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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Projektowanie urbanistyczne obszarów funkcjonalnych

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
2

Semestry

2

3

WIŚ MKS-GP II oIIS C12 17/18

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

10

0

0

0

20

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Cel przedmiotu 1 Celem jest zrozumienie procesów kształtujacych obszary funkcjonalne zachodzace

Kod archiwizacji:

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

1 Wymaganie 1

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Efekt kształcenia 1 posiada rozbudowana wiedze zwiazana ze srodowiskiem przestrzennymi kulturowym, w tym z zakresu nauk o srodowisku przyrodniczym i kulturowym, nauk społecznych; zna i rozumie
zachodzace w nich procesy;
EK2 Wiedza Efekt kształcenia 2 posiada rozbudowanai dajacapogłebiona swiadomosc istotnych, wzajemnych
relacji, wiedzez teorii dziedzinpokrewnych gospodarce przestrzennej, wtym architektury, teorii zarzadzania
i teorii systemów
EK3 Umiejętności Efekt kształcenia 3 Efekt kształcenia3 ma umiejętność tworzenia analiz, ekspertyz i projektów
z zakresu planowania przestrzennego i regionalnego,spełniających wymagania estetycznei techniczne,o róznym
stopniu zintegrowania i trudności
EK4 Kompetencje społeczne Efekt kształcenia 4 posiada umiejetnosc współpracyw zespole

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Treści programowe 1 obszar funkcjonalny -zakres ,typy, definicje, podstawowe
pojęcia

2

W2

Treści programowe 2 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

2

W3

Treści programowe 3 miejskie obszary funkcjonalne MOF osrodków wojewódzkich,
w tym metropolitalnych -wszystkie miasta wojewódzkie maja obowiazek
opracowania dla swoich obszarów funkcjonalnych dwóch dokumentów: strategii
rozwoju aglomeracji i planu zagospodarowania przestrzennego

2

W4

Treści programowe 4 MOF osrodków regionalnych, czyli nie bedacych miastem
wojewódzkim, ale waznych dla regionu -zasady ich wyznaczania MOF osrodków
subregionalnych MOF osrodków lokalnych.

2

W5

Treści programowe 5 Wiejskie obszary funkcjonalne. Obszary wiejskie scisle
powiazane z duzym miastem. Drugi typ to obszary wymaga jace wsparcia

2

Projekt
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Treści programowe 1 Analiza uwarunkowan wynikajacychz połozenia w wybranym
obszarze metropolitalnym lub obszarze wpływu duzego miasta
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godzin
5
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Projekt

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P2

Treści programowe 2 analiza uwarunkowań terenowych,dostępności, powiązań,
funkcji i komunikacji analiza możliwości i zapotrzebowania w wybranym
fragmencie struktury miejskiej.

5

P3

Treści programowe 3 Projekt w skali urbanistycznej 1:500 ze wskazaniem
elementów kreacji przestrzeni.

10

Narzędzia dydaktyczne

N1 Praca w grupach
N2 Ćwiczenia projektowe

8

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

60

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

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

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Wiedza studenta obejmuje podstawowe wiadomosci i umiejetnosci, z trudnoscia
przychodzi mu samodzielna praca obszarem metropolitalnym.zna i rozumie
zachodzace w nim procesy;

Na ocenę 4.0

Student w zakresie wiedzy o planowaniu regionalnym ma niewielkie braki.
Student rozumie zasady zrównoważonego rozwoju i potrafi dać temu wyraz
w projekcie. Rozumie złożoność procesów planistycznych. Potrafi wskazać
i wyodrębnić obszar metropolitalny.

