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 projekty semestralne 

semestr zimowy 2020/2021 

wystawy 

wirtualne - 
miejsce  

 
2020 

1 PROJEKT 
ARCHITEKTONICZNY 1 

semestr 1mgr (9) 
 

Platforma 
MOODLE 
 

14 grudnia 

poniedziałek 
15 grudnia  

wtorek 
16 grudnia  

środa 
17 grudnia  

czwartek 
18 grudnia 

piątek 
do godz.18.00 
- wgranie przez 
studentów projektów 
do MOODLE 

godz.10.00 – 12.00 

ocena projektów 
 

   

godz.11.00 – 13.00 

OBCHÓD 

  

18.00 – zamknięcie 
możliwości wgrania 
projektów 

 

2 PROJEKT 
KONSTRUKCJI 

semestr 5 
 

Platforma 
MOODLE 
 

14 grudnia 

poniedziałek 
15 grudnia  

wtorek 
16 grudnia  

środa 
17 grudnia  

czwartek 
18 grudnia 

piątek 
 do godz.18.00 

- wgranie przez 
studentów projektów 
do MOODLE 

godz.10.00 – 12.00 

ocena projektów 
  

 

godz.13.00 – 15.00 

OBCHÓD 

18.00 – zamknięcie 
możliwości wgrania 
projektów 

 

 
2021 

4 PROJEKT 
INTERDYSCYPLINARNY 
semestr 3mgr (11) 

Platforma 
MOODLE 
 

11 stycznia 

poniedziałek 
12 stycznia 

wtorek 

13 stycznia 

środa 

14 stycznia 

czwartek 

15 stycznia 

piątek 

do godz.18.00 
- wgranie przez 
studentów projektów 
do MOODLE 

godz.10.00 – 12.00 

ocena projektów 

   

 

18.00 – zamknięcie 
możliwości wgrania 
projektów 

godz.17.00 – 19.00 

OBCHÓD 

 

4 PROJEKT 
ARCHITEKTONICZNY 1 
(mała użyteczność) 
semestr 3 
 

Platforma 
MOODLE 
 

11 stycznia 
poniedziałek 

12 stycznia 
wtorek 

13 stycznia 
środa 

14 stycznia 
czwartek 

15 stycznia 
piątek 

do godz.18.00 
- wgranie przez 
studentów projektów 
do MOODLE 

godz.10.00 – 12.00 

ocena projektów 

   

 

18.00 – zamknięcie 
możliwości wgrania 
projektów 

godz.17.00 – 19.00 

OBCHÓD 
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5 PROJEKT 
URBANISTYCZNY  2 
(plan miejscowy) 

semestr 7 
  
 

Platforma 
MOODLE 
 

11 stycznia 

poniedziałek 
12 stycznia 

wtorek 
13 stycznia 

środa 
14 stycznia 

czwartek 
15 stycznia 

piątek 
do godz.18.00 
- wgranie przez 
studentów projektów 
do MOODLE 

godz.10.00 – 12.00 

ocena projektów 

   

 

18.00 – zamknięcie 
możliwości wgrania 
projektów 

godz.15.00 – 17.00 

OBCHÓD 

 

6 OSADNICTWO 
WIEJSKIE 
semestr 5  
 

Platforma 
MOODLE 
 

11 stycznia 
poniedziałek 

12 stycznia 
wtorek 

13 stycznia 
środa 

14 stycznia 
czwartek 

15 stycznia 
piątek 

 do godz.18.00 
- wgranie przez 
studentów projektów 
do MOODLE 

godz.10.00 – 12.00 

ocena projektów 

  

 

18.00 – zamknięcie 
możliwości wgrania 
projektów 

godz.17.00 – 19.00 

OBCHÓD 

 

7 PROJEKT 
URBANISTYCZNY  2 
(centrum) 

semestr 1mgr (9) 
 

Platforma 
MOODLE 
 

18 stycznia 

poniedziałek 
19 stycznia 

wtorek 

20 stycznia 

środa 

21 stycznia 

czwartek 

22 stycznia 

piątek 

do godz.18.00 
- wgranie przez 
studentów projektów 
do MOODLE 

godz.10.00 – 12.00 

ocena projektów 

   

 godz.11.00 – 13.00 

OBCHÓD 

18.00 – zamknięcie 
możliwości wgrania 
projektów 

 

 

8 PROJEKT 
ARCHITEKTONICZNY 5 
(duża użyteczność) 

semestr 7 
 

Platforma 
MOODLE 
 

25 stycznia 

poniedziałek 
26 stycznia 

wtorek 

27 stycznia 

środa 

28 stycznia 

czwartek 

29 stycznia 

piątek 

do godz.18.00 
- wgranie przez 
studentów projektów 
do MOODLE 

ocena projektów 
godz.10.00 – 12.00 
 

   

 

