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Wydział, dla którego 
przedmiot jest realizowany  

Status przedmiotu Przedmiot kierunkowy Stopień II  rok II stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów o problematykę projektowania 
przestrzeni publicznych w kształtowaniu krajobrazu miasta, a także przeprowadzenie studentów 
przez wszystkie etapy powstawania projektu w przestrzeni publicznej. Będą to: .opracowanie 
pogłębionych analiz kompozycyjnych , analiz wartości oraz analiz rozpoznawania elementów 
subiektywnie odbieranych w otaczającej przestrzeni przez projektanta. Student uczy się wnikliwiej 
opracowywać koncepcje i projekt w przestrzeni publicznej.. 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Wykład: liczba godzin 15, Ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne 
wykład, wykład w terenie, studium przypadku, analiza inwentaryzacyjna, kompozycyjna i wartości 
terenu opracowania, projekt wykonywany w kilkuosobowym zespole,  

Pełny opis przedmiotu 

Studenci zapoznają się z teorią kształtowania krajobrazu w skali przestrzeni publicznej miasta: parku, 
placu i ulicy (programy rewitalizacji i modernizacji przestrzeni miejskiej) Studenci otrzymują również 
informacje na temat technik rozpoznawania i oceny skali koniecznych zmian na danym terenie, na 
podstawie wyników przeprowadzanych pogłębionych o wartości odczuwane subiektywnie przez 
projektanta (jak światło, czas, dźwięk na terenie opracowania) analiz terenu uczą się sporządzać 
projekt przestrzeni publicznej w krajobrazie miasta. . 

Wymagania formalne  
(przedmioty wprowadzające) 

Rysunek, grafika, projektowanie wstępne, projektowanie 

Założenia wstępne Umiejętność projektowania terenów zieleni w przestrzeniach publicznych. 

Efekty kształcenia 

01. student rozumie czym są wartości przestrzenne i postrzeganie i rozpoznanie miejsca w mieście 
02. student potrafi wyodrębnić subiektywne ,złożone wartości przestrzeni i  miejsca w mieście 
03. student wie, czym jest różnica pomiędzy analizą inwentaryzacyjną a subiektywną przestrzeni w 

mieście 
04. student rozumie, czym różni się przestrzeń od miejsca w mieście 
05. student potrafi wykonać projekt i program modernizacji przestrzeni publicznej korzystając z 

pogłębionej analizy miejsca. 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01,02,03,04,05 – wykonanie projektów cząstkowych z oceną. 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

Złożone projekty w formie cyfrowej na nośniku CD z oceną 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową 

Ocena wykonania zadania projektowego – 75%, 2. Ocena analiz stanu istniejącego terenu do 
projektu – 25 % razem 100 pt, Oceny: 3 51-59 pt; 3,5=60-69 pt; 4=70-79 pt; 4,5=80-89 pt; 5=90-100 
pt. 

Miejsce realizacji zajęć Mieszane (sala wykładowa, teren) 

Literatura podstawowa:  
1. Chmielewski J. M., 2001: „Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast,” Oficyna Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa,  
2. Norberg-Schulz Ch, 2000.:” Bycie, przestrzeń, architektura” (tłum. B. Gadomska), seria Biblioteka architekta, Wyd. Murator, 

Warszawa  
3. Cullen G., 1995 “The concise townscape”, Wydawnictwo Butterworth-Heinemann 
4. Wejchert K.1974:” Elementy kompozycji urbanistycznej”, Arkady, Warszawa  
Literatura uzupełniająca  
5. Krier L.2001:” Architektura: Wybór czy przeznaczenie”. Arkady, Warszawa  
6. Lynch K.1998: “The image of the city”, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts and London, England  
7. Szmidt B.1981: „Ład przestrzeni, PIW, Warszawa  
8. Tuan Y.F.1987: „Przestrzeń i miejsce”, (tłum. A. Morawińska), PIW, Warszawa 

UWAGI:    



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  
 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia 
Odniesienie do efektów dla 
programu kształcenia na kierunku 

01 
student rozumie czym są wartości przestrzenne i postrzeganie i 
rozpoznanie miejsca w mieście 
 

AK2_W01, AK2_W07,AK2_K01 

02 
student potrafi wyodrębnić subiektywne, złożone wartości 
przestrzeni i  miejsca w mieście 
 

AK2_K03; AK2_K02 

03 
student wie, czym jest różnica pomiędzy analizą 
inwentaryzacyjną a subiektywną przestrzeni w mieście 
 

AK2_K03; AK2_K02;  

04 student rozumie, czym różni się przestrzeń od miejsca w 
mieście 

AK2_W04, AK2_W05,AK2_W02; 

AK2_ U01,AK2_U02, AK2_U03 

05 student potrafi wykonać projekt i program modernizacji 
przestrzeni publicznej korzystając z pogłębionej analizy miejsca. 

AK2_K04, AK2_K05 

 
 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 
osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich: 

1,5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich 
jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 

1,5 ECTS 


