po lewej i powyżej:
kompozycja architektoniczna – projekt hali
widowiskowo-sportowej i basenu w Wieliczce,
proj.: Dariusz Grobelny (III rok, VI semestr WAiSP
KSW), klasa mistrzowska dr. Krzysztofa Ingardena
i mgr. Bartosza Haducha

stałych nauczycieli — tutorów, mając
możliwość bliższego poznania ich metod pracy i siebie nawzajem. Ćwiczenia
i wykłady są okazją do omawiania metod projektowych na przykładach własnych realizacji (case study), jak również
różnorodnych tendencji w nowoczesnej
architekturze. Tematykę opracowywanych projektów otwiera dom jednorodzinny, następnie po projektach domów
wielorodzinnych, wnętrz, obiektów publicznych (szkoły, biura, ośrodki sportowe,

galerie i muzea) następuje przejście do
większych w skali zespołów mieszkaniowych i projektów urbanistycznych.
Studenci uczą się projektowania w realnych lokalizacjach w Krakowie lub na
działkach konkursowych. W materiałach
wyjściowych do tematów projektowych
mają okazję zapoznać się z dokumentami
determinującymi realny proces projektowy, takimi jak warunki zabudowy, pozwolenie na budowę, Prawo budowlane, itp.
Co istotne i na co kładzie się duży nacisk,

na każdym etapie projektu studenci mają
pod ręką warsztat modelarski i fachową
opiekę modelarza, który uczy ich sprawdzania koncepcji na modelach fizycznych
w różnych technikach. Równocześnie
mogą korzystać z pracowni komputerowych. W ramach zajęć przewidziane
są też wizyty na placach budowy, a po
trzecim roku praktyki architektoniczne
w biurach projektowych.
Połączenie w ramach jednego wydziału kierunku architektury i urbanistyki ze

sztukami pięknymi, a w przyszłości także z architekturą wnętrz daje dodatkowo
studentom możliwość szerszego spojrzenia na podobieństwa oraz specyficzną odmienność malarstwa, grafiki i architektury. Bliskie współistnienie tych kierunków
tworzy atmosferę kompleksowej edukacji
artystycznej i architektonicznej.
dr Krzysztof INGARDEN, prof. KSW
prof. Zofia NOWAKOWSKA, prof. KSW
dr Piotr WRÓBEL, prof. KSW

po lewej i powyżej:
kompozycja architektoniczna – projekt
Centrum Spa, Kraków – Wola Justowska,
proj.: Mateusz Wcisło (II rok, IV semestr WAiSP
KSW), klasa mistrzowska dr. Rafała Barycza
i dr. Pawła Saramowicza

Architektura & Biznes 62007

P R E Z E N T A C J E

19

