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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Ochrona i kształtowanie środowiska miejskiego

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty podstawowe

Liczba punktów ECTS

2.00
1

Semestry

2

3

WIŚ MKS-GP II oIIS B3 17/18

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

1

15

0

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Cel przedmiotu 1 Zadaniem przedmiotu jest uświadomienie zależności pomiędzy środowiskiem miejskim a potrzebami człowieka . Działania podmiotów publicznych, działających w ramach inwestycji celu publicznego
oraz prywatnych inwestorów, promotorów, przedsiębiorstw ,kreują przestrzeń ,w której decydujący głos powinni mieć urbaniści. Proces dydaktyczny pokazuje złożone procesy realizacji i koordynacji działań związanych
z kształtowaniem środowiska miejskiego.

Kod archiwizacji:

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

1 Wymaganie 1 podstawowe wiadomości z budowy i struktur miejskich oraz wiedzy ogólnej

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Efekt kształcenia 1 Zna uwarunkowania zrównoważonego projektowania w aspekcie równoważenia
środowiska mieszkaniowego
EK2 Wiedza Efekt kształcenia 2 Zna nowoczesne technologie i metody ochrony środowiska miejskiego, w zakresie
faktów, teorii i metod równoważenia rozwoju
EK3 Umiejętności Efekt kształcenia 3 Potrafi formułować i testować warianty rozwiązań i złożone problemy
badawcze z związane z problematyką rewitalizacyjną i środowiskową w zakresie struktur miejskich
EK4 Kompetencje społeczne Efekt kształcenia 4 czyje się odpowiedzialny za pełnienie ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych

6

Treści programowe
Projekt
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

Treści programowe 1 Program realizowany jest w zakresie ochrony srodowiska
w mieście.

3

P2

Treści programowe 2 Wstep do analiz urbanistycznych, i definiowania załozen
programowo-przestrzennych i tworzenia optymalnej koncepcji zagospodarowania
terenu, z uwzglednieniem zasad kompozycji urbanistycznej i kształtowania
optymalnego wizerunku miasta jako czynnika przyjaznego środowisku.

3

P3

Treści programowe 3 Program dotyczy głownie koncepcji rozwoju terenów
zdegradowanych, postindustrialnych i zagospodarowania przestrzennego
wybranego terenu w przestrzeni miasta jako wielofunkcyjnego zespołu
urbanistycznego o przestrzeni przyjaznej człowiekowi i srodowisku. Koncepcja
opracowywana jest w skali 1:1000 lub 1:2000, przekrojami terenowymi,
wizualizacja przedstawiajaca powiazania z kontekstem miejskim.

4

P4

Treści programowe 4 Koncepcja szczegółowa -zagospodarowania i urzadzenia
wybranego waznego fragmentu przestrzeni publicznej opracowywana jest w skali
1:500, z wizualizacja, widokami perspektywicznymi, przekrojami, rozwinieciami
elewacyjnymi i detalem urbanistycznym.Detal ma wskazywac na rozwiazania
przyjazne srodowisku, majace na celu zrównoważony rozwój
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Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
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Liczba
godzin
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Wykład
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Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Treści programowe 1 omówienie podstawowych pojec i definicji dotyczacych
ochrony środowiska i organizmu miejskiego

3

W2

Treści programowe 2 Przykłady analiz urbanistycznych, społecznych
i ekonomicznych oraz definiowania założeń programowo-przestrzennych w służbie
ochrony środowiska

3

W3

Treści programowe 3 Kształtowanie srodowiska miejskiego zdegradowanego,
postindustrialnego.

3

W4

Treści programowe 4 Układy kompozycyjne, krystalizacja tkanki miejskiej.Zasady

3

W5

Treści programowe 5 Człowiek w srodowisku miejskim. potrzeby i, wykluczenia

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Ćwiczenia projektowe
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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

30

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

70

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

.
Ocena formująca
F1 Projekt zespołowy
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Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 .
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Test

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student posiada podstawowa wiedze z dziedziny ekologii i ochrony srodowiska,
zna zasady zrównoważonego rozwoju,

Na ocenę 4.0

Student posiada poszerzona wiedze z dziedziny ekologii i ochrony środowiska, zna
zasady zrównoważonego rozwoju,

Na ocenę 5.0

Student posiada poszerzona wiedze z dziedziny ekologii i ochrony środowiska, zna
zasady zrównoważonego rozwoju,rozumie znaczenie ochrony środowiska
w procesach planistycznych.Potrafi wskazać metody ochrony przestrzeni miejskiej
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student posiada podstawowa wiedze z dziedziny ekologii i ochrony srodowiska,
zna zasady zrównoważonego rozwoju,

Na ocenę 4.0

Student posiada poszerzona wiedze z dziedziny ekologii i ochrony środowiska, zna
zasady zrównoważonego rozwoju,

Na ocenę 5.0

Student posiada poszerzona wiedze z dziedziny ekologii i ochrony środowiska, zna
zasady zrównoważonego rozwoju,rozumie znaczenie ochrony środowiska
w procesach planistycznych.Potrafi wskazać metody ochrony przestrzeni miejskiej
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student posiada podstawowa wiedze z dziedziny ekologii i ochrony srodowiska,
zna zasady zrównoważonego rozwoju,

Na ocenę 4.0

Student posiada poszerzona wiedze z dziedziny ekologii i ochrony środowiska, zna
zasady zrównoważonego rozwoju,

Na ocenę 5.0

Student posiada poszerzona wiedze z dziedziny ekologii i ochrony środowiska, zna
zasady zrównoważonego rozwoju,rozumie znaczenie ochrony środowiska
w procesach planistycznych.Potrafi wskazać metody ochrony przestrzeni miejskiej
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student posiada podstawowa wiedze z dziedziny ekologii i ochrony srodowiska,
zna zasady zrównoważonego rozwoju,
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Na ocenę 4.0

Student posiada poszerzona wiedze z dziedziny ekologii i ochrony środowiska, zna
zasady zrównoważonego rozwoju,

Na ocenę 5.0

Student posiada poszerzona wiedze z dziedziny ekologii i ochrony środowiska, zna
zasady zrównoważonego rozwoju,rozumie znaczenie ochrony środowiska
w procesach planistycznych.Potrafi wskazać metody ochrony przestrzeni miejskiej
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W02 K_W04
K_U09 K_K07

Cel 1

P1 P2 P3 P4 W1
W2 W3 W4 W5

N1

F1 P1

EK2

K_W02 K_W04
K_U09 K_K07

Cel 1

P1 P2 P3 P4 W1
W2 W3 W4 W5

N1

F1 P1

EK3

K_W02 K_W04
K_U09 K_K07

Cel 1

P1 P2 P3 P4 W1
W2 W3 W4 W5

N1

F1 P1

EK4

K_W02 K_W04
K_U09 K_K07

Cel 1

P1 P2 P3 P4 W1
W2 W3 W4 W5

N1

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Kozłowski S. — W drodze do ekorozwoju, Warszawa, 1997, Pwn
[2 ] Checzko-Hyłowa — rwały rozwój polskich miast nowym wyzwaniem dla planowania i zarzadzania przestrzenia,, Kraków, 2001, PK
[3 ] Parteka T. — Planowanie strategiczne rozwoju zrównowazonego, Gdańsk, 1997, PG
[4 ] Autor — Tytuł, Miejscowość, 2018, Wydawnictwo

Literatura uzupełniająca
[1 ] Zabłocki E. — Rozwój zrównowazony. Idee, efekty, kontrowersje, Toruń, 2002, UMK
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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.drhab. inz. arch. Elżbieta Węcłąwowicz - 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)
................................................
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