
Załącznik nr 2 

Egzamin Kierunkowy – problematyka 

 

1. Historia urbanistyki XIX i XX wieku wraz ze współczesnymi osiągnieciami w XXI wieku 

(w ujęciu teoretycznym i chronologicznym). 

2. Rozwiązania techniczne przy zabezpieczaniu istniejących budynków, ze szczególnym 

uwzględnieniem wykopów głębokich. 

3. Projektowanie budynków oraz ich fundamentów na terenach objętych szkodami górniczymi; 

4. Projektowanie fundamentów budynków na skałach. 

5. Ustroje nośne obiektów budowlanych wykonywanych w technologii drewna klejonego. 

6. Rodzaje wad konstrukcyjnych w postaci spękań, zarysowań lub deformacji geometrycznych 

elementów nośnych budynków oraz sposoby ich zabezpieczania. 

7. Budynki wysokie i wysokościowe – rodzaj systemów konstrukcyjnych, formy rozwiązań 

technicznych w odniesieniu do formy architektonicznej. 

8. Definicje i sformułowania używane w planowaniu regionalnym. 

9. Ochrona dziedzictwa kulturowego w skali regionalnej. 

10. Wielkopowierzchniowe obszary środowiska przyrodniczego – zasady ochrony w różnych 

państwach europejskich. 

11. Rodzaje wielkich miast i ich zespołów, procesy tworzenia (aglomeracje, konurbacje, 

metropolie, miejskie obszary funkcjonalne). 

12. Europejskie projekty strategiczne w zakresie planowania regionalnego. 

13. Rodzaje strategicznych dokumentów planistycznych obowiązujących w Polsce. 

14. Technopolie (typy, historia, rodzaje, przykłady). 

15. Zagadnienia prawne związane z systemem planowania przestrzennego w Polsce. 

16. Współczesne teorie planowania przestrzennego, także w ujęciu krytycznym. 

17. Wykorzystanie teorii urbanistycznych we współczesnych rozwiązaniach przestrzennych. 

18. Cechy zrównoważonego rozwoju i systemy oceny jakości współczesnego środowiska 

mieszkaniowego. 

19. Zasady i elementy kompozycji urbanistycznej 

20. Budowa programu usługowego oraz wskaźników dostępności zespołów urbanistycznych. 

21. Budowa formy urbanistycznej i architektonicznej z uwzględnieniem strefowania przestrzeni 

oraz komfortu przestrzennego, klimatycznego i akustycznego. 

22. Układy urbanistyczne i typologia współczesnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na 

przykładach europejskich. 

23. Projektowanie uniwersalne i partycypacja społeczna. 

24. Współczesne teorie w architekturze i sztuce. 

25. Idee, modele i utopie architektury współczesnej. 

26. Projektowanie zespołów mieszkaniowych w kontekście miasta współczesnego 

i historycznego. 

27. Geometria jako narzędzie kompozycji. 

28. Racjonalizacja przestrzeni we współczesnym mieście jako narzędzie projektowania. 

29. Typy współczesnych jednostek mieszkaniowych. 

30. Zasady prawidłowego projektowania funkcji i wzajemnych relacji elementów kompozycji 

zespołów architektury mieszkaniowej z uwzględnieniem przepisów prawa budowlanego. 

31. Wpływ czynników energetycznych na formę i rozwiązania techniczne budynków. 

32. Techniczne aspekty budownictwa energooszczędnego, ekologicznego. 

33. Światło naturalne i metod regulacji związanych z nim parametrów we wnętrzach budynków 

oraz na zewnątrz przy pomocy stosownych systemów technicznych oraz asortymentu 

współczesnego szkła budowlanego. 



34. Współczesne konstrukcje drewniane, również w ujęciu pro-ekologicznym. 

35. Inżynieria miejska związana z infrastrukturą transportową, wodno-kanalizacyjną, 

energetyczną, ciepłowniczą i gazową. 

36. Prawidłowe rozwiązania funkcji infrastruktury technicznej w kontekście Warunków 

Technicznych i ich wpływu na zapisy Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego oraz rozwiązań w Planach Zagospodarowania Terenów. 

37. Charakterystyka archeologii jako dyscypliny naukowej. 

38. Metody służące pozyskaniu informacji dotyczących zasobów dziedzictwa archeologicznego. 

39. Zagadnienia związane z ochroną i ekspozycją dziedzictwa archeologicznego. 

40. Wpływ tradycji na współczesną myśl architektoniczną – teoria i praktyka. 

41. Obecność tradycyjnych elementów i detali we współczesnych kreacjach architektonicznych. 

42. Trwałość historycznych modeli i sposób ich adaptacji oraz przekształceń. 

43. Negocjacje, prawo w procesie inwestycyjnym, praktyczne aspekty wykonywania zawodu 

architekta. 

44. Współczesne narzędzia i metody służące rozpoznaniu struktury zabytkowego obiektu i jego 

stanu zachowania, w tym badania termowizyjne, skaning laserowy. 

45. Analiza metod i rezultatów dokonań badaczy ubiegłych epok. 

46. Rezultaty wdrożeń decyzji konserwatorskich w określonych sytuacjach i uwarunkowaniach 

historycznych. 

47. Metodologia badawcza dla opracowania stratygrafii budowli. 

48. Współczesne technologie badawcze i wybór właściwego narzędzia oraz prawidłowa 

interpretacji danych. 

49. Aspekty praktyczne projektowania budynków użyteczności publicznej w zastanym 

kontekście: architektonicznym, urbanistycznym, przyrodniczym. 

50. Zasady i reguły prawidłowego kształtowania układów funkcjonalnych budynków o dużym 

stopniu skomplikowania. 

51. Definicje – krajobraz i typy krajobrazu, architektura krajobrazu. 

52. Metody badań krajobrazu. 

53. Podstawowe elementy kompozycyjne w krajobrazie, wnętrza architektoniczno-

krajobrazowe. 

54. Zarys historii sztuki ogrodowej (w tym podstawowa terminologia). 

55. Stosowanie roślin w krajobrazie. 

56. Definicje pojęć stosowanych w ekologii i ochronie środowiska. 

57. Architektura i urbanistyka ekologiczna – przykłady rozwiązań i projekty. 

58. Ekologia miasta – podstawowe pojęcia i zasady projektowania. 

59. Przykłady projektów o charakterze proekologicznym zrealizowane w dużych miastach 

europejskich. 

60. Odnawialne źródła energii. 

61. Typy, rodzaje, wielkości terenów istotnych dla poprawy klimatu miasta, warunków 

bioklimatycznych, współczesne zasady ochrony przed powodzią. 

62. Kodeks etyki zawodowej architektów. 

63. Architektura jako dyscyplina etyczna. 

64. Prawo autorskie w architekturze. 

65. Obowiązki architekta wobec społeczeństwa i zawodu. 

66. Terminologia związana z kulturoznawstwem jako dyscypliną naukową oraz dywersyfikacja 

zjawisk i działań w obszarze kultury. 

67. Identyfikacja nauk humanistycznych zajmujących się badaniami związanymi z kulturą i jej 

wpływem na rozwój grup oraz jednostek. 

68. Współczesne postrzeganie roli kultury oraz klasyfikacja metod oddziaływania na odbiorcę. 