18.00 – zamknięcie 
możliwości wgrania 
projektów 

godz.17.00 – 19.00 

OBCHÓD 
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9 

ELEMENTY 
PROJEKTOWANIA 

semestr 1 
 

Platforma 
MOODLE 
 

1 lutego 

poniedziałek 

2 lutego 

wtorek 

3 lutego 

środa 

4 lutego 

czwartek 

5 lutego 

piątek 

SESJA EGZAMINACYJNA 

do godz.18.00 
- wgranie przez 
studentów projektów 
do MOODLE 

ocena projektów 
godz.10.00 – 12.00 

   

 

18.00 – zamknięcie 
możliwości wgrania 
projektów 

godz.15.00 – 17.00 

OBCHÓD 

 

 
10 

TECHNIKI 
INFORMACYJNE 

semestr 1 
 

Platforma 
MOODLE 
 

1 lutego 

poniedziałek 

2 lutego 

wtorek 

3 lutego 

środa 

4 lutego 

czwartek 

5 lutego 

piątek 

SESJA EGZAMINACYJNA 

do godz.18.00 
- wgranie przez 
studentów projektów 
do MOODLE 

ocena projektów 
godz.10.00 – 12.00 

   

 

18.00 – zamknięcie 
możliwości wgrania 
projektów 

godz.15.00 – 17.00 

OBCHÓD 

 

 
11 

RYSUNEK ODRĘCZNY 
Z NATURY 

semestr 1 
 

Platforma 
MOODLE 
 

1 lutego 

poniedziałek 

2 lutego 

wtorek 

3 lutego 

środa 

4 lutego 

czwartek 

5 lutego 

piątek 

SESJA EGZAMINACYJNA 

do godz.18.00 
- wgranie przez 
studentów prac do 
MOODLE 

ocena projektów 
godz.10.00 – 12.00 

   

 

18.00 – zamknięcie 
możliwości wgrania 
projektów 

godz.19.00 – 21.00 

OBCHÓD 

 

 
12 

MALARSTWO 
I GRAFIKA 
ARCHITEKTONICZNA 

semestr 3 
 

Platforma 
MOODLE 
 

1 lutego 

poniedziałek 

2 lutego 

wtorek 

3 lutego 

środa 

4 lutego 

czwartek 

5 lutego 

piątek 

SESJA EGZAMINACYJNA 

do godz.18.00 
- wgranie przez 
studentów prac do 
MOODLE 

ocena projektów 
godz.10.00 – 12.00 

   

  

18.00 – zamknięcie 
możliwości wgrania 
projektów 

godz.18.00 – 20.00 

OBCHÓD 
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13 

CYFROWE TECHNIKI 
INFORMACYJNE 

semestr 3 
 

Platforma 
MOODLE 
 

1 lutego 

poniedziałek 

2 lutego 

wtorek 

3 lutego 

środa 

4 lutego 

czwartek 

5 lutego 

piątek 

SESJA EGZAMINACYJNA 

do godz.18.00 
- wgranie przez 
studentów projektów 
do MOODLE 

ocena projektów 
godz.10.00 – 12.00 

   

 godz.12.00 – 14.00 

OBCHÓD 

18.00 – zamknięcie 
możliwości wgrania 
projektów 

 

 

 
14 

PROJEKT 
ARCHITEKTONICZNY 3 
(zabudowa 
wielorodzinna) 

semestr 5 
 

Platforma 
MOODLE 
 

1 lutego 

poniedziałek 

2 lutego 

wtorek 

3 lutego 

środa 

4 lutego 

czwartek 

5 lutego 

piątek 

SESJA EGZAMINACYJNA 

do godz.18.00 
- wgranie przez 
studentów projektów 
do MOODLE 

ocena projektów 
godz.10.00 – 12.00 

 godz. 9.00 – 11.00 

OBCHÓD 

 

  

18.00 – zamknięcie 
możliwości wgrania 
projektów 

 

 
15 

PROJEKT 
KONSERWATORSKI 

semestr 1mgr (9) 
 

Platforma 
MOODLE 
 

1 lutego 

poniedziałek 

2 lutego 

wtorek 

3 lutego 

środa 

4 lutego 

czwartek 

5 lutego 

piątek 

SESJA EGZAMINACYJNA 

do godz.18.00 
- wgranie przez 
studentów projektów 
do MOODLE 

ocena projektów 
godz.10.00 – 12.00 

   

 godz.12.00 – 14.00 

OBCHÓD 

18.00 – zamknięcie 
możliwości wgrania 
projektów 

 

 

 
16 

PROJEKT 
ARCHITEKTONICZNY 2 

semestr 3mgr (11) 
 

Platforma 
MOODLE 
 

1 lutego 

poniedziałek 

2 lutego 

wtorek 

3 lutego 

środa 

4 lutego 

czwartek 

5 lutego 

piątek 

SESJA EGZAMINACYJNA 

do godz.18.00 
- wgranie przez 
studentów projektów 
do MOODLE 

ocena projektów 
godz.10.00 – 12.00 

   

 

18.00 – zamknięcie 
możliwości wgrania 
projektów 

godz.17.00 – 19.00 

OBCHÓD 

 

 

 

 

 


