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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Theory of urbanism IV, PG_00052659

Kierunek studiów Architektura (studia w j. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

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
angielski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Architektury -> Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0
Dodatkowe informacje:
zajęcia realizowane na sali

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

15 1.0 9.0 25

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze złożonością procesu funkcjonowania i rozwoju miast, w tym:

 

- przedstawienie na modelach hierarchicznej struktury przestrzennej (morfologii) i funkcjonalnej miast 
(omówienie hierarchii usług i przestrzeni publicznych);

- charakterystyka sieci i systemów budujących miasto (system przyrodniczy, systemy infrastruktury 
technicznej i społecznej);

- charakterystyka roli i znaczenia dzielnicy w strukturze miasta i elementów budujących dzielnicę;

- omówienie znaczenia walorów kulturowych w planowaniu i rewitalizacji przestrzeni miasta.



Data wydruku: 22.05.2023 17:41 Strona 2 z 3

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W03] zna i rozumie historię i 
teorię architektury oraz sztuki, 
techniki i nauk humanistycznych w 
zakresie niezbędnym do 
prawidłowego wykonywania 
projektów architektonicznych; 
problematykę dotyczącą 
architektury i urbanistyki 
przydatną do projektowania 
obiektów architektonicznych i 
zespołów urbanistycznych w 
kontekście społecznych, 
kulturowych, przyrodniczych, 
historycznych, ekonomicznych, 
prawnych i innych 
pozatechnicznych uwarunkowań 
działalności inżynierskiej, 
integrując wiedzę zdobytą w 
trakcie studiów

przy analizie i planowaniu 
jednostki urbanistycznej (dzielnicy, 
sąsiedztwa) potrafi powiązać ze 
sobą zagadnienia związane z 
różnymi aspektami życia 
człowieka w mieście.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U01] potrafi wykorzystać 
doświadczenia zdobyte w trakcie 
studiów w celu dokonania 
krytycznej analizy uwarunkowań i 
formułowania wniosków do 
projektowania w 
interdyscyplinarnym kontekście

potrafi ocenić lokalne 
uwarunkowania i sformułować 
wstępne wnioski odnoszące się do 
poprawności funkcjonowania i 
budowy dzielnicy czy wybranych 
systemów infrastruktury miasta 
(np. systemu transportowego, 
pzryrodniczego, przestrzeni 
publicznych).

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

Treści przedmiotu 1. Miasto jako system hierarchiczny (Teoria miejsc centralnych Waltera Christallera, Reguła wielkości rangi. 
Prawo Zipfa).

 

2. Miasto jako hierarchia celów podróży (Hierarchia potrzeb Maslowa, dojazdy i koncepcja izochron, FUA 
funkcjonalny obszar miejski)

3. Miasto jest złożonym układem przestrzennym odzwierciedlającym hierarchię działań człowieka w swojej 
strukturze fizycznej (Hierarchia dróg i przestrzeni publicznych w dzielnicy).

4. Miasto jest złożonym układem przestrzennym, który w swojej strukturze fizycznej odzwierciedla hierarchię 
działań człowieka (Ranga usług w miastach).

5. Miasto jako mozaika funkcji.

6. Struktura morfologiczna miasta jako efekt rozkładu funkcji w przestrzeni. Sieć społeczna w mieście.

7. Cele podróży i odległości podróży w sąsiedztwie (Clarence Perry Neighbourhood unit).

8. Miejska infrastruktura społeczna i techniczna

9. Zmiany w strukturze zatrudnienia (model Clarke-Fisher) i koncentracja różnych rodzajów przemysłu w 
mieście

10. Nowoczesna mobilność i możliwość poruszania się pieszo w miastach

11. Zielona i niebieska infrastruktura w miastach. Systemy ekologiczne w miastach. Retencja wody w 
miastach.

12. Dziedzictwo kulturowe w miastach (chronione zespoły urbanistyczne i obiekty architektoniczne)

13. Rewitalizacja dzielnic

14. Miasta przyszłości.
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Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
test zaliczeniowy 50.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur The Death and Life of Great American Cities, by Jane Jacobs (1961).

 

The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its 
Prospects, by Lewis Mumford (1972).

The Image of the City, by Kevin Lynch (1960).

Good City Form, by Kevin Lynch (1995).

Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and 
Design in the Twentieth Century, by Peter Hall (1996 Updated 
Edition).

A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction, by 
Christopher Alexander, Sara Ishikawa, and Murray Silverstein (1976).

Cities for People, by Jan Gehl and Lord Richard Rogers (2013) The 
Urban Design Process, by Philip Black and Taki Sonbli (2019) 

The Geography of Transport Systems, by Jean-Paul Rodrigue 
(2020), https://transportgeography.org/

Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Jan Maciej 
Chmielewski (2012)

Neufert. Podręcznik projektowania architektoniczno budowlanego, 
Ernst Neufert  (2022)

Uzupełniająca lista lektur Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Jan Maciej 
Chmielewski (2012)

 

Neufert. Podręcznik projektowania architektoniczno budowlanego, 
Ernst Neufert  (2022)

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

- dlaczego miasta funkcjonują jako systemy hierarchiczne?

 

- jakie są modele rozwoju miast?

- wymienić elementy systemu środowiskowego miasta?

- podaj przykłady zielonej i niebieskiej infrastruktury miasta?

- czym jest infrastruktura techniczna i społeczna?

...

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


