
Nie inaczej jest na Wydziale Architektu-
ry, gdzie pomimo pandemii, a być 
może w niektórych aspektach dzięki 

niej, realizowane są różne zadania. Należą do 
nich granty badawcze, nowoczesna, oparta 
o Project Based Learning czy wykorzystująca 
wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość dydak-
tyka oraz inne liczne koncepty i wydarzenia 
współtowarzyszące. Dzięki wykorzystaniu 
nowych technologii udaje się wszystko prze-
prowadzać płynnie. 

W październiku 2019 roku MNiSW przyznało Politechnice Śląskiej status uczelni badawczej. 
Nobilitacja ta zmobilizowała jej nauczycieli akademickich do jeszcze bardziej wzmożonych działań 
na rzecz rozwoju nauki i nowoczesnej dydaktyki. 

wie wzięli udział zaproszeni komentujący pro-
fesorowie z zagranicy: reprezentujący Uni-
wersytet w Bolonii – prof. Lamberto Amistadi, 
oraz Uniwersytet z Istambułu – prof. Allesan-
dro Camiz z Ozyegin. 

Project Based Learning 
Project Based Learning (PBL) to nowo-

czesna, wychodząca poza ramy standardo-
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W artykule opisano przykłady działań, któ-
re rozpoczęły się 2–3 lata temu i wiele z nich 
jest kontynuowanych do dnia dzisiejszego. 

Nauczanie w czasie pandemii 
Ograniczenia związane z epidemią choro-

by COVID-19 spowodowały konieczność na-
uczania zdalnego na wszystkich uczelniach 
w Polsce i za granicą. Pomimo ograniczeń hi-
gieniczno-sanitarnych, które uniemożliwia-
ją spotkania kontaktowe, część działalności 
Wydziału udało się przeprowadzić w trybach 
zdalnym i hybrydowym. 

Oprócz dydaktycznych zobowiązań rów-
nolegle odbywały się wystawy, a także we-
wnątrzwydziałowe konkursy dla studentów. 
Były one jednak realizowane wyłącznie w for-
mie zdalnej. 

9 czerwca w galerii Wydziału Architektu-
ry po raz pierwszy w historii Politechniki Ślą-
skiej odbył się wernisaż wystawy w formacie 
online pt. Struktury miasta Aachen. Wyjątko-
wość eskpozycji wynikała z jej unikalnej, wła-
ściwej dla czasu epidemii zdalnej formuły po-
zwalającej na równoczesne doświadczanie 
modeli fizycznych i wirtualnych. Do dyspozy-
cji gości zwiedzających wystawę przygoto-
wano panoramy 360o oraz modele w rzeczy-
wistości rozszerzonej, które można było oglą-
dać na smartfonie (Fot. 1–4.). Ekspozycja by-
ła rezultatem pracy studentów trzeciego roku 
na Wydziale Architektury. Powstała w ramach 
przedmiotu struktura miasta pod kierunkiem 
dr. inż. arch. Tomasza Bradeckiego. W wysta-

Fot. 1., 2. Wystawa w formule hybrydowej pt. 
Struktury miasta Aachen z transmisją online
zrealizowaną wraz ze studentami 
i komentującymi profesorami z zagranicy 
wykorzystywała wielkoskalowe monitory 
dotykowe, na których można było 
doświadczać modeli analogicznie jak zdalnie, 
fot. T. Bradecki

Fot. 3., 4. Wystawa w formule hybrydowej
pt. Struktury miasta Aachen z transmisją 
online – przykłady modeli fizycznych i modeli 
w rzeczywistości rozszerzonej; dzięki 
rzeczywistości rozszerzonej (augmented 
reality) modeli można było doświadczyć 
również zdalnie w domu na własnym 
smartfonie, dowolnie je obracać 
i eksplorować, fot. T. Bradecki 
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Fot. 5. Przykładowa plansza podsumowująca zrealizowany projekt PBL
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Fot. 6., 7., 8. Logo projektu (Wiktoria Grzechnik i Katarzyna Zbrzeźniak) oraz zdjęcia z prowadzonych warsztatów ze studentami Wydziału 
Architektury, uświadamiających o ograniczeniach i potrzebach osób z niepełnosprawnościami (archiwum K. Fross i K. Ujma-Wąsowicz) 

