KATEDRA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA MIESZKANIOWEGO
2 ROK
PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE- HARMONOGRAM
ZAJĘĆ W SEMESTRZE 4/2018
Terminy:
1
2

26.02 poniedziałek
01.03 czwartek

3
4

05.03 poniedziałek
08.03 czwartek

5

12.03 poniedziałek

6

15.03 czwartek

1
2

19.03 poniedziałek
22.03 czwartek

3

26.03 poniedziałek
---------------------

4

--------------------05.04 czwartek

5

09.04 poniedziałek

6

12.04 czwartek

1
2

16.04 poniedziałek
19.04 czwartek

3
4

23.04 poniedziałek
26.04 czwartek

5
6

07.05 poniedziałek
10.05 czwartek

Zakres prac:
ANALIZA UWARUNKOWAŃ I KONCEPCJA WSTĘPNA
ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ
1. Szkice odręczne, koncepcja bryłowa,
2. Rzuty i przekroje, sk.1:200 (ręcznie lub komp.),
3. Elewacje rysowane odręcznie,
4. Koncepcja bryłowa, szkice ręczne, uproszczony model
komp.,
5. Fizyczny (nie komputerowy) model roboczy,
6. Zagospodarowanie działki, koncepcja umiejscowienia
budynku w terenie,
7. Analiza funkcji budynku i możliwości działki,
8. Analiza nasłonecznienia,
9. Analiza relacji budynku z krajobrazem.
1 PRZEGLĄD
ANALIZA UWARUNKOWAŃ I KONCEPCJA WSTĘPNA
1. c.d Szkice ręczne, koncepcja bryłowa,
2. Rzuty i przekroje, rys. komp., sk. 1:100,
3. Elewacje rysowane komp. wraz z pokazaniem cieni
(analiza zacieniania) 1:100,
4. Analiza nasłonecznienia na rzutach rys. komp.,
5. Bardziej szczegółowe modele komp.,
6. Fizyczny model roboczy (nie komputerowy) ze
szczególnym zwróceniem uwagi na powiązanie z
terenem,
7. c.d. analiza funkcji budynku i możliwości działki,
8. Wersja robocza PZT (projektu zagospodarowania
terenu), sk. 1:500
9. c.d. analiza relacji budynku z krajobrazem.
10. Szkice ręczne- rozwiązania budowlane (szczegóły
budowlane)
11. Wersja próbna części pisemnej- eseju
2 PRZEGLĄD
KONCEPCJA SZCZEGÓŁOWA
1.c.d Szkice ręczne, koncepcja bryłowa,
2. Rzuty i przekroje, sk. 1:100, rys. komp.,
3. Elewacje rysowane komp., sk. 1:100,
4. Analiza nasłonecznienia na rzutach, rys. komp.,
5. Bardziej szczegółowe modele komp.,
6. Fizyczny model roboczy (nie komputerowy) ze
szczególnym zwróceniem uwagi na powiązanie z
terenem,
7. Wersja robocza PZT (projektu zagospodarowania

7

14.05 poniedziałek

8

17.05 czwartek

1
2

21.05 poniedziałek
24.05 czwartek

3

28.05 poniedziałek
----------------------------

4

04.06 poniedziałek

5

07.06 czwartek

6

11.06 poniedziałek

7

14.06 czwartek

terenu), sk. 1:500,
8. Szkice ręczne- rozwiązania budowlane (szczegóły
budowlane), detale architektoniczne widoczne na
elewacjach,
9. Wizualizacje próbne, z pokazaniem kolorystyki
elewacji i widocznych detali architektonicznych,
10. Wersja próbna części pisemnej opisu i eseju
3 PRZEGLĄD
USZCZEGÓŁOWIENIE KONCEPCJI I GRAFIKA
1. Rzuty i przekroje w skalach 1:100 rys. komp., z
aranżacją wnętrz,
2. Elewacje rysowane komp. z pokazaniem i kolorystyki,
w tym opisanie materiałów i kolorów 1:100,
3. Wizualizacje finalne, ze szczegółowym
uwzględnieniem kolorystyki elewacji i widocznych detali
architektonicznych,
4. Nieobowiązkowo- fizyczny model (nie komputerowy)
ze szczególnym zwróceniem uwagi na powiązanie z
terenem,
5. Rysunek ręczny studialny (nie szkic)- dowolna
technika trwała, rysunek pokazuje koncepcję jako:
rysunek perspektywiczny pokazujący całość budynku,
dopuszcza się na tym samym rysunku pokazanie detali
architektonicznych widocznych na elewacjach lub
schematów pokazujących sposób dochodzenia do wersji
końcowej projektu,
6. Przekrój przez fragment budynku, detale budowlane w
skalach pokazujących czytelnie wybrane zagadnienia
techniczne sk. 1:10, 1:20, 1:50,
7. projektu zagospodarowania terenu, forma i zakres PZT
zgodna z obowiązującym wg. rozporządzenia zakresem,
sk. 1:500,
8. Grafika plansz (rozmieszczenie rysunków na
planszach) wybranie techniki prezentacji i wydruki
próbne,
9. Opis i esej.
Oddanie projektu i ocena końcowa

18.06 poniedziałek

------------------------------

21.06 czwartek

Zakończenie projektu, wernisaż i wręczenie nagród.

Godziny zajęć:
Poniedziałek ćwiczenia:
Środa
ćwiczenia:
Czwartek
ćwiczenia:

8.45- 12.30 Sale P1 i P2
8.15-12.00, Sala P6
10.00-13.45, 16.00-19.45 Sala P6

