
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Zasady projektowania 

Nazwa w języku angielskim:  Rules of design 

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):   obligatoryjny 

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

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Ewa Miłkowska 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia  Ewa Miłkowska 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta 
kompetencji w projektowaniu zespołów 
urbanistycznych o różnym stopniu złożoności z 
uwzględnieniem niezbędnych wymagań 
prawnych, technicznych, społecznych, 
przyrodniczych i kulturowych. 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego/ 
specjalnościowego 

W_01 
Wyjaśnia podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu projektowania i 
budowy oraz ich związki z naukami pokrewnymi  

K_W01 
 

W_02 

Zna podstawowe zasady ekonomiczne, prawne, społeczne i przyrodnicze 
wykonywania projektów w terenie zurbanizowanym  

K_W02 
K_W03 
K_W05 
K_W07 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Umie wykonać proste analizy i oceny istniejących rozwiązań 
planistycznych, wskazać ich zakłócenia i zaproponować działania 
naprawcze w krajobrazie zurbanizowanym i otwartym  

K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 

U_02 
Potrafi wykorzystać różne źródła informacji dotyczące potencjalnego 
miejsca realizacji projektu oraz dokonać ich krytycznej analizy 

K_U07 
K_U08 
K_U09 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość poziomu własnej wiedzy z praktycznym jej 
wykorzystaniem 

K_K01 
K_K02 

K_02 
Wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i jest przygotowany i 
akceptuje zasady pracy w zespole  

K_K05 



K_03 Dąży do przestrzegania zasad ochrony środowiska  K_K06 

Forma i typy zajęć 
(stacjonarne): 

wykład (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.)  
wykład (10 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (30 godzin) 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

znajomość podstawowych pojęć z zakresu kompozycji urbanistycznej, podstaw budownictwa, 
grafiki komputerowej i podstaw planowania przestrzennego. 

Treści modułu kształcenia: 

Arkusze projektowe. Podstawowe zagadnienia projektowania. Teoria projektowania. Kompozycja 
przestrzenna. Zasady tworzenia zespołów urbanistycznych o różnym stopniu złożoności Tereny 
zieleni w planie miasta. Tereny zieleni w planie osiedla. Strukturalizacja terenów zieleni. Funkcje 
usługowe terenów zurbanizowanych. Dokumentacja. Analiza programu funkcjonalno – 
przestrzennego istniejącego obiektu. Analiza kompozycji przestrzennej istniejącego obiektu. 
Program funkcjonalno – przestrzenny obiektu. Koncepcja zagospodarowania obiektu. 

Literatura podstawowa: 

1. Chmielewski J. Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005, 
2. Wejchert K. Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1984. 
3. Korzeniewski W. Znowelizowane warunki techniczne dla budynków i ich usytuowanie wyd. POLCEN 

sp. z o.o., Warszawa 2009, 
4. Neufert E. Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego, Arkady, Warszawa 2003, 
5. Tauszyński K. Wstęp do projektowania architektonicznego, WSiP, Warszawa 2003 

Literatura dodatkowa: 

1. Giedrych R., Szumański M., 2008, Krajobraz z paragrafem, Zeszyt 10 Architekt krajobrazu - 
wybrane aspekty prawne wykonywania zawodu, Wydawnictwo SGGW 

2. Kowicki M. Współczesna agora wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003/2004 
3. Krajobraz miejski – nowe trendy nowe rozwiązania, wyd. LOFT Publication, 2007 
4. Parczewski W., Tauszyński K. Projektowanie obiektów użyteczności publicznej, WSiP, Warszawa 

1988, 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; 

Ćwiczenia laboratoryjne – metoda aktywizująca i praktyczna, tj. wykonywanie projektu  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wykład: egzamin pisemny  

Ćwiczenia: wykonanie poprawnych i oryginalnych rozwiązań projektowych, prezentacja 
tematyczna z wykorzystaniem środków multimedialnych, aktywność na zajęciach 

 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 



Egzamin pisemny Weryfikacja efektów kształcenia 
w zakresie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji  

W_01; W_02 

U_01; U_03 

K_02; K_03 

Ocena wykonanego 
projektu 

Weryfikacja efektów kształcenia 
w zakresie umiejętności i 
kompetencji następuje podczas 
obrony projektu 

W_01; W_02 

U_01; U_03 

K_02; K_03 

Ocena prezentacji 
tematycznej 

Weryfikacja efektów kształcenia 
w zakresie umiejętności i 
kompetencji następuje podczas 
prezentacji tematycznej 

W_01; W_02 

U_01; U_02; U_03 

K_01; K_02 
 
 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu: spełnienie każdego z trzech niżej opisanych 
warunków  

1. Uzyskanie co najmniej 21 punktów z zaliczenia projektu 

2. Uzyskanie łącznie co najmniej 52 punkty z zaliczenia projektu, prezentacji i egzaminu 
pisemnego  

3. Uzyskanie łącznie co najmniej 51% punktów ze wszystkich form zaliczenia 

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 

 

Sposób uzyskania punktów: 

1. Projekt: 40 pkt. 

2. Prezentacja multimedialna: 20 pkt. 

3. Egzamin: 40 pkt. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   



      - udział w wykładach 15 10 

      - udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 45 30 

      - udział w konsultacjach 15 20 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w 
tym: 

  

      - samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 20 25 

      - samodzielne przygotowanie się do prezentacji 10 15 

      - przygotowanie się do egzaminu 20 25 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 125 godzin 

Punkty ECTS za przedmiot 5  
 