Fot. 9., 10., 11. Studenci III roku WAPS 
podczas międzynarodowej wystawy 
transmitowanej online w ramach projektu 
ARCHEA; na wystawie zaprezentowano 
wielkoskalowe makiety struktury miasta 
Bolonii; 05.2019; fot. Joanna Gołba 

wego nauczania idea, w myśl której studen-
ci w niewielkich grupach (na Politechnice Ślą-
skiej powinno w nich uczestniczyć od 4 do 6 
osób), pod mentorstwem swych opiekunów, 
reprezentujący często różne dyscypliny na-
ukowe, opracowują wspólne zadanie badaw-
cze, a często także wdrożeniowe. By móc re-
alizować projekt, należy wziąć udział w kon-
kursie, w którym komisja oceniająca wyłania 
najciekawsze propozycje. 

Na Wydziale Architektury od początku 
wdrożenia tej metody, podczas każdego se-
mestru, realizowanych jest kilka tego typu 
projektów we współpracy z takimi jednostka-
mi, jak: Wydział Automatyki i Informatyki, Wy-
dział Budownictwa, Wydział Inżynierii Śro-
dowiska i Energetyki, Wydział Inżynierii Bio-

medycznej czy Instytut Badań nad Edukacją  
i Komunikacją. Ostatnio zrealizowane projek-
ty to na przykład: 

•  Dostępny design – projektowanie mebli 
miejskich zgodnie z zasadami projekto-
wania uniwersalnego; 

•  Ścieżka adaptacyjna – projekt toru tre-
ningowego z przeszkodami dla osób nie-
widomych i niedowidzących (fot. 5.);

•  Dostępność w projektowaniu wooner-
fów w historycznych obszarach miast 
europejskich; 

•  Współczesne technologie sterujące śro-
dowiskiem wewnętrznym a projektowa-
nie uniwersalne; 

•  Modelowanie w wirtualnej rzeczywistości 
w perspektywie 60+;

•  Koncepcja urbanistyczno-budowlana  
z infrastrukturą centrum super/quantum 
komputerowego Politechniki Śląskiej dla 
bioinformatyki.

Politechnika Śląska –  
uczelnia świadoma potrzeb  
i wyrównująca życiowe szanse
Od stycznia 2020 roku na Politechnice 

Śląskiej realizowany jest, współfinansowa-
ny ze środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 

Fot. 12., 13. Studenci III roku WAPS podczas 
prezentacji w trakcie międzynarodowych 
warsztatów na kampusie Uniwersytetu 
Bolonii w Cesenie; 11.2019;  
fot. archiwum T. Bradecki

Fot 14., 15. Wymiana międzynarodowych 
doświadczeń podczas cyklu 3 
interdyscyplinarnych szkół letnich CEEPUS: 
zwiedzanie hali widowiskowo-sportowej 
ARENA w Gliwicach, dyskusja podczas 
szkolenia w centrum sterowania ruchem  
w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, 
dyskusja na hali produkcyjnej mebli miejskich 
w firmie FULCO; fot. T. Bradecki

(POWR.03.05.00-00-A084/19-00), projekt 
badawczo-wdrożeniowy pod nazwą Politech-
nika Śląska – uczelnia świadoma potrzeb  
i wyrównująca życiowe szanse. 

Wiele zaplanowanych w grancie prac jest 
zlokalizowanych na Wydziale Architektury,  
a osobami odpowiedzialnymi za nie są  
prof. PŚ Katarzyna Ujma-Wąsowicz, powo-
łana przez JM Rektora na Przewodniczącą  
Zespołu ds. dostępności architektonicznej, 
cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, oraz 
dr Iwona Benek, specjalista ds. dostępności 
architektonicznej. 

