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Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
Wydział Inżynierii Środowiska
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Forma sudiów: stacjonarne
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

2

3

Planowanie rozwoju miast
Urban development planning
WIŚ MKS-GP II oIIS C8 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

8.00

Semestry

12

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

1

30

0

0

0

30

0

2

15

0

0

0

45

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Cel przedmiotu 1 Zapoznanie studentów z najnowocześniejszymi trendami rozwoju miast w związku z tendencjami globalizacji, sieciowania i cyfryzacji , ćwiczenie warsztatu analizy i syntetycznego wyrażania poglądów
w formie dyskusji prezentacji

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Wymaganie 1 W ramach wykładów uzyskaniepozytywnejoceny z egzaminu sprawdzajacego nabyta wiedze.
2 Wymaganie 2 Podstawowa wiedza w zakresie teorii budowy miast i problematyki planowania przestrzennego.
3 Wymaganie 3 Posiadanie ogólnej wiedzy na temat róznorodnych uwarunkowan rozwoju, funkcjonowania i problemów współczesnych miast.
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Efekt kształcenia 1 Efekt kształcenia1Studentrozumiepotrzebezintegrowanego projektowania urbanistycznego,zuwzglednieniemwarunków technicznych jakimpowinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie, problematyki planowania i zagospodarowania przestrzennego.
EK2 Wiedza Efekt kształcenia 2 Student znauwarunkowania historyczne rozwoju miast i obszarów śródmiejskich.
EK3 Umiejętności Efekt kształcenia 3 Studentpotrafi wskazac przykłady współczesnych realizacji w zakresie
projektowania miast europejskich
EK4 Kompetencje społeczne Efekt kształcenia 4 Student rozumie potrzebę zrównoważonego rozwoju miast
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Treści programowe
Projekt
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Podstawowe pojęcia z zakresu planowania przestrzennego - student przygotowuje
i omawia przykłady

5

P2

Student przechodzi przez poszczególne etapy opracowywania projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (w skrócie MPZP) oraz zapoznaje się
z procedurą formalną jego sporządzania. 1:zbieranie materiałów wyjściowych
- inwentaryzacja informacja o procedurze przystąpienia do MPZP

10

P3

uwarunkowania środowiskowe- ekofizjografia - zajęcia na sali i terenowe

8

P4

znaczenie partycypacji społecznej - wnioski do MPZP - ćwiczenie zespołowe

10

P5

Instytucje nadzorujące i koordynujące mpzp

8

P6

udział komisji a-arch urb- ćwiczenie zespołowe

8

P7

powstawanie projektu planu- procedura planistyczna

8

P8

wyłożenie - techniki partycypacji, znaczenie rysunku i tekstu plany ,uwagi do
planu ćwiczenie zespołowe

8

P9

projekt planu, omówienie i obrona założeń

10
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Podstawowe pojecia urbanistyki; wazniejsze idee i teorie urbanistyczne

4

W2

wstęp do metodyki planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego

4

W3

.Projektowanie miasta a naukowa i zawodowa tożsamość urbanistyki: wybrane
ujęcia zakresu dyscypliny; podstawowe pojęcia urbanistycznej.

4

W4

urbanistyka jako sztuka budowania miasta: miasto jako struktura. Modele
struktury przestrzennej miasta. pojecie ładu przestrzennego

4

W5

Tożsamość i uwarunkowania budowy miast.

3

W6

Doktryny urbanistyczne: podstawy,geneza i przełom w urbanistyce w II poł XX w.
I u progu XXI w

4

W7

ważniejsze teorie urbanistyczne w II poł XX w -idea zrównoważonego
rozwoju;miasto ekologiczne

3

W8

projektowanie miasta w myśl zasad zrównoważonego rozwoju; problemy
suburbanizacji i metropolizacji

3

W9

Projektowanie miast a instrumenty polityki przestrzennej;

4

W10

wstęp do problematyki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego;

3

W11

zasady projektowania miast kwestie metodologiczne i studia przypadków;

5

W12

techniczne kwestie zapisywania zasad polityki przestrzennej w konkretnych
jednostkach urbanistycznych;

4

Narzędzia dydaktyczne

N1 Praca w grupach
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Wykłady
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

120

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

100

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

225

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

8

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Egzamin pisemny
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 pozytywna ocena z cwiczeniai egzaminu
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt indywidualny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student posiada stosowna wiedze w minimalnym zakresie,potrafi podać
podstawowe pojęcia z zakresu projektowania rozwoju miast oraz zna ważniejsze
idee i doktryny z zakresu teorii urbanistycznych;

Na ocenę 4.0

Student rozumie pojecie ładu przestrzennego w urbanistyce. Potrafi omówić
ważniejsze nurty teoretyczne w budowę miast, posiada stosowna wiedze
w zakresie teorii projektowania miast, Zna i potrafi podać podstawowe pojęcia
z zakresu urbanistyki oraz zna ważniejsze idee i doktryny z zakresu teorii
urbanistycznych;
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Na ocenę 5.0

