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Zarządzanie przestrzenią w bezpieczeństwie publicznym
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
gospodarka przestrzenna

Specjalność

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIGPZPS.MI4C.2811.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Szymon Szewrański

Pozostali prowadzący Szymon Szewrański, Aleksandra Lis, Iga Solecka, Grzegorz Chrobak

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedstawienie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z kształtowaniem i zarządzaniem
przestrzenią dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego. Studenci zapoznają się z narzędziami planistycznymi,
podstawowymi zasadami i dobrymi praktykami w zakresie tworzenia i kształtowania przestrzeni bezpiecznych,
zarówno w aspekcie projektowym, jak i społecznym.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Ma wiedzę w zakresie współczesnych technik
i dobrych praktyk stosowanych w projektowaniu
w różnych jednostkach przestrzennych.

GP_P7S_WG01,
GP_P7S_WG04 Zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi
normami ocenić zagrożenia w przestrzeni publicznej
na wybranym obszarze z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii geoinformatycznych

GP_P7S_UK09,
GP_P7S_UW04 Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Rozumie potrzebę krytycznego myślenia
i kreatywnego podejścia w rozwiązywaniu złożonych
problemów analitycznych

GP_P7S_KK01 Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie projektu 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 5

Konsultacje 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Podczas zajęć student będzie miał możliwość zapoznania się z wiedzą teoretyczną
i praktyczną z następującego zakresu: Podstawy systemowego zarzadzania
przestrzenią. Percepcja i ocena przestrzeni. Uwarunkowania
prawno–organizacyjne kształtowania przestrzeni. Zagospodarowanie przestrzeni a
zachowania społeczne. Zasady kształtowania bezpiecznych przestrzeni. Koncepcja
CTPED Crime Prevention Through Environmental Design - zapobieganie
przestępczości przez kształtowanie przestrzeni. Kształtowanie przestrzeni
bezpiecznej – dobre praktyki i studia przypadków.

Wykład

2.
Identyfikacja i analiza zagrożeń w przestrzeni publicznej z wykorzystaniem
systemów inteligencji przestrzennej GIS/BI - analiza i ocena wybranych obiektów
pod kątem bezpieczeństwa publicznego.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pracownia komputerowa, Wykład, Ćwiczenia, Nauczanie metodą mieszaną, blended learning

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie ustne 40%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt 60%

Literatura
Obowiązkowa

Czapska, J., 2012. Zapobieganie przestępczosci przez kształtowanie przestrzeni : teoria - badania - praktyka.1.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków.
Gehl, J., Urbanska, M.A., 2009. Życie miedzy budynkami : użytkowanie przestrzeni publicznych. Wydawnictwo RAM,2.
Kraków.
Krier, L., Thadani, D.A., Hetzel, P.J., Choynowski, P., 2011. Architektura wspólnoty. Wydawnictwo Slowo Obraz Terytoria,3.
Gdansk.

Dodatkowa

Alexander, C., Ishikawa, S., Kaczanowska, A., Maliszewska, K., Trzebiatowska, M., Lenartowicz, J.K., 2008. Jezyk wzorców:1.
miasta, budynki, konstrukcja. Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdansk.
Aronson, E., Radzicki, J., 2000. Człowiek - istota spoleczna. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GP_P7S_KK01
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz samodzielnego jej uzupełniania i
rozwijania umiejętności, rozszerzonych o wymiar interdyscyplinarny, w tym potrzeby konsultacji
eksperckich

GP_P7S_UK09
Absolwent potrafi precyzyjnie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i
graficznej, przygotować wystąpienia ustne w języku polskim w zakresie gospodarki przestrzennej oraz
pokrewnych dziedzin.

GP_P7S_UW04 Absolwent potrafi sformułować problem badawczy oraz wskazać metody, techniki i narzędzia służące
rozwiązaniu tego problemu.

GP_P7S_WG01
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady modelowania przestrzeni przy wykorzystaniu
narzędzi informatycznych, wybrane metody i narzędzia opisu oraz analiz, w tym techniki pozyskiwania
danych oraz modelowania struktur przestrzennych i społecznych, procesów i prawidłowości w nich
zachodzących.

GP_P7S_WG04
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i nowoczesne techniki stosowane do oceny zmian
przestrzennych, procedury oraz narzędzia oceny wielowymiarowych skutków (społecznych,
gospodarczych i środowiskowych) wywołanych procesem rozwojowym i przekształceniami przestrzeni.
Rozumie potrzebę humanistycznego podejścia (humanizacji przestrzeni).


