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Studia inżynierskie  
  
Poniższa lista jest wspólna dla wszystkich lat (fakultety są na 5 i 6 semestrze). Studenci w każdym z 

semestrów wybierają z jednej listy, ale w 6 semestrze nie mogą wybrać przedmiotów, które były już 

realizowane wcześniej (na 5 sem.). Każdy student musi wybrać co najmniej tyle fakultetów by 

zrealizować wymagania godzinowe co do tych przedmiotów w danym semestrze. Warunkiem 

uruchomienia przedmiotu jest jego wybór przez co najmniej 20 osób. W przypadku, gdy żaden z 

przedmiotów (lub zbyt mała ich liczba) nie uzyska wymaganej liczby chętnych, do realizacji 

zakwalifikowane zostaną fakultety, które uzyskają największą liczbę punktów. W takim przypadku, 

pozostali studenci zobowiązani są do dopisania się na listy uruchomionych fakultetów. Ostateczna, 

obowiązująca lista studentów uczęszczających na wybrane fakultety zostanie przygotowana przez 

prowadzących na pierwszych zajęciach jednak osoby, które wybrały realizowane fakultety przez 

Internet nie mogą zmieniać swojej decyzji. Wybrane przedmioty fakultatywne z chwilą wyboru 

staja się obowiązkowe i w przypadku ich niezaliczenia traktowane są analogicznie jak inne 

przedmioty obowiązkowe.   

  

  
 

Projekt fakultatywny 1, 2, 3  [w sem. 5 - 40 godz; w sem. 6 - 80 godz.]  
  

  

Oferta:  

  

1. Projekt rewitalizacji zdegradowanego obiektu architektury krajobrazu w krajobrazie 

niezurbanizowanym. 40 godz. D. Sikora  

Główne cele zajęć to:  

Kształtowanie umiejętności przywracania wartości użytkowych i przestrzennych  zdegradowanemu 

obiektowi architektury krajobrazu.   

Kształtowanie umiejętności wykorzystywania w działaniach projektowych istniejącego potencjału 

przyrodniczego miejsca oraz wartości kulturowych.  

Kształtowanie umiejętności dostosowania rozwiązań projektowych do charakteru miejsca ( 

krajobraz niezurbanizowany, leśny, z obecnymi formami ochrony obszarowej: Chojnowski Park 

Krajobrazowy, Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu)  

Program wykładów obejmuje zagadnienia związane z przywracaniem utraconych wartości obiektom 

architektury krajobrazu, dostosowania ich do nowych funkcji i potrzeb użytkowników przy 

zachowaniu istniejących walorów przyrodniczych i kulturowych. Zostaną również omówione 

ograniczenia wynikające z istnienia na terenie opracowania bądź w jego sąsiedztwie form ochrony 

obszarowej .    

Zadania o charakterze projektowym realizowane będą  w formie warsztatowej. Obejmują wykonanie 

koncepcji rewitalizacji ośrodka Wisła w Zalesiu Górnym w ścisłym nawiązaniu do kontekstu 

miejsca. Zajęcia projektowe poprzedzi wizja terenowa.  

  

2. Projekt niskobudżetowego zagospodarowania przestrzeni publicznej.  40 godz. K. 

Herman  

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z najciekawszymi projektami, badaniami i dobrymi 

praktykami dotyczącymi niskobudżetowej i tymczasowej urbanistyki i architektury krajobrazu. 

Omawiane są projekty inicjowane przez lokalne społeczności, aktywistów (NGO), ale także 

alternatywne podejścia do projektowania prezentowane przez architektów i architektów krajobrazu. 

Prezentowana jest metodologia LCQ (LIght, Cheap, Quick - Lekko, Tanio, Szybko), 
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popularyzowana i wykorzystywana przez organizację Project For Public Spaces oraz przełomowe 

badania Williama H. White'a które stanowią podstawę merytoryczną tej strategii. Omawiane jest 

znaczenie tworzenia tymczasowych obiektów, działań "testowych" w przestrzeni publicznej i 

strategia polegająca na zdobywaniu wiedzy o miejscu i ludziach poprzez działanie w tej konkretnej 

przestrzeni i z jej użytkownikach. Studenci zapoznają się także z Polskimi uwarunkowaniami 

prawnymi dotyczącymi budynków tymczasowych i zasad dokonywania czasowych zmian w 

zagospodarowaniu przestrzeni publicznej.  

Na zajęciach studenci przygotowują projekt tymczasowego, niskobudżetowego zagospodarowania 

fragmentu przestrzeni publicznej.  

    

3. Projekt przestrzeni kreatywnej. 40 godz. B. Gawryszewska  

Celem fakultetu jest rozwijanie wiedzy i kompetencji na temat aktywnego projektowania obszarów 

funkcjonalnych w skali regionalnej oraz miejsc w przestrzeni publicznej (w skali lokalnej), 

planowania procesów i projektowania algorytmów kreacji w przestrzeni publicznej. Współczesna, 

dynamicznie zmieniająca się przestrzeń publiczna to naturalnie toczący się proces gospodarowania 

i budowania tożsamości lokalnej. W taki sposób tworzą się wartości przestrzeni i wyjątkowość 

miejsc, zapisane w przestrzeni i w pamięci kulturowej. Przestrzenie i miejsca stają się żywe i 

organicznie spójne z zamieszkującymi je ludźmi.   