W ramach projektu na Wydziale Architektu-
ry realizowane są zadania związane z podno-
szeniem świadomości pracowników Politech-
niki Śląskiej w tematyce ograniczeń i potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami (fot. 6–8.) i in-
nych osób ze szczególnymi potrzebami, z ar-
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chitektonicznym dostosowywaniem (projek-
ty przebudów) newralgicznych miejsc zwią-
zanych z dostępem do budynków uczelni PŚ 
oraz z procedurami związanymi z ewakuacją 
wspomnianych osób z budynku w stanie za-
grożenia (np. w czasie pożaru). Projekt zosta-
nie zakończony w grudniu 2022 roku. 

Międzynarodowe doświadczenia 
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej 

realizuje projekty badawcze i edukacyjne, 
w których biorą udział studenci oraz dydak-
tycy z różnych międzynarodowych uczel-
ni. Przykładem jest organizowana przez  
prof. M. Żmudzińską-Nowak Międzynarodo-
wa Szkoła Architektury. W 2020 roku zreali-
zowano projekt pt. Międzynarodowy Festiwal 
Nauki: 2nd Sino-Polish Art&Design Festival 
2020, w którym uczestniczyły uczelnie chiń-
skie i polskie stowarzyszone w Sino-Polish 
University Consortium (SPUC). 

Wydział Architektury bierze także udział 
w międzynarodowym projekcie badawczym 
ARCHEA ARCHitectural European medium-
-sized city (2018–2021). Jest on poświęcony 
tematyce analiz przestrzeni otwartych, w tym 
publicznych, w europejskich miastach śred-
niej wielkości. Jego celem jest opracowa-
nie koncepcji indywidualnych i nowatorskich 
analiz przestrzeni z wykorzystaniem mapo-
wania, tak by były one przydatne w nauczaniu 
zdalnym. Projekt zakłada realizację platformy 
e-learningowej, na której będą przedstawione 
m.in. analizy miast Aachen oraz Bolonii wy-
konane przez partnerów wraz ze studentami.  
W projekcie o wartości ok. 436960 euro lide-
rem jest Alma Mater Studiorum – Università 
di Bologna, a partnerami są Rheinisch-West-
faelische Technische Hochschule Aachen, 
Universita degli studi di Parma, Ecole natio-
nal esupérieured'architecture de Norman-
die oraz Politechnika Śląska, Wydział Archi-
tektury. Projekt finansowany jest z Unii Euro-
pejskiej jako edukacyjny pakiet Erasmus Key 
Action 2. Ze strony Politechniki Śląskiej kie-
rownikiem projektu jest dr inż. arch. Tomasz 
Bradecki. W ramach grantu były przewidzia-
ne spotkania i szkolenia, a także warsztaty  

z udziałem studentów. W maju 2019 WAPS 
zorganizowało dla partnerów projektu  
ARCHEA międzynarodowe seminarium po-
łączone z wystawą wielkoskalowych makiet 
(fot. 9–11.). Oprócz wykładów prezentację 
mieli także studenci, a całe spotkanie by-
ło transmitowane online. Pierwsze warszta-
ty z cyklu ARCHEA odbyły się we Włoszech  
w Cesenie w 2019 (fot. 12., 13.), drugie zdal-
nie w Niemczech w Aachen. 

Szkoły letnie 
Wydział Architektury od lat jest współor-

ganizatorem szkół letnich. Wśród uczelni 
współtworzących takie szkoły są m.in. Wy-
dział Architektury w Vysoka Skola Banska-
-technicka Univerzita w Ostravie, Wydział Ar-
chitektury Ozyegin University w Istanbule 
oraz inne. W latach 2017–2018 w ramach sieci  
CEEPUS współorganizowaliśmy wraz z inny-
mi Wydziałami (Elektrycznym, Mechaniczno-
-Technologicznym, Budownictwa, Organizacji 
i Zarządzania oraz Górnictwa i Geologii) cykl 
interdyscyplinarnych szkół letnich. W jego ra-
mach organizowano liczne spotkania i szkolenia  
w laboratoriach, firmach, budynkach – m.in.  
w hali widowiskowo-sportowej ARENA w Gli-
wicach, w centrum sterowania ruchem w Za-
rządzie Dróg Miejskich w Gliwicach, w firmie  
FULCO zajmującej się projektowaniem oraz 
produkcją mebli miejskich. Współpraca z inny-
mi kierunkami oraz kontakty z otoczeniem spo-
łeczno-gospodarczym pozwalają uczestnikom 
na poszerzenie perspektywy, a także wymianę 
międzynarodowych doświadczeń (fot. 14., 15.).

