
Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Dizajn miejski 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim City design 

Kierunek studiów  gospodarka przestrzenna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia inżynierskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina sztuka, architektura i urbanistyka 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Paweł Adamiec 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   1 

konwersatorium   

ćwiczenia 15 VI 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne 
W1 - znajomość zagadnień z projektowania przestrzeni publicznych  
W2 - znajomość specyfiki funkcjonowania miejskich przestrzeni publicznych i 
potrzeb mieszkańców 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. zapoznanie z zasadami designu miejskiego 

2. opanowanie umiejętności oceny wartości estetycznych i funkcjonalnych różnych form designu 
miejskiego 

3. opanowanie podstaw opracowania  projektów obiektów designu miejskiego oraz ich realizacji w 
przestrzeni publicznej 

 
 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 stosuje w zadaniach zawodowych wiedzę o charakterze 
technicznym z zakresu designu miejskiego  

K_W03 

W_02 stosuje w zadaniach zawodowych wiedzę społeczną-
ekonomiczną w odniesieniu do gospodarowania przestrzenią w 

K_W07 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

zakresie designu miejskiego  

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 planuje kierunki i skalę przekształceń miasta w zakresie designu 
miejskiego zgodnie z potrzebami mieszkańców, zasadami ładu 
przestrzennego oraz możliwościami technicznymi  

K_U04 

U_02 opracowuje wytyczne i warunki techniczne niezbędne do 
przeprowadzenia przetargów na realizacje projektów 
inwestycyjnych z zakresu designu miejskiego  

K_U14 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 wykazuje inicjatywę w poszukiwaniu i wdrażaniu innowacji w 
zakresie zarządzania przestrzenią dotyczącego designu 
miejskiego  

K_K04 

K_02 wykazuje aktywną postawę prospołeczną dotyczącą zadań w 
zakresie designu miejskiego  

K_K05 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Formy designu miejskiego. 
Proces estetyzacji i kreacji w przestrzeniach publicznych. 
Zasady designu miejskiego. 
Polski i zagraniczny design miejski. 
Projekt i realizacja wybranej formy designu miejskiego. 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Omówienie zagadnień z 
wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnej  

Obiekt designu miejskiego Dokumentacja 
fotograficzna obiektu 

W_02 Omówienie zagadnień z 
wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnej 

Kosztorys Karta oceny kosztorysu 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca pod kierunkiem Szkic koncepcyjny Sprawdzony szkic 
koncepcyjny 

U_02 Praca pod kierunkiem Szkic koncepcyjny Sprawdzony szkic 
koncepcyjny 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca w grupach połączona 
z dyskusją 

Słuchanie wypowiedzi i 
argumentów studentów w 
czasie dyskusji 
 
Obserwacja w trakcie 
wykonywania prac 
praktycznych 

Odnotowywanie 
aktywności  
i zaangażowania w 
wykonywanie prac w 
trakcie zajęć 

K_02 Praca w grupach połączona 
z dyskusją 

Słuchanie wypowiedzi i 
argumentów studentów w 
czasie dyskusji 
 
Obserwacja w trakcie 

Odnotowywanie 
aktywności 
i zaangażowania 
wykonywanie prac w 
trakcie zajęć 
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wykonywania prac 
praktycznych 

 
VI. Kryteria oceny, wagi 

 
ĆWICZENIA 
 
Na końcową ocenę z ćwiczeń składają się:  
- wykonanie szkicu koncepcyjnego i kosztorysu 30% ,  
- opracowanie obiektu designu miejskiego 50%,  
- aktywny udział w części praktycznej ćwiczeń 20%.  
 
Aby uzyskać pozytywną ocenę należy oddać wszystkie wymagane na ćwiczeniach prace.  
 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

60 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Piłat-Borcuch M. 2017. Design, designer i metamorfozy miejskie - studium socjologiczne 

Literatura uzupełniająca 

 

 


