
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Projektowanie urbanistyczne 

Nazwa w języku angielskim:  Urban 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):   obowiązkowy 

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

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:  piąty 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu Dr Ewa Miłkowska 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia  Dr Ewa Miłkowska 

Cele i zadania przedmiotu 

- zapoznanie studentów pojęciami struktury miast; 

projektowania urbanistycznego 
- analiza celów i polityki mieszkaniowej 
- zapoznanie z zasadami projektowania przestrzeni 
miejskiej w różnych skalach 
- przedstawienie zasad lokalizacji i projektowania 
infrastruktury usługowej i technicznej w mieście oraz 
zieleni miejskiej 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
Wskazuje elementy struktury miejskiej oraz zna zachodzące między nimi związki 
formalne i nieformalne 

K_W05 

W_02 Charakteryzuje elementy i czynniki kompozycji urbanistycznej K_W05 

W_03 Zna zasady wymiarowania przestrzeni miejskiej oraz wskaźniki jej wykorzystania K_W08 

W_04 
Zna znaczenie i zasady funkcjonowania infrastruktury usługowej technicznej i 

przemysłowej w mieście 
K_W08 

W_05 Charakteryzuje systemy zieleni oraz podstawowe zasady ich kształtowania K_W09 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi przeprowadzić analizy i sformułować problem projektowy, określa zasady 
zagospodarowania terenu i posługiwania się instrumentami w projektowaniu 
urbanistycznym. 

K_U02 
K_U07 
K_U10 

U_02 
Przedstawia w formie graficznej oraz potrafi omówić koncepcje projektowe 
zabudowy terenu 

K_U06 
K_U13 

U_03 
Stosuje wskaźniki urbanistyczne i zasady zrównoważonego rozwoju przy 

opracowaniu koncepcji projektowych 

K_U05 

K_U11 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  



K_01 
Jest świadomy wzajemnych relacji czynników wpływających na 

zagospodarowaniem przestrzeni 
K_K01 

K_02 Docenia i przestrzega zasad dotyczących własności intelektualnej K_K06 

K_03 
Postępuje zgodne z zasadami rozwoju zrównoważonego i ochrony dziedzictwa 
kulturowego 

K_K02 

Forma i typy zajęć: 
Stacjonarne: wykłady (15 godz.); ćwiczenia (45 godz.), niestacjonarne: 
wykłady (10 godz.); ćwiczenia (30 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

 

Treści modułu kształcenia: 

Przestrzeń publiczna – prywatna – instytucjonalna Analiza funkcjonalna przestrzeni publicznej miasta. 
Kompozycja urbanistyczna. Struktura miasta a jego znaczenie i położenie. Idea osiedla społecznego. Jej geneza, 
charakterystyka i zastosowanie dla współczesnych społeczności ludzkich. Społeczne zasady kształtowania osiedli i 
zespołów mieszkaniowych Studium koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
śródmiejskiego. Układy komunikacyjne w mieście. Komunikacja piesza i samochodowa. Komunikacja indywidualna i 
systemy komunikacji zbiorowej. Komunikacja alternatywna Restrukturalizacja terenów przemysłowych i 
zdegradowanych. Restrukturalizacja osiedli wielkopłytowych; przekształcanie formy i funkcji. Rewaloryzacja 
historycznych zespołów miejskich. Zachowanie i przekształcanie form i funkcji. Zasady projektowania w krajobrazie 
kulturowym i chronionym. Projektowanie urbanistyczne w krajobrazie otwartym. Antropopresja i strategie rozwiązań 
projektowych. 

Literatura podstawowa: 

1. Jan Maciej Chmielewski Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001 

2. Kazimierz Wejchert Elementy kompozycji urbanistycznej Arkady 1974 
3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

4. Nowa Karta Ateńska (2003) 

Literatura dodatkowa: 

1. Andrzej Richling, Jerzy Solon Ekologia krajobrazu PWN Warszawa 1993 

2. Janusz Bogdanowski Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu wydawnictwo PAN 1976 
Ossolineum 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia projektowe 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie w postaci egzaminu. Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności następuje na podstawie 
opracowania analitycznego –  pisemnego/fotograficznego/rysunkowego, uproszczonego opracowania projektowego 
fragmentu miasta w skali 1:500 i 1:1000 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: egzamin na podstawie wykładów. przygotowanie koncepcji 
zabudowy terenu z przeznaczeniem na mały zespół mieszkaniowy z usługami, przestrzenią publiczną, 
zielenią i komunikacją. 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: 
Egzamin – 50 pkt. 
Praca projektowa – 50% 
 
 
 
 
 
 
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

  

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach 45 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 30 godz. 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 10 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów - 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 25 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
 



 

 