Na ocenę 5.0

Student posiada poszerzona wiedze w zakresie planowania regionalnego. Umie
przedstawić zasady projektowania obszarów funkcjonalnych. Rozumie potrzebę
ładu przestrzennego. Potrafi stworzyć spójna koncepcje urbanistyczna dla
wybranej lokalizacji z poszanowaniem zastanych elementów
środowiskowych.. Rozpozna je zasady zrównoważonego rozwoju.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Wiedza studenta obejmuje podstawowe wiadomosci i umiejetnosci, z trudnoscia
przychodzi mu samodzielna praca obszarem metropolitalnym.zna i rozumie
zachodzace w nim procesy;

Na ocenę 4.0

Student w zakresie wiedzy o planowaniu regionalnym ma niewielkie braki.
Student rozumie zasady zrównoważonego rozwoju i potrafi dać temu wyraz
w projekcie. Rozumie złożoność procesów planistycznych. Potrafi wskazać
i wyodrębnić obszar metropolitalny.

Na ocenę 5.0

Student posiada poszerzona wiedze w zakresie planowania regionalnego. Umie
przedstawić zasady projektowania obszarów funkcjonalnych. Rozumie potrzebę
ładu przestrzennego. Potrafi stworzyć spójna koncepcje urbanistyczna dla
wybranej lokalizacji z poszanowaniem zastanych elementów
środowiskowych.. Rozpozna je zasady zrównoważonego rozwoju.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Wiedza studenta obejmuje podstawowe wiadomosci i umiejetnosci, z trudnoscia
przychodzi mu samodzielna praca obszarem metropolitalnym.zna i rozumie
zachodzace w nim procesy;

Na ocenę 4.0

Student w zakresie wiedzy o planowaniu regionalnym ma niewielkie braki.
Student rozumie zasady zrównoważonego rozwoju i potrafi dać temu wyraz
w projekcie. Rozumie złożoność procesów planistycznych. Potrafi wskazać
i wyodrębnić obszar metropolitalny.

Na ocenę 5.0

Student posiada poszerzona wiedze w zakresie planowania regionalnego. Umie
przedstawić zasady projektowania obszarów funkcjonalnych. Rozumie potrzebę
ładu przestrzennego. Potrafi stworzyć spójna koncepcje urbanistyczna dla
wybranej lokalizacji z poszanowaniem zastanych elementów
środowiskowych.. Rozpozna je zasady zrównoważonego rozwoju.
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Efekt kształcenia 4
Na ocenę 3.0

Wiedza studenta obejmuje podstawowe wiadomosci i umiejetnosci, z trudnoscia
przychodzi mu samodzielna praca obszarem metropolitalnym.zna i rozumie
zachodzace w nim procesy;

Na ocenę 4.0

Student w zakresie wiedzy o planowaniu regionalnym ma niewielkie braki.
Student rozumie zasady zrównoważonego rozwoju i potrafi dać temu wyraz
w projekcie. Rozumie złożoność procesów planistycznych. Potrafi wskazać
i wyodrębnić obszar metropolitalny.

Na ocenę 5.0

Student posiada poszerzona wiedze w zakresie planowania regionalnego. Umie
przedstawić zasady projektowania obszarów funkcjonalnych. Rozumie potrzebę
ładu przestrzennego. Potrafi stworzyć spójna koncepcje urbanistyczna dla
wybranej lokalizacji z poszanowaniem zastanych elementów
środowiskowych.. Rozpozna je zasady zrównoważonego rozwoju.
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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_W08
K_U02 K_K06

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 P1 P2 P3

N1 N2

F1 P1

EK2

K_W07 K_W08
K_U02 K_K06

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 P1 P2 P3

N1 N2

F1 P1

EK3

K_W07 K_W08
K_U02 K_K06

Cel 1

W2 W3 W4 W5
P1 P2 P3

N1 N2

F1 P1

EK4

K_W07 K_W08
K_U02 K_K06

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 P1 P2 P3

N1 N2

F1 P1

11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Kronenberg J., Bergier T. — Wyzwania zrównowazonego rozwoju w Polsce, Kraków, 2010, Fundacja Sendzimira
[2 ] Korenik S, Słodczyk J. — Podstawy gospodarki przestrzennej wybrane aspekty, Wrocław, 2005, AE
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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 Elzbieta 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)
................................................
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