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Studia inżynierskie  
  
Przedmioty fakultatywne humanistyczne są realizowane na 6 semestrze. 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.   

  

  
 

   

Przedmiot fakultatywny humanistyczny [w sem. 6 – 60 godz.]  
  

  

Oferta:  

  

1. Filozofia i kultura przestrzeni 30 godz. J. Królikowski  

Przestrzeń i jej formy to podstawowe tworzywo krajobrazu świadome wykorzystanie tego tworzywa 

wymaga rozumienia podstawowych pojęć, którymi posługuje się filozofia przestrzeni i jej 

najpełniejsze współczesne ujęcie jakim jest fenomenologia przestrzeni i architektury rozumienie 

pojęć ułatwia dialog i porozumienie między ludźmi a więc budowę kultury przestrzeni, której 

podstawą są wzorce i wartości.  

Fakultet obejmuje także czytanie ze zrozumieniem tekstów i obrazów filozofii i kultury przestrzeni 

zawartych w krajobrazie.  

  

2. Mity w kulturze 30 godz. A. Korczak [Wydział Nauk Humanistycznych]  

Prezentacja podstawowych kierunków historycznej i współczesnej mitografii wraz z przykładami. 

Prezentacja interpretacji wybranych mitów. Czytanie i interpretowanie mitów pod kierunkiem 

wykładowcy. Podstawowe definicje mitu. Historia nauki o micie. Współczesne sposoby 

interpretowania mitów. Minimum wiedzy psychologicznej niezbędnej do interpretowania mitów. 

Zagrożenia płynące z nieznajomości mitu. Identyfikacja mitów w kulturze.  

Ćwiczenia: Identyfikowanie symboli mitycznych w opowieściach, legendach i baśniach. 

Odkrywanie i porównywanie znaczenia symboli w poszczególnych opowieściach mitycznych. 

Odkrywanie prawd psychologicznych w analizowanych mitach. Śledzenie obecności pewnych 

motywów mitycznych w literaturze, sztuce, malarstwie i architekturze.  

  

3. Kulturowe podstawy kształtowania krajobrazu 30 godz. B. Gawryszewska  

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów o problematykę historii kultury, historii krajobrazu, 

współczesnych problemów polityki przestrzennej i rewitalizacji, czyli społecznokulturowego tła 

przemian krajobrazu. W ramach zajęć studenci studiują i dyskutują teksty źródłowe oraz 

przygotowują model przestrzeni publicznej, społecznej lub prywatnej. W ramach zajęć 

przedyskutowane zostaną następujące zagadnienia  
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4. Dziedzictwo kulturowe 30 godz. D. Sikora  

Celem fakultetu jest zapoznanie z pojęciem dziedzictwa kulturowego, które w rozumieniu 

Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego z 1972 

r. stanowią: zabytki, zespoły i miejsca zabytkowe, wyróżniające się uniwersalną, wyjątkową 

wartością z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki. Pojęcie dziedzictwa zostało w czasie 

wzbogacone o nowe aspekty jak dziedzictwo niematerialne, dziedzictwo obszarów wiejskich, 

dziedzictwo miast  historycznych, dziedzictwo podwodne.  W ramach fakultetu studenci zostaną 

zapoznani z zasadami ochrony dziedzictwa kulturowego, a w szczególności z  teorią i praktyką 

konserwacji zabytków w Polsce i na świecie, w tym z podstawowymi aktami prawnymi, doktryną  

konserwatorską oraz "dobrymi praktykami" z zakresu konserwacji zabytków a także z dylematami 

współczesnych  konserwatorów i właścicieli obiektów zabytkowych (np. wartość historyczna 

zabytku a wartość użytkowa czy dopuszczalność rekonstrukcji). W ramach fakultetu zostaną także 

zaprezentowane zagadnienia dotyczące naukowego badania i dokumentowania zabytków oraz treści 

dotyczące historii myśli konserwatorskiej w Polsce i na świecie. Fakultet realizowany będzie w 

formie wykładów, wykładów w terenie oraz ćwiczeń, polegających na analizie wartości  wybranych 

zabytków nieruchomych, określeniu ich stanu zachowania a następnie opracowaniu ogólnych 

wytycznych do ich  dalszej ochrony i konserwacji. W ramach fakultetu organizowane będą spotkania 

ze specjalistami z zakresu ochrony i konserwacji różnych rodzajów  zabytków: nieruchomych, 

ruchomych i archeologicznych.  

  

5. Genius loci terenów poprzemysłowych i powojskowych 30 godz. K. Rybak-Niedziółka  

Tereny poprzemysłowe i pokolejowe stanowią często bardzo dużą powierzchnię w 

najatrakcyjniejszych częściach miast i miasteczek. Bum przemysłowy i wojskowy związany z 

przemianami cywilizacyjnymi XIX i XX wieku spowodowały wytworzenie się przestrzeni o 

charakterystycznym układzie funkcjonalnym i przestrzennym. Ze względu na specyfikę powstania 

tych terenów, ich struktura jest często trudno przyswajalna w układach współczesnych miast. Jeszcze 

trudniejsze jest określenie ich wartości w taki sposób, aby stały się cenne we współczesnych 

układach urbanistycznych. Student uczy się w ramach fakultetu, w jaki sposób takie tereny dostrajać 

do obecnych wymogów funkcjonalnych i formalnych, tak aby zachować zasady ładu przestrzennego 

i stworzyć nowe miejsca. Praca w ramach fakultetu jest zadaniem analitycznym polegającym na 

rozpoznaniu sytemu wartości i umiejętności nadania nowej tożsamości tym miejscom. Student 

rozpoznaje strukturę danego terenu oraz jego kontekst materialny i niematerialny w skali lokalnej i 

w skali całego miasta. Na podstawie zebranych informacji, formuje komplet wytycznych, na 

podstawie których określony jest nowy system wartości i zasady budowania nowej tożsamości takich 

terenów.   

  

6. Wartości przestrzeni publicznych jako narzędzie kształtowania tożsamości miejsca 30 

godz. K. Rybak-Niedziółka 

Otaczająca nas przestrzeń jest struktura bardzo niejednoznaczną. Składa się z elementów 

dostrzegalnych i szeregu niematerialnych aspektów związanych z jej odczuwaniem. Przestrzenie 

publiczne małych i dużych miast pełnią niezwykle cenne funkcje. Są swoistymi przewodnikami, 

miejscami charakterystycznymi, często definiującymi określoną tradycję związaną z konkretnym 

wydarzeniem lub formowaniem się całej aglomeracji. Projektowanie i rewitalizacja tych przestrzeni 

wymaga dbałości i precyzji pracy analitycznej. Wytyczne, na podstawie których są wprowadzane 

zmiany wymagają nie tylko tradycyjnie pojętego warsztatu rozpoznawczego, ale również 

umiejętności wyodrębnienia systemu wartości opracowywanego terenu. W trakcie fakultetu student 

zdobywa wiedzę jak prawidłowo zanalizować i wyodrębnić wartości tych delikatnych znaczeniowo 

przestrzeni. Student uczy się na podstawie powyższych informacji czym kierować się ,aby w 

prawidłowy sposób rozpoznawać lub nadawać tożsamość przestrzeni publicznych, tak aby mieć 
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bardziej pełne dane do stworzenia wytycznych przy ich późniejszym przekształcaniu lub 

projektowaniu  

  
  

  

  

  

  

  

 

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.  

  

  

  

  

  


