
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Historia urbanistyki 

Nazwa w języku angielskim:  History of urban planing 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Gospodarka Przestrzenna 

Jednostka realizująca:  
Instytut Agronomii, Katedra Metod Ilościowych i Gospodarki 
Przestrzennej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   II 

Semestr:  III 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Ewa Miłkowska 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia Dr Ewa Miłkowska 

Założenia i cele przedmiotu 

-. zapoznanie studentów z ewolucją koncepcji 

budowy miasta  

- prezentacja rozwoju koncepcji miasta, jako 

połączenie rozwoju form przestrzennych 

(urbanistycznych) i życia społecznego w mieście  

- zaznajomienie studentów z genezą układów 

urbanistycznych i towarzyszących im form 

architektonicznych wybranych miast w odniesieniu 

do kultury, architektury i urbanistyki europejskiej. 

- wyrobienie umiejętności dostrzegania wartości 

dziedzictwa kulturowego otaczającej przestrzeni oraz 

wpływu tego dziedzictwa na zmiany zachodzące we 

współczesnej przestrzeni miejskiej  

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
Charakteryzuje warunki powstania miast historycznych i historyczne układy 
urbanistyczne 

K_W05 
K_W01 

W_02 
Wskazuje charakterystyczne cechy miast w różnych epokach historycznych K_W03 

K_W05 

W_03 

Przedstawia ewolucję koncepcji budowy miasta od czasów najstarszych cywilizacji 
aż do czasów współczesnych, w procesie przemian cywilizacyjnych, kulturowych, 
społeczno-gospodarczych i politycznych. 

K_W02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi przedstawić genezę układów urbanistycznych i towarzyszących im form 
architektonicznych wybranych polskich miast w odniesieniu do kultury, architektury 
i urbanistyki europejskiej 

K_U03 
K_U04 



U_02 
Dokonuje identyfikacji wartości dziedzictwa kulturowego otaczającej przestrzeni 
oraz wpływu tego dziedzictwa na zmiany zachodzące we współczesnej 
przestrzeni miejskiej 

K_U04 
K_U11 

U_03 
Potrafi odczytywać graficzny zapis przestrzeni miejskiej i ocenić elementy jej 
zagospodarowania 

K_U12 
 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Rozumie potrzebę stałego samodzielnego kształcenia się i uzupełniania wiedzy K_K01 

K_02 Docenia wartość własności intelektualnej K_K06 

K_03 Rozumie społeczne i środowiskowe skutki urbanizacji i rozwoju miast K_K02 

Forma i typy zajęć:  Stacjonarne: wykłady (30 godz.); niestacjonarne: wykłady (20 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

 

Treści modułu kształcenia: 

Miasta najstarszych cywilizacji - przykłady Egiptu i Mezopotamii. Polis - pierwotny model miasta 
europejskiego. Estetyka - porządki architektoniczne. Rzym: zasady budowy castrum romanum Elementy 
krystalizujące układ przestrzenny castrum. Kultura wczesnego średniowiecza (rola religii chrześcijańskiej) i 
spadek po cesarstwie rzymskim. Zasady budowy miasta "organicznego" . Elementy struktury miast 
obronnych. Średniowiecze II - miasta "planowane" Zasady lokacji miast. Miasta średniowieczne w 
Europie: Carcassonne, Paryż, Lubeka. Osadnictwo wczesnośredniowieczne i rozwój miast w Polsce: 
Poznań, Wrocław, Kraków. Renesans i Barok Florencja, Urbino, miasta idealne (Alberti, Leonardo, 
Filarete) i ich realizacje. Zamość. Rozwój miast europejskich od XVI do XVIII wieku. Nowe zasady 
kształtowania przestrzeni miasta-. rozszerzanie "pola miasta". Początki nowożytnej urbanistyki. Rozwój 
miast europejskich od XVI do XVIII wieku II. Klasycyzm. Zmiany stylu życia i nowe inspiracje w miastach. 
Zasady kształtowania i rola otwartych przestrzeni w strukturze miasta.  Miasto przemysłowe - XIX wiek 
Miasto utopijne i miasta ogrody. Urbanistyka modernizmu - Urbanistyka jako działalność artystyczno-
naukowa. Generalne zasady kształtowania przestrzeni miast nowoczesnych - definicje i manifesty. Le 
Corbusier - teoretyczne zasady nowej urbanistyki i próby ich realizacji. Charakterystyka budowy nowych 
typów miast: linearne, pasmowe. Awangardowe zasady planowania miasta- "Warszawa funkcjonalna". 
Współczesne kierunki w urbanistyce. Rola technologii i nowych mediów w kształtowaniu miast. - Przykłady 
zasad nowej urbanistyki w planach przekształceń przestrzeni miast europejskich (Londyn, Paryż, Berlin, 
miasta holenderskie).  

Literatura podstawowa: 

1. Czarnecki Władysław, Planowanie miast i osiedli, Warszawa 1965,  
2. Kalinowski W. (red.), Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce: Miasta historyczne, Warszawa, 

1986,  
3. Nowicki J. Kształtowanie środowiska. Architektura i urbanistyka w perspektywie przełomu stuleci, 

Warszawa 2001,  
4. Ostrowski W.: Wprowadzenie do historii budowy miast, oficyna wydawnicza PW, Warszawa 2001 

Literatura dodatkowa: 

1. Benevolo Leonardo, Miasto w dziejach Europy, W-wa, 1995 ,  
2. Królikowski J.T., Rylke J.: Społeczno-kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią, SGGW, 

Warszawa 2001  
3. Mumford Lewis, The City in History, New York, 1961 ,  
4. Syrkusowa Helena, Społeczne cele urbanizacji, W-wa, 1984,  
5. Wisłocka Izabella, Dom i miasto jutra, W-wa, 1971 



Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie w postaci kolokwium. Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności następuje na 
kolokwium, którego przedmiotem jest wiedza z zakresu historii rozwoju miast. Weryfikacja efektów 
kształcenia w zakresie wiedzy i kompetencji społecznych następuje na kolokwium zaliczeniowym 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: trzy kolokwia na podstawie wykładów 
uzyskanie łącznie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów ze wszystkich form zaliczenia (egzamin, 
kolokwium) 
 

Przedział punktacji 
(%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
 
Elementy i ich waga mająca wpływ na ocenę końcową: 
Kolokwium I – 30 pkt. 
Kolokwium II – 30 pkt. 
Kolokwium III – 40 pkt. 
Poprawy: jednorazowa popraw każdego kolokwium w semestrze. Dwie poprawy trzech kolokwiów w sesji 
egzaminacyjnej 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

 Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 
30 godz. 

20 godz. 

Udział w ćwiczeniach 
- 

- 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 
- 

- 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 
5 godz. 

10 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 15 godz. 
20 godz. 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 
- 

- 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta                                              50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2  
 

 

 

 



 


