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Zielona urbanistyka
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
architektura krajobrazu

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIAKS.MI2B.2866.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Architektura i urbanistyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Justyna Rubaszek

Pozostali prowadzący Justyna Rubaszek, Renata Gubańska, Jacek Burdziński

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 45

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu zielonej urbanistyki ze szczególnym uwzględnieniem zieleni jako
strukturotwórczego i funkcjonalnego komponentu przestrzeni zurbanizowanej
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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
Student zna i rozumie zasady projektowania obszarów
zurbanizowanych zgodne z ideą zielonej urbanistyki
i szczególnym uwzględnieniem roli zieleni w tym
procesie

AK_P7S_WG01,
AK_P7S_WG03

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja

W2
Student zna i rozumie znaczenie zielonej infrastruktury
i jej zastosowanie w planowaniu i projektowaniu
terenów zurbanizowanych

AK_P7S_WG03
Zaliczenie pisemne,
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi wykonać analizy i koncepcję
projektową wybranego obszaru miasta
ze szczególnym uwzględnieniem zielonej
infrastruktury

AK_P7S_UW05 Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student jest gotów do wykonywania różnego typu
opracowań o charakterze projektowym
z uwzględnieniem zasad projektowania
zrównoważonego, w tym koncepcji zielonej
infrastruktury

AK_P7S_KK02,
AK_P7S_KO03,
AK_P7S_KR06

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 45

Przygotowanie do zajęć 35

Przygotowanie projektu 55

Przygotowanie prezentacji/referatu 5

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
75

ECTS
3.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Pojęcie zielonej urbanistyki, rozwoju zrównoważonego, zasad zrównoważonego
kształtowania obszarów zurbanizowanych

Planowanie i projektowanie osiedli mieszkaniowych w myśl zasad
zrównoważonego rozwoju 

Tereny zieleni i tereny otwarte w planowaniu systemu przyrodniczego miasta

Zielona infrastruktura (zielona i niebieska infrastruktura) w planowaniu obszarów
zurbanizowanych

Wybrane obiekty zielonej (zielono-niebieskiej) infrastruktury - charakterystyka
rozwiązań i zastosowanie

Wykład

2.

Część 1 Studia przedprojektowe

Zajęcia terenowe: inwentaryzacje, analizy, dokumentacja fotograficzna
Opracowanie graficzne i tekstowe części studialno-inwentaryzacyjnej wraz z
wnioskami oraz wytycznymi do prac projektowych

Prezentacja wyników prac na forum grupy

Część 2 Koncepcja projektowa

Założenia projektowe. Inspiracje

Opracowanie koncepcji projektowej  (rzuty, przekroje, fragmenty szczegółowe,
detale, zestawienia materiałów, wizualizacje)

Prezentacja wyników prac na forum grupy

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 40%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Aktywność na zajęciach, Prezentacja 60%

Wymagania wstępne
Brak wymagan wstępnych
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

AK_P7S_KK02
Absolwent jest gotów do podjęcia się zadań o wyższym stopniu skomplikowania przy współpracy z
różnymi osobami i podmiotami społecznymi oraz do efektywnej i etycznej pracy w grupie przy
wykonywaniu zadania projektowego

AK_P7S_KO03
Absolwent jest gotów do współpracy z innymi uczestnikami procesu planistyczno-decyzyjnego, właściwej
identyfikacji i hierarchizacji priorytetów oraz kryteriów decyzyjnych, a także do stosowania kreatywnych i
wariantowych rozwiązań

AK_P7S_KR06
Absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów wynikających z prowadzonych działań
inżynierskich w przestrzeni oraz podejmowania odpowiedzialności za stan środowiska i konsekwencje jego
kształtowania

AK_P7S_UW05
Absolwent potrafi wykorzystać w procesie zarządzania, planowania i projektowania krajobrazu wiedzę na
temat wybranych zagadnień dotyczących współczesnych problemów i trendów w architekturze krajobrazu,
w tym nowoczesne metody, techniki i narzędzia

AK_P7S_WG01 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady, metody, analizy i narzędzia planowania i
projektowania terenów otwartych i zabudowanych

AK_P7S_WG03

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady utrzymania urządzeń i obiektów oraz systemów
technicznych i technologii charakterystycznych dla zaawansowanych rozwiązań utrzymania zieleni, w tym
zielonych ścian, zielonych dachów, zielonej infrastruktury; rozumie procesy techniczne i technologiczne w
nich zachodzące i konieczne do uwzględnienia w projektowaniu, w tym cykle życia urządzeń i systemów
technicznych


