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Zintegrowane zarządzanie przestrzenią w rozwoju zrównoważonym
Karta opisu przedmiotu
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-
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Profil studiów
ogólnoakademicki
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2020/21

Kod przedmiotu
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Fakultatywny
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Dyscypliny
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Tak
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Nie
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Jan Kazak

Pozostali prowadzący Jan Kazak, Szymon Szewrański, Małgorzata Świąder, Barbara Mastalska-Cetera,
Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, Jolanta Dąbrowska

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

W ramach przedmiotu poruszana jest tematyka zintegrowanego zarządzania przestrzenią oraz problematyki
zrównoważonego rozwoju. Studenci zapoznają się ze współczesnymi wyzwaniami w zarządzaniu przestrzenią
i działaniach jakie miasta, regiony lub kraje podejmują na rzecz implementacji koncepcji zrównoważonego
rozwoju. W wyniku realizacji przedmiotu student potrafi zaproponować praktyczne działania w celu wdrożenia
zrównoważonego rozwoju w skali lokalnej.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Student ma wiedzę o współczesnych problemach
związanych z zarządzaniem przestrzenią w skali miast
i regionów.

GP_P6S_WG01 Egzamin pisemny

W2
Student zna podstawy teoretyczne, metody
i narzędzia wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju
w skali lokalnej.

GP_P6S_WG01 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student umie przeanalizować i ocenić wybrane
aspekty zrównoważonego rozwoju na poziomie
samorządowym z wykorzystaniem narzędzi
wskaźnikowych.

GP_P6S_UW11 Projekt

U2
Student potrafi określić działania lokalne
podejmowane na rzecz poprawy warunków życia
mieszkańców miast i regionów i zaproponować ich
wdrożenie na wybranym obszarze.

GP_P6S_UW11 Prezentacja, Studium
przypadku

U3
Student umie wykorzystać techniki w zakresie
podejmowania decyzji oraz rozwiązywania konfliktów
przestrzennych.

GP_P6S_UW11 Projekt, Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student potrafi współdziałać w grupie w zakresie
podejmowania decyzji oraz rozwiązywania konfliktów
przestrzennych.

GP_P6S_KO04 Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 60

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20
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Udział w egzaminie 1

Konsultacje 40

Przygotowanie projektu 20

Gromadzenie i studiowanie literatury 10

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
201

ECTS
7.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
131

ECTS
5.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wprowadzenie do koncepcji zrównoważonego rozwoju - identyfikacja powiązań
międzysystemowych.
Założenia ideowe i zasady ogólne koncepcji zrównoważonego rozwoju.
Zrównoważony rozwój w politykach rozwoju na świecie.
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wskaźnik rozwoju społecznego (Human
Development Index). Wskaźniki jakości życia.
Pomiar antropopresji na środowisko - ślad węglowy.
Pomiar antropopresji na środowisko - ślad środowiskowy. Koncepcja ograniczeń
planetarnych.
Gospodarka o obiegu zamkniętym.
Przegląd działań zrównoważonych w planowaniu i zagospodarowaniu miast.
Programy rolnośrodowiskowe w praktycznym wdrażaniu zasad zrównoważonego
rozwoju na obszarach wiejskich.
Kształtowanie warunków przestrzennych jako narzędzie ekologizacji rolnictwa i
poprawy warunków życia na wsi.
Przestrzenne aspekty systemowej ochrony zasobów wodnych i glebowych na
obszarach niezurbanizowanych.
Projektowanie rozwiązań opartych na naturze.
Zrównoważone gospodarowanie przestrzenią w ochronie walorów krajobrazowych.
Plany adaptacji do zmian klimatu.
Certyfikaty i nagrody za prośrodowiskowe działania w zarządzaniu i
zagospodarowaniu miast.

Wykład

2.

Określenie środowiskowych, gospodarczych i społecznych powiązań
międzysystemowych.
Kalkulacja śladu węglowego dla samorządu.
Dobre praktyki w implementacji idei zrównoważonego rozwoju w miastach.
Problem Based Learning w wariantowaniu inwestycji na terenach miejskich.
Projekt błękitno-zielonej infrastruktury dla obszaru miejskiego.
Dydaktyczna gra planszowa z zakresu zarządzania przestrzenią.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Gra dydaktyczna, Metoda problemowa, Metoda projektów, Praca w grupie, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 30%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Prezentacja, Studium przypadku 70%

Wymagania wstępne
Brak

Literatura
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GP_P6S_KO04

Absolwent jest gotów do uznania znaczenia prawidłowego wykonania projektów planistycznych jako
narzędzi kreujących ład przestrzenny, ochronę środowiska, warunki życia społecznego oraz mających
wpływ na ekonomiczną wartość przestrzeni/nieruchomości, a także dostrzegania skutków podjętych
decyzji w zakresie gospodarowania przestrzenią, infrastrukturą i obiektami, w tym wpływu na środowisko
oraz bezpieczeństwo ludzi.

GP_P6S_UW11

Absolwent potrafi analizować i oceniać wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i
regionalnym z wykorzystaniem narzędzi wskaźnikowych; zdefiniować główne cele i zadania strategiczne
oraz opracować elementy strategii rozwoju lokalnego, wykorzystując różne źródła danych tematycznych;
umie zastosować techniki wspierające proces partycypacji społecznej i podejmowania decyzji
planistycznych.

GP_P6S_WG01

Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym teorię rozwoju zrównoważonego, teorię
geoekosystemów, teorie i pojęcia ekologii, ekologię stosowaną oraz teorie krajobrazowe. Zna procedury
ocen środowiskowych oraz audytu krajobrazowego, a także wybrane metody analiz przestrzennych,
strukturę podstawowych dokumentów planistycznych i potrafi z nich korzystać. Rozumie pojęcie ładu
przestrzennego i jego znaczenie systemowe dla procesu projektowanych przestrzeni.