Wykłady będą służyły przekazaniu współczesnych teorii urbanistycznych związanych z 

projektowaniem w procesie. Na ćwiczeniach studenci będą opracowywać projekt realnej przestrzeni 

publicznej lub obszaru funkcjonalnego, jednocześnie tworząc algorytm zarządzania realizacją, 

podążającego za procesem kształtowania się tożsamości miejsca. Będą się uczyć otwartego, 

przełamującego stereotypy i proaktywnego projektowania oraz współczesnego zarządzania 

procesami toczącymi się w żywej przestrzeni.  

  

4. Projekt ogrodu dla socjoogrodnictwa i hortiterapii. 40 godz. B. Gawryszewska  

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów o problematykę hortiterapii i socjoogrodnictwa. 

Omawiana będzie rola i techniki pracy w ogrodzie w terapii osobowości i integracji społecznej oraz 

zasady projektowania obiektów socjoogrodnictwa i hortiterapii. W ramach zajęć przygotowują 

koncepcję i projekt realizacji ogrodu hortiterapeutycznego przestrzeni publicznej, społecznej lub 

prywatnej.  

  

5. Projekt miejsca pamięci w krajobrazie sakralnym. 40 godz. A. Długozima  

Fakultet poświęcony będzie zasadom projektowania obiektów sztuki sepulkralnej oraz innych miejsc 

utrwalających pamięć o członkach społeczności lokalnej w krajobrazie.   

Zagadnienia, które planuje się zrealizować w ramach kursu:  

Problemy społeczne, przestrzenne, przyrodnicze związane z miejscami pamięci w krajobrazie 

Przepisy prawne dotyczące projektu i realizacji miejsc pamięci w Polsce i zagranicą. Etapy procesu 

projektowego (od sformułowania tematyki projektowej do eksploatacji obiektu). Cmentarze. 

Założenie kolumbariowe: ścienne, kolumnowe, dziedzińcowe, architektoniczne (w budynku). Parki 

pamięci, łąki pamięci, ogrody pamięci. Krematoria, kaplice i domy przedpogrzebowe. Miejsca 

wypadków komunikacyjnych (ghost bike, memorial roadside). Wszystkie formy miejsc pamięci 

zostaną ukazane w oparciu o doświadczenia polskie i zagraniczne (głównie: Francja, kraje 

Beneluksu, Niemcy, kraje Skandynawii, Włochy, Hiszpania, kraje Ameryki Północnej).   

Dodatkowo, charakterystyka każdego typu miejsca pamięci będzie uwzględniała następujące 

zagadnienia: wpływ formy pochówku na kompozycję przestrzenną, historia, pierwowzory, 

przemiany formy, typologie, modele (elementy zagospodarowania, archetypy, elementy kompozycji 

sakralnej, symbolicznej), lokalizacja w krajobrazie.  

  



  3 

6. Kompozycje przestrzenne szaty roślinnej na przykładzie małego miasta 40 godz. E 

Zaraś-Januszkiewicz  

Zajęcia będą miały na celu rozwiązanie kilku kolejnych problemów projektowych związanych z 

aranżacją przestrzeni w obrębie jednego, złożonego obiektu architektury krajobrazu wzdłuż 

głównego ciągu komunikacyjnego i towarzyszących mu przestrzeni typu: plac miejski - 

reprezentacyjny, plac - targowisko, skwer wypoczynkowy, skwer reprezentacyjny powiązany z 

pomnikiem, skwer o charakterze miejsca kultu, zieleniec. Wszystkie te elementy są ze sobą 

powiązane w ścisły sposób tworząc liniowy układ następujących po sobie wnętrz o charakterze 

miejskim ze ściśle określoną szatą rośliną odpowiedzialną za ich wizualne i funkcjonalne 

wydzielenie.  

  

7. Adaptacja do zmian klimatu obszarów zurbanizowanych w zakresie zagospodarowania 

zielenią 40 godz. B. Żarska z zespołem   

W związku z realizacją zasady zrównoważonego rozwoju i konieczności adaptacji do zmian klimatu 

strategicznym kierunkiem działania w Unii Europejskiej i w skali globalnej jest przestawienie się 

krajów na zieloną gospodarkę (strategia UE, Raport ONZ, Strategiczny Plan Adaptacji do Zmiany 

Klimatu 2020 w Polsce, ustalenia na Szczycie Ziemi Rio+20 w 2012 r.). Jednym z ważnych działań 

w ramach zielonej gospodarki jest budowanie zielonej infrastruktury i wzbogacanie obszarów w 

powierzchnie biologiczne czynne, działanie w kierunku zwiększenia odporności na gwałtowne i 

zmienne ekstremalne zjawiska pogodowe.  

Celem przedmiotu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie adaptacji do zmian 

klimatu w zakresie odpowiedniego zagospodarowania terenu, w szczególności zagospodarowania 

zielenią.  

Studenci pracują w zespołach 3-osobowych. Każdy zespół ma inny obszar opracowania (fragment 

Warszawy) o powierzchni 70-100 ha. Skala opracowania 1 : 10 000.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Lista fakultetów będzie weryfikowana każdego roku. Planowana jest ocena realizowanych 

przedmiotów przez studentów. W przypadku złej oceny przedmiot zostanie usunięty z listy i/lub 

zastąpiony innym.  

  

  

  


