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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim  

Kierunek studiów  gospodarka przestrzenna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopień magisterskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina architektura i urbanistyka, geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna s. dr inź. arch. Anna Tejszerska 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   1 

konwersatorium   

ćwiczenia 15 I 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne - 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu 

1. zaznajomienie studentów z problemami i możliwościami związanymi z przekształceniami i 

wykorzystaniem zdegradowanych obszarów poprzemysłowych 

2. zapoznanie ze skalą problemu, nabycie umiejętności oceny wartości poszczególnych obszarów, 

a także problemów i zagrożeń jakie różne formy degradacji ze sobą niosą 

3. zaznajomienie z różnorodnością przykładów realizacji, które służyć powinno rozbudzeniu 

inwencji twórczej w podejmowaniu działań rewitalizacyjnych w praktyce 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student zna rozmieszczenie złóż surowców naturalnych w 
Polsce i na świecie,  
zna podstawowe metody ich wydobycia, posiada wiedzę 
dotyczącą ich oddziaływanie na środowisko,  
zna metody i cele rekultywacji i rewitalizacji obszarów 
zdegradowanych różnymi typami działalności górniczej, zna 
skalę obszarów poprzemysłowych,  
zna najistotniejsze problemy (techniczne, funkcjonalne, 
administracyjne) związane z przekształceniami obszarów 
objętych w przeszłości różnymi typami działalności 
przemysłowej,  
zna liczne przykłady zrealizowanych projektów rewitalizacji 
obiektów i obszarów związanych z różnymi formami upadłej 
działalności przemysłowej,  
student ma wiedzę o zasadach i metodach prowadzenia 
programów rewitalizacji terenów poprzemysłowych, z 
uwzględnieniem zagadnień społecznych, gospodarczych, 

ekologicznych i przestrzennych.  

K_W01 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student pozyskuje informacje i materiały źródłowe niezbędne 
dla przygotowania prezentacji na zadany temat związany z 
zakresem przedmiotu; opracowując autorski projekt 
rewitalizacji wybranego obszaru pozyskuje informacje źródłowe 
dotyczące skali i rodzaju jego degradacji oraz potencjalnego 
wpływu negatywnych czynników na planowaną nową funkcję. 

K_U01 

U_02 Student opracowuje koncepcję projektową zgodnie z zapisem 
obowiązujących norm 

K_U04 

U_03 Opracowuje graficzną i opisową część dokumentacji koncepcji 
rewitalizacji wybranego obszaru poprzemysłowego. W 
założeniach koncepcji uwzględnia aspekty społeczne, 
kulturowe, ekonomiczne i środowiskowe stanowiące cel 
inwestycji i mające wpływ na szansę jej powodzenia. 

K_U06 

U_14 W prosty przystępny sposób świadczący o rozumieniu 
wybranego problemu rewitalizacji omawia zadane do 
opracowania zagadnienie. W założeniach koncepcji projektowej 
bierze pod uwagę interdyscyplinarność zadań rewitalizacyjnych, 
uwzględnia aspekty natury kulturowej i środowiskowej. 

K_U13 

U_15 Zespołowo opracowuje koncepcję rewitalizacji wybranego 
obszaru poprzemysłowego. Właściwie oceniania priorytetowe 
cele projektowanej inwestycji oraz zagrożenia i szansy jej 
realizacji i powodzenia.  

K_U18 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dzięki dokonanemu przeglądowi różnorakich współczesnych 
działań rewitalizacyjnych student nabiera przekonania o 
konieczności stałego śledzenia coraz nowszych dokonań w tym 
względzie w celu prowadzenia własnych uwieńczonych 

K_K01 
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sukcesem działań naprawczych w poprzemysłowej przestrzeni 
naszych miast. 

K_02 Uczy się inicjatywy w poszukiwaniu nowych sposobów 
rozwiązywania problemów przestrzennych. 

K_K02 

K_03 Zdaje sobie sprawę, że sukces procesu rewitalizacji zależy od 
współpracy z wieloma podmiotami z różnych branż. 

K_K03 
 

K_04 Zdaje sobie sprawę, że sukces procesu rewitalizacji zależy 
zaangażowania i akceptacji koncepcji przez potencjalnych 
użytkowników miejsca. W ramach prezentacji swojej koncepcji 
uczy się merytorycznego argumentowania swoich racji i 
przekonywania do nich, a także otwartości na koncepty 
pozostałych uczestników dyskusji. 