Student rozumie pojecie ładu przestrzennego w urbanistyce. Potrafi omówić
ważniejsze nurty teoretyczne rozwoju miast posiada stosowna wiedze w zakresie
teorii projektowania miast, Zna i potrafi podac podstawowe pojęcia z zakresu
urbanistyki oraz zna ważniejsze idee i doktryny z zakresu teorii urbanistycznych;
Zna problemy suburbanizacji i metropolizacji; Student ponadto zna zagadnienia
psychologii środowiska, teorie budowania formy urbanistycznej.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student posiada stosowna wiedze w minimalnym zakresie,potrafi podać
podstawowe pojęcia z zakresu projektowania rozwoju miast oraz zna ważniejsze
idee i doktryny z zakresu teorii urbanistycznych;

Na ocenę 4.0

Student rozumie pojecie ładu przestrzennego w urbanistyce. Potrafi omówić
ważniejsze nurty teoretyczne w budowę miast, posiada stosowna wiedze
w zakresie teorii projektowania miast, Zna i potrafi podać podstawowe pojęcia
z zakresu urbanistyki oraz zna ważniejsze idee i doktryny z zakresu teorii
urbanistycznych;

Na ocenę 5.0

Student rozumie pojecie ładu przestrzennego w urbanistyce. Potrafi omówić
ważniejsze nurty teoretyczne rozwoju miast posiada stosowna wiedze w zakresie
teorii projektowania miast, Zna i potrafi podac podstawowe pojęcia z zakresu
urbanistyki oraz zna ważniejsze idee i doktryny z zakresu teorii urbanistycznych;
Zna problemy suburbanizacji i metropolizacji; Student ponadto zna zagadnienia
psychologii środowiska, teorie budowania formy urbanistycznej.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student posiada stosowna wiedze w minimalnym zakresie,potrafi podać
podstawowe pojęcia z zakresu projektowania rozwoju miast oraz zna ważniejsze
idee i doktryny z zakresu teorii urbanistycznych;

Na ocenę 4.0

Student rozumie pojecie ładu przestrzennego w urbanistyce. Potrafi omówić
ważniejsze nurty teoretyczne w budowę miast, posiada stosowna wiedze
w zakresie teorii projektowania miast, Zna i potrafi podać podstawowe pojęcia
z zakresu urbanistyki oraz zna ważniejsze idee i doktryny z zakresu teorii
urbanistycznych;

Na ocenę 5.0

Student rozumie pojecie ładu przestrzennego w urbanistyce. Potrafi omówić
ważniejsze nurty teoretyczne rozwoju miast posiada stosowna wiedze w zakresie
teorii projektowania miast, Zna i potrafi podac podstawowe pojęcia z zakresu
urbanistyki oraz zna ważniejsze idee i doktryny z zakresu teorii urbanistycznych;
Zna problemy suburbanizacji i metropolizacji; Student ponadto zna zagadnienia
psychologii środowiska, teorie budowania formy urbanistycznej.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student posiada stosowna wiedze w minimalnym zakresie,potrafi podać
podstawowe pojęcia z zakresu projektowania rozwoju miast oraz zna ważniejsze
idee i doktryny z zakresu teorii urbanistycznych;
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Na ocenę 4.0

Student rozumie pojecie ładu przestrzennego w urbanistyce. Potrafi omówić
ważniejsze nurty teoretyczne w budowę miast, posiada stosowna wiedze
w zakresie teorii projektowania miast, Zna i potrafi podać podstawowe pojęcia
z zakresu urbanistyki oraz zna ważniejsze idee i doktryny z zakresu teorii
urbanistycznych;

Na ocenę 5.0

Student rozumie pojecie ładu przestrzennego w urbanistyce. Potrafi omówić
ważniejsze nurty teoretyczne rozwoju miast posiada stosowna wiedze w zakresie
teorii projektowania miast, Zna i potrafi podac podstawowe pojęcia z zakresu
urbanistyki oraz zna ważniejsze idee i doktryny z zakresu teorii urbanistycznych;
Zna problemy suburbanizacji i metropolizacji; Student ponadto zna zagadnienia
psychologii środowiska, teorie budowania formy urbanistycznej.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

EK1

EK2

EK3

EK4

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

K_W02 K_W12
K_U09 K_K02

K_W02 K_W12
K_U09 K_K07

K_W02 K_W12
K_U12 K_K07

K_W02 K_W12
K_U09 K_K07

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

Cel 1

P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9 W1
W2 W3 W4 W5
W6 W7 W8 W9
W10 W11 W12

N1 N2 N3

F1 P1

Cel 1

P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9 W1
W2 W3 W4 W5
W6 W7 W8 W9
W10 W11 W12

N1 N2 N3

F1 P1

Cel 1

P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9 W1
W2 W3 W4 W5
W6 W7 W8 W9
W10 W11 W12

N1 N2 N3

F1 P1

Cel 1

P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9 W1
W2 W3 W4 W5
W6 W7 W8 W9
W10 W11 W12

N1 N2 N3

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Rewers E. — post-polis, Miejscowość, 2005, universitas
[2 ] Różański S. — Budowa miasta a jego klimat, warszawa, 1958, arkady
[3 ] Węcławowicz - Bilska E. — Miasto przyszłosci tendencje, koncepcje, Kraków, 2012, PK

Literatura uzupełniająca
[1 ] Zuziak Z. — O tozamosci urbanistyki,, Kraków, 2008, PK
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska (kontakt: hanna.hrehorowicz@interia.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 prof.dr hab. inz. arch. Elżbieta Węcławowicz- Bilska (kontakt: a-5@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................

Strona 7/7

