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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Introduction to Local Governance and Theory of Spatial Planning, PG_00057064

Kierunek studiów Architektura (studia w j. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia 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 1 Język wykładowy angielski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Architektury -> Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot mgr Michał Habier
Prowadzący zajęcia z przedmiotu mgr Michał Habier

dr hab. inż. arch. Izabela Mironowicz

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
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

30 2.0 18.0 50

Cel przedmiotu Zapoznanie studentów z istotą samorządności terytorialnej w Polsce oraz w wybranych krajach 
Europejskich. Przedstawienie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, ich zadań, polityki. Wskazanie 
roli i funkcji jednostek terytorialnego w procesie inwestycyjno - budowlanym.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_K01] jest gotów do 
podejmowania i wykonywania 
pracy w sposób profesjonalny, w 
tym przestrzegania zasad etyki 
zawodowej i brania 
odpowiedzialności za 
podejmowane działania

jest gotów do podejmowania i 
wykonywania pracy w sposób 
profesjonalny, w tym 
przestrzegania zasad etyki 
zawodowej i brania 
odpowiedzialności za 
podejmowane działania

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K7_W05] zna i rozumie 
problematykę dotyczącą 
architektury i urbanistyki w 
kontekście wielobranżowego 
charakteru projektowania 
architektonicznego i 
urbanistycznego oraz potrzebę 
współpracy z innymi specjalistami; 
przepisy prawa i procedury 
niezbędne do realizacji projektów 
budynków oraz integracji 
budynków z ogólnym projektem 
planistycznym

Student posiada wiedzę w 
zakresie organizacji oraz 
funkcjonowania gospodarowania 
przestrzenią na etapie 
planistycznym oraz na wszystkich 
etapach procesu inwestycyjno - 
budowlanego.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_W03] zna i rozumie historię i 
teorię architektury oraz sztuki, 
techniki i nauk humanistycznych w 
zakresie niezbędnym do 
prawidłowego wykonywania 
projektów architektonicznych; 
zaawansowaną 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

Student posiada wiedzę z zakresu 
narzędzi oraz instytucji szeroko 
pojętej urbanistyki stosowanych w 
wykonywaniu zawodzie architekta.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Samorząd, rola samorządu, system administracji w Polsce. Samorząd polski, struktura, rola, zadania. 
System administracji na świecie. Zadania własne gminy: ogólnie oraz w odniesieniu do planowania 
przestrzennego. Zadania własne gminy: gospodarka nieruchomościami, inwestycje. Proces inwestycyjny: 
podstawy ubiegania się o pozwolenie na budowę. Przebieg Procesu Inwestycyjnego. Proces inwestycyjny: 
podmioty zaangażowane w proces inwestycyjny i ich rola w tym procesie. Proces inwestycyjny: realizacja 
wielkoskalowych inwestycji. Polityka planistyczna: dokumenty planistyczne i strategiczne: regulacje, rola, 
wyzwania interpretacyjne. Polityka planistyczna: dokumenty planistyczne: integracja planowanie dla 
obszarów metropolitalnych. Polityka planistyczna: dokumenty planistyczne: integracja rewitalizacja ustawa 
oraz narzędzia wdrażania. Polityka planistyczna: kształtowanie ładu przestrzennego. Wymagany zakres 
znajomości przepisów w trakcie ubiegania się o uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w 
architekturze w odniesieniu do planowania przestrzennego. Prezentacje studentów odniesienie do 
uwarunkowań w swoich krajach (zespoły polsko-zagraniczne).

 

 

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

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

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Michał Możdżeń - Marcinkowski - introduction to Polish Administrative 
Law, C.H.BECK, Warszawa 2012

 

Bogdan Dolnicki, Samorząd Terytorialny, Wolterskluwer Polska, 
Warszawa, 2019

Ustawy związane z organizacją jednostek samorządu terytorialnego 
oraz prawem budowlanym oraz prawem zagospodarowania przestrzeni.
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Uzupełniająca lista lektur Z. Duniewska, b. jaworska - Dębska, E. Olejniczak - Szałowskia, M. 
Stahl, Prawo Adminsitracyjne materialne, Wolterskluwer Polska, 
Warszawa 2019.

 

Z.Leoński, M. Szewczyk, M. Kruś, Prawo zagospodarowania 
przestrzeni, Wolterskluwer Polska, Warszawa 2019

Meritum Inwestycje budowalne pod red: T. Filipowicz, Alicja Plucińska - 
Filipowicz. Marek Wierzbowski, Wolterskluwer Polska, Warszawa 2019

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

 

 

Jakie jednostki samorządu terytorialnego występują w podziale administracyjnym Polski?Jakie organy 
wykonawcze oraz uchwałodawcze występują w poszczególnych szczeblach jednostek samorządu 
terytorialnego?Jaki jest tryb oraz forma wyborów organów wykonawczych oraz uchwałodawczych jednostek 
samorządu terytorialnegoJakie są kompetencje organów wykonawczych oraz uchwałodawczych jednostek 
samorządu terytorialnego?Jakie są źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego?Jak wygląda 
procedura administracyjna uzyskiwania: decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę oraz innych 
decyzji administracyjnych związanych z planem budowlanym oraz zagospodarowaniem przestrzennym?Jak 
uchwalane są akty prawa miejscowego?Jakie akty prawa miejscowego obowiązują w szeroko pojętym 
prawie budowlanym oraz prawie przestrzeni?

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


