajęć 

1) Forma zajęć: 
WYKŁADY, ĆWICZENIA, KONSULTACJE 

2) Liczba godzin w semestrze: 
40 

3) Liczba godzin w tygodniu: 
40 (5-cio dniowy wyjazd plenerowy) 



 

IV. Wymagania wstępne 

Podstawowa wiedza z zakresu podstaw projektowania wzornictwa, bioniki, projektowania graficznego, 

rysunku prezentacyjnego, makietowania i technik przekazu projektowego. 

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 stworzenie realizacji projektowych 
inspirowanych miejscem, jego charakterem i 
uwarunkowaniami przestrzennymi. 

EP_U01 
EP_K01 
EP_K02 

C02 Celem przedmiotu jest umiejętność pracy w grupie poprzez 
realizację wspólnych zadań z uwzględnieniem takich pojęć jak 
kompromis, negocjacja czy konfrontacja. 

EP_U01 
EP_K01 
EP_K02 

2) Treści merytoryczne przedmiotu: 

Plenery projektowe są ważnym elementem programu nauczania na kierunku Wzornictwo. Odbywają się co 

roku w Domu Plenerowym w Skokach. Dzięki warsztatowej formie zajęć i intensywnej pracy, zarówno 

indywidualnej jaki i grupowej, pod okiem kadry Katedry Designu, studenci mają możliwość zdobyć 

dodatkowe umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne w procesie tworzenia koncepcji 

projektowych, realizacji prac semestralnych i dyplomowych.  

3) Metody dydaktyczne: 

Na metody dydaktyczne składają się ćwiczenia warsztatowe, wykłady, prezentacje, konsultacje, korekty 

indywidualne i dyskusje grupowe dotyczące realizowanych zadań, ćwiczeń i prac. 

4) Kierunkowe efekty uczenia się: 

KOD EFEKTU 
KIERUNKOWEGO 

OPIS EFEKTU KIERUNKOWEGO 

K_U18 Potrafi prowadzić zespół projektowy oraz współdziałać z innymi członkami tego 
zespołu. 

K_K03 Jest gotów do wymiany doświadczeń i informacji, wykazując zdolność do 
elastycznego myślenia i generowania własnych idei twórczych. 

K_K06 Jest gotów do przewodniczenia przedsięwzięciom, organizując pracę poszczególnych 
członków zespołu. 

 

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 

- - - - 

 



 

UMIEJĘTNOŚCI 
potrafi: 

OPIS EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO KOD EFEKTU 
PRZEDMIO-
TOWEGO 

ODNIESIENIE DO 
KIERUNKOWEGO 

EFEKTU  
UCZENIA SIĘ 

METODY WERYFIKACJI 

Jest gotów do pracy w grupie, 
umiejętności, wiedza i posiadane 
kompetencje umożliwiają mu objęcie 
funkcji lidera. 

EP_U01 K_U18 
 

Realizacja tematu 
projektowego, 
konsultacje, 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 ustnego zaprezentowania 
wyników pracy na forum publicznym, ze 
wskazaniem na jej atuty oraz podjęcia 
dyskusji i udzielenia odpowiedzi na 
pytania dotyczące wykonanej pracy. 

EP_K01 
 

K_K03 Realizacja tematu 
projektowego, 
konsultacje, publiczna 
prezentacja pracy. 

Student jest gotów do pełnienia funkcji 
kierowniczych projektów artystycznych i 
projektowych w działaniach 
plenerowych. 

EP_K02 K_K06 Realizacja tematu 
projektowego, 
konsultacje, 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. IV 

h 

razem 

h 

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach) 40 40 

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

0 0 

Razem 40 40 

B. Punkty ECTS   

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 0 0 

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 0 

Razem 0 0 

 

VIII. Spis zalecanych lektur 

1) Wykaz lektur podstawowych: 
- 

2) Wykaz lektur uzupełniających: 

- 

AUTOR OPRACOWANIA 

Rada Programowa Kierunku 