Współpraca z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym 
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej 

często współpracuje z otoczeniem społecz-
no-gospodarczym, co przynosi korzyści dla 
podmiotów współpracujących oraz dla stu-
dentów. Tradycją Wydziału jest organizacja 
konkursów wewnątrzwydziałowych dedyko-
wanych potrzebom zamawiającego. W ra-
mach konkursów wraz ze studentami realizo-
wane są dyskusje z zamawiającym oraz ba-
dania, które mają znaczący wpływ na efekty 

Fot. 16., 17. Zdjęcia z drona terenu będącego przedmiotem opracowania w ramach konkursu na zagospodarowanie parku kieszonkowego  
w Gliwicach realizowanego z PWIK Sp. z o.o.; fot. M. Stangel, projekt koncepcyjny parku stud. Daria Bal, Klaudia Elsner, Marta Sanigórska

projektowe. Dotychczas współpracowaliśmy 
m.in. z miastem Zabrze, Katowice, Chorzów, 
Bytom oraz takimi podmiotami, jak: Jastrzęb-
ska Spółka Węglowa SA, Przedsiębiorstwo 
Zagospodarowania Odpadami sp. z o.o.,  
Cavatina Holding SA, Górnośląsko-Zagłę-
biowska Metropolia i wieloma innymi. Dzięki 
temu możemy lepiej przygotować studentów 
do pracy zawodowej oraz badawczej. 

Przykładem przedsięwzięcia, które udało 
się zrealizować w czasie pandemii, jest kon-
kurs na park kieszonkowy w Gliwicach, któ-
ry zrealizowano w porozumieniu z PWIK Gli-
wice sp. z o.o. Celem było przedstawienie 
propozycji zagospodarowania terenu w cen-
trum Gliwic na potrzeby parku o charakterze 
edukacyjno-wypoczynkowym. Część mate-
riałów konkursowych przygotowywano z wy-
korzystaniem wydziałowego drona (fot. 16.). 
Konkurs przeprowadzono w formie hybry-
dowej: wizyta na działce i dyskusja z inwe-
storem realizowana była w formule na żywo  
z transmisją wideo. Efektem konkursu było 
ponad 30 prac studenckich (fot. 17.). Twórcy 
najwyżej ocenionych koncepcji zostali współ-
autorami monografii dotyczącej parków kie-
szonkowych. Publikacja jest ogólnodostęp-
na (online) i zawiera część badawczą. Wspól-
nie z prowadzącymi sformułowano zalecenia 
na temat przyszłego zagospodarowania par-
ku. Wnioski mają charakter wdrożeniowy, tzn. 
zostaną wykorzystane przez zamawiającego. 

 Podsumowanie 
Na Wydziale Architektury Politechniki Ślą-

skiej stosujemy nowe technologie, które po-
magają podczas nauczania zdalnego. Dzię-
ki temu efekty edukacji i projekty, które two-
rzą studenci podczas zajęć, można uznać za 
tak samo dobre, jak te realizowane podczas 
nauczania stacjonarnego. Pomimo pandemii 
w czasie jej trwania zrealizowaliśmy wysta-
wy, wewnętrzne konkursy dla studentów oraz 
projekty edukacyjno-badawcze w formule 
Project Based Learning. Wszystkie powyższe 
przyczyniają się do poszerzenia naszej oferty 
edukacyjnej, a także możliwości realizacji ba-
dań przez studentów. n
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