K_K04 

K_05 

 

Docenia wartości określające tożsamość przemysłowego 
obszaru i stara się o ich zachowanie i wyeksponowanie. 
Zdobywa wrażliwość na kwestie społeczno-przestrzenne i 
kształtuje w sobie poczucie odpowiedzialności za przestrzeń i 
funkcjonujące w niej społeczeństwo. 

K_K05 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Obszary poprzemysłowe w strukturze miasta  
Problem rekultywacji i rewitalizacji wielkoprzestrzennych obszarów poprzemysłowych  
Kierunki i przykłady rewitalizacji obszarów związanych z działalnością górniczą (kamieniołomy, 
kopalnie węgla kamiennego, węgla brunatnego, siarki, soli)  
Rewitalizacji terenów postoczniowych i poportowych  
Rewitalizacja terenów powojskowych  
Rewitalizacja obiektów pokolejowych  
Programy rewitalizacji miast związanych z przemysłem lekkim (głównie tekstylnym)  
Adaptacja obiektów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe  
Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych na cele edukacyjne, kulturowe, muzea  
Wykorzystanie dziedzictwa poprzemysłowego do celów turystycznych  
Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego  
Sztandarowe przykłady działań rewitalizacyjnych w Polsce i Europie 

 

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 Praca pod kierunkiem, 
praca ze źródłami 

sprawdzian pisemny Oceniony sprawdzian 
pisemny 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca pod kierunkiem, 
praca ze źródłami 

Prezentacja, projekt Plik z prezentacja, 
dokumentacja projektowa 

U_02 Metoda projektu, Praca z 
materiałem 
kartograficznym 

Przygotowanie / wykonanie 
projektu 

Dokumentacja projektowa 
– oceniona plansza 
koncepcyjna 

U_03 Metoda projektu, dyskusja, 
giełda pomysłów 

Przygotowanie / wykonanie 
projektu 

Dokumentacja projektowa 
– oceniona plansza 
koncepcyjna 
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U_04 Metoda problemowa PBL, 
Praca pod kierunkiem 

prezentacja Plik z prezentacją 

U_05 Metoda SWOT, Metoda 
problemowa PBL 

Przygotowanie / wykonanie 
projektu 

Dokumentacja projektowa 
– oceniona plansza 
koncepcyjna 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca pod kierunkiem prezentacja Plik z prezentacją 

K_02 Praca w grupach, giełda 
pomysłów 

zespołowe wykonanie 
projektu 

Dokumentacja projektowa 
– oceniona plansza 
koncepcyjna 

K_03 Praca w grupach, giełda 
pomysłów 

zespołowe wykonanie 
projektu 

Dokumentacja projektowa 
– oceniona plansza 
koncepcyjna 

K_04 Dyskusja Obrona – prezentacja 
projektu 

Plik z prezentacją, 
dokumentacja projektowa 
z oceną adnotacją zmian - 
efektów negocjacji 

K_05 Praca w grupach, giełda 
pomysłów 

zespołowe wykonanie 
projektu 

Dokumentacja projektowa 
– oceniona plansza 
koncepcyjna 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Na końcową ocenę składają się: 

35% prezentacja wybranego problemowego zagadnienia (z listy),  

15% kartkówka 1,  

15% kartkówka 2,  

35% projekt 

Każde zadanie uzyskuje ocenę zgodnie ze skalą ocen przyjętą na Uniwersytecie. Ocena końcowa 

stanowi ich średnią zgodnie ze wskazanym rozkładem wag poszczególnych składowych. W ocenie 

prezentacji i projektu bierze się pod uwagę przebieg dyskusji prowadzonych podczas ich 

kształtowania i ich wpływ na ostateczną koncepcję. 

 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

20 
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VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

1. Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku, red. Czarnecki W., WSFiZ, Białystok 
2006. 
2. Kopeć M., Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych, Warszawa 2010.  
3. Kaczmarek S.: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych: nowy wymiar rozwoju miast, Łódź 2001.  
4. Starzewska-Sikora A. Instrumenty zarządzania rewitalizacją zdegradowanych terenów 
poprzemysłowych oraz obszarów odnowy miejskiej, red. A. Starzewska-Sikora, Wyd. Ekonomia i 
Środowisko, Białystok 2007. 

Literatura uzupełniająca 

Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, red. J. Skowronek, Katowice - seria 
corocznego wydawnictwa pokonferencyjnego. 
Górnicze dziedzictwo kulturowe i rewitalizacja terenów poprzemysłowych, Zarząd Główny. 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (tomy pokonferencyjne) 
Dla zainteresowanych: artykuły dotyczące poszczególnych tematów – dostępne u prowadzącego 

 

 


