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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Praktyka urbanistyczna, PG_00050920

Kierunek studiów Architektura

Data rozpoczęcia studiów październik 2019 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury -> Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. arch. Roman Ruczyński
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. arch. Roman Ruczyński

dr inż. arch. Izabela Burda
mgr Dominik Sędzicki

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

0 3.0 47.0 50

Cel przedmiotu Zapoznanie studentów z problematyką, zasadami, zakresem inwentaryzacji urbanistycznych poprzez 
wykonywanie określonego zadania. Sprawdzenie w praktyce i utrwalenie umiejętności poprawnego 
analizowania struktur zurbanizowanych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U09] analizuje otoczenie 
urbanistyczne lokalizacji pod 
kątem wytycznych do 
projektowania architektonicznego, 
sporządza analizy dzielnic 
miejskich, formułuje wytyczne i 
opracowuje koncepcję 
przekształceń dzielnicy

Analizuje struktury zurbanizowane 
o pod kątem funkcjonalnym i 
kompozycyjnym, sporządza 
analizy dzielnic miejskich.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_K02] ma świadomość 
społecznej roli architekta, rozumie 
potrzebę promowania, 
formułowania i przekazywania 
społeczeństwu informacji i opinii 
dotyczących działalności w 
zawodzie; potrafi uczestniczyć w 
przygotowaniu projektów 
społecznych (gospodarczych, 
obywatelskich) uwzględniając 
aspekty ekonomiczne i prawne

Rozumie potrzebę przekazywania 
społeczeństwu informacji 
dotyczących przekształcania 
przestrzeni i układów 
funkcjonalnych miasta.

[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie
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Treści przedmiotu Pogłębienie umiejętności czytania map cyfrowych, interpretacji zawartości i oznaczeń.

 

Interpretacja przestrzeni i obszarów na podstawie mapy i w zestawieniu z rzeczywistością.

Generalizowanie poszczególnych informacji i obserwacji na potrzeby rozpoznania i klasyfikacji funkcjonalnej 
większych obszarów.

Syntetyzacja przestrzenna miasta w postaci makiety cyfrowej.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
ocena jakości i terminowości 
wykonanego zadania

100.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Załącznik nr 1 ( do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 r. (poz. 1587)) PODSTAWOWE BARWNE OZNACZENIA 
GRAFICZNE I LITEROWE DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA 
TERENÓW, KTÓRE NALEŻY STOSOWAĆ W PROJEKCIE 
RYSUNKU PLANU MIEJSCOWEGO

Uzupełniająca lista lektur Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 tj. Dz.U. 2022 poz. 503 OBWIESZCZENIE 
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 
stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Adresy eZasobów Podstawowe
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20031641587/O/
D20031587.pdf - Oznaczenia i kolory urbanistyczne.

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Analiza urbanistyczna wybranego obszaru.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


