
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Projektowanie urbanistyczne 

Nazwa w języku angielskim: Urban design 

Język wykładowy: english 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Spatial economy 

Jednostka realizująca: 1 nstytut Agronomii, Katedra Metod Ilościowych i Gospodarki Przestrzennej 

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

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): 1 degree 

Rok studiów: III 

Semestr: 5 

Liczba punktów E C T S : 3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu dr Ewa Miłkowska 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia dr Ewa Miłkowska 

Cele i zadania przedmiotu 

Familiarising students with the concepts of city 
structure and urban design. Analysis of housing 
objectives and policy. Familiarising students with the 
principles of urban spatial planning in different 
scales. Presenting the principles of the localisation 
and design of service and technical infrastructure in a 
city and of greenery. 

v Symbol Efekty kształcenia Symbol efektu 
efektu WIEDZA kierunkowego 

W__01 Indicates the elements of city structure and knows the formal and informal 
relationships established among them 

K_W05 

W_02 Characterises the elements and factors of urban composition K_W05 

WJ)3 
Knows the principles of dimensioning of urban space and the utilisation 
rates of the dimensioning 

K_W08 

W_04 
Knows the importance and principles of the functioning of service, technical 
and industrial infrastructure in a city 

K_W08 

WJ)5 Characterises greenery systems and basic principles of their shaping K_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 
Knows how to perform analyses and formulate a design problem, 
establishes the principles of land use and of the use of instruments in urban 
design 

K U02 
K U07 
K U10 



U_02 

U_03 

Presents in a graphic form and knows how to discuss the design concepts of 
land development 
Applies urban indicators and the principles of sustainable development at 
formulating design concepts 

K U06 
K_U13 

K_U05 
KJJ11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 
Is aware of the mutual relations of the factors having impact on spatial 
planning 

K_K01 

K_02 Respects and follows the rules governing intellectual property K_K06 
^ Is in conformity with the principles of sustainable development and of the 

protection of national heritage 
K_K02 

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

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

^jTreści modułu kształcenia: 
Public - private - institutional space Functional analysis of urban public space 
Urban composition. City structure and its importance and location. The idea of a social neighbourhood. Its 
genesis, characteristics and adoption for contemporary communities. Social principles of shaping 
neighbourhoods and residential complexes. A case study of the concept of a local spatial plan of a 
downtown area. Communication systems of a city. Foot and car communication. Individual communication 
and collective communication systems. Alternative communication. Reorganization of industrial parks and 
degraded areas. Reorganization of concrete slab neighbourhoods; transformation of the form and function. 
Revalorisation of historical urban complexes. Maintenance and transformation of the forms and functions. 
Designing principles in a cultural and protected landscape. Urban design in an open landscape. Human 
impact on the environment and design strategies. 

Literatura podstawowa: 
1. Jan Maciej Chmielewski Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast Oficyna Wydawnicza 

v 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: 
Traditional lecture with the aid of multimedia facilities, design exercises. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
Credit in the form of an examination. Education effects in terms of skills are verified by an analytical work 

- a written/photographic/drawing simplified design of a city fragment in a 1:500 and 1:1000 scale. 

Forma i warunki zaliczenia: 



Conditions for obtaining a course credit: an examination on the content of the lectures, preparation of a 
concept of land development intended for a small residential complex with services, public space, greenery 
and communication. Attaining a combined grade of at least 5 1 % of the total number of points from all the 
forms of credit (examination, test). 

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 E C T S : 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 
Udział w ćwiczeniach 45 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 godz. 
Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 2 godz. 
Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 3 godz. 
Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie 5 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty E C T S za przedmiot 3 E C T S 


