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KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Kształtowanie przestrzeni publicznej  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Public space design 

Kierunek studiów  gospodarka przestrzenna 

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Architektura i urbanistyka 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Dr hab. Ewa Trzaskowska 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 VI 3 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 VI 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne brak 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. przybliżenie studentom współczesnych nurtów kształtowania przestrzeni publicznej oraz 
zapoznanie ze znanymi z historii zasadami korzystnych rozwiązań tychże miejsc 

2. podział przestrzeni publicznych, zasady ich kształtowania 

 
 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu zasad projektowania 
urbanistycznego przestrzeni publicznej, zna ważniejsze 
współczesne i historyczne rozwiązania projektowe 

K_W02 

W_02 Zna podstawowe zasady kształtowania systemu informacji 
przestrzennej w przestrzeni publicznej 

K_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wielopłaszczyznowo i kompleksowo ocenia kwestie organizacji K_U03 
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przestrzeni i kształtowania przestrzeni publicznych  

U_02 Potrafi współuczestniczyć w tworzeniu różnorakich analiz 
przestrzennych i przygotowywaniu dokumentów planistycznych 
zmierzających do rozwoju społeczno-gospodarczego i 
przestrzennego miejscowości i regionów w oparciu o posiadane 
zasoby lokalne  

K_U05 

U_03 Ocenia jakość zrealizowanej i projektowanej przestrzeni 
publicznej  

K_U09 

U_04 Doradza w kwestiach kształtowania przestrzeni publicznej K_U13 

U_05 Potrafi posługiwać się odpowiednimi narzędziami technicznymi 
i metodami z obszaru projektowania, grafiki inżynierskiej, w 
analizie i projektowaniu koncepcyjnym przestrzeni publicznych 

K_U02 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykazuje potrzeby poszerzania nabytej wiedzy oraz 
umiejętności praktycznych w kreacji nowych przestrzeni i 
rewitalizacji istniejących. 

K_K01 

K_02 Wykazuje wrażliwość na kwestie społeczne i posiada wiedzę na 
temat odpowiedzialności za podejmowane decyzje 
przestrzenne w kształtowaniu przestrzeni publicznych 

K_K05 

K_03 Wykazuje wrażliwość na wartości przyrodnicze, społeczne, 
lokalne i narodowe i wyraża ją poprzez kreowanie ważnych dla 
tożsamości miasta, kraju, lokalnej ludności czy narodu 
przestrzenie publiczne 

K_K07 

K_04 Współdziała i pracuje w zespole przy pracach 
inwentaryzacyjnych i analitycznych jak i przy opracowywaniu 
projektów przestrzeni publicznych 

K_K02 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1 Podstawowe pojęcia z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni publicznych.  
2 Zasady projektowania urbanistycznego przestrzeni publicznej  
3 Historyczne rozwiązania projektowe i ważniejsze współczesne rozwiązania przestrzenne. 
4 Znaczenie przestrzeni publicznych w miastach, społeczne, przyrodnicze, gospodarcze, 
miastotwórcze  
5 System przestrzeni publicznych w Polsce-ewolucja i problemy kształtowania  
6 Historyczne rozwiązania projektowe w Europie i ważniejsze współczesne ujęcia kształtowania 
przestrzeni publicznych 
7. Projekt placu miejskiego, skweru, wnętrza ulicy, elementów parku miejskiego, poprzedzony 
inwentaryzacją i analizami przestrzennymi 

 
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 Wykład konwencjonalny  
Analiza porównawcza  
Studium przypadku  
Dyskusja 
 
 

egzamin pisemny  
słuchanie wypowiedzi i 
argumentów studentów w 
czasie dyskusji  
 

sprawdzona praca 
egzaminacyjna  
aktywny udział w dyskusji 

notowany na liście 

obecności  
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W_02 Dyskusja,  
Studium przypadku,  

słuchanie wypowiedzi i 
argumentów studentów w 
czasie dyskusji 

aktywny udział w dyskusji 

notowany na liście 

obecności  

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Analiza porównawcza  

Studium przypadku  
Dyskusja  
Metoda projektu 

 

egzamin pisemny  
słuchanie wypowiedzi i 
argumentów studentów w 
czasie dyskusji  
wykonanie projektu 

sprawdzona praca 

egzaminacyjna  

aktywny udział w dyskusji 

notowany na liście 

obecności 

Oceniony projekt  
U_02 Dyskusja  

Metoda projektu 

 

 

egzamin pisemny  

słuchanie wypowiedzi i 

argumentów studentów w 

czasie dyskusji  

wykonanie projektu 

aktywny udział w dyskusji 

notowany na liście 

obecności 

Oceniony projekt  

U_03 Analiza porównawcza  
Studium przypadku  
Dyskusja  
Metoda projektu 

 

egzamin pisemny  
słuchanie wypowiedzi i 
argumentów studentów w 
czasie dyskusji  
wykonanie projektu 
 

sprawdzona praca 
egzaminacyjna  
aktywny udział w dyskusji 
notowany na liście 
obecności 
Oceniony projekt  

U_04 Analiza porównawcza  
Studium przypadku  
Dyskusja 

egzamin pisemny  
słuchanie wypowiedzi i 
argumentów studentów w 
czasie dyskusji  
  

sprawdzona praca 
egzaminacyjna  
aktywny udział w 
dyskusji notowany na 
liście obecności 

U_05 Metoda projektu 
 

wykonanie projektu 
 

Oceniony projekt lub karta 
oceny projektu 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Dyskusja  

Metoda projektu 
 
 

słuchanie wypowiedzi i 
argumentów studentów w 
czasie dyskusji  
wykonanie projektu 

aktywny udział w dyskusji 
notowany na liście 
obecności 
Oceniony projekt  

K_02 Dyskusja  

Metoda projektu 
 

słuchanie wypowiedzi i 
argumentów studentów w 
czasie dyskusji  
wykonanie projektu 

aktywny udział w dyskusji 
notowany na liście 
obecności 
Oceniony projekt  

K_03 Dyskusja  
 

słuchanie wypowiedzi i 
argumentów studentów w 
czasie dyskusji  
 

aktywny udział w dyskusji 
notowany na liście 
obecności 

K_04 Metoda projektu wykonanie projektu Oceniony projekt  

 
VI. Kryteria oceny, wagi 

Wykład: 
Na końcową ocenę z wykładu składają się: 
 egzamin pisemny 80%, 
 aktywny udział w dyskusji na wykładzie 20%, 
Ćwiczenia: 
Na końcową ocenę z wykładu składają się: 
 Średnia ocen z wykonanych zadań analitycznych i projektowych 80%, 
 aktywny udział w dyskusji przy omawianiu prac 20%, 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

50 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 
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