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Planowanie przestrzenne I
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
gospodarka przestrzenna

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIGPS.I4B.1585.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Tomasz Malczyk

Pozostali prowadzący Tomasz Malczyk, Iwona Kaczmarek

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 Celem głównym wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi planowania przestrzennego.

C2 Celem szczegółowym jest przedstawienie charakterystyki systemu planowania przestrzennego w Polsce.
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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 wybrane metody analiz
przestrzennych. Zna podstawowe rozwiązania
legislacyjne w zakresie przygotowania i sporządzania
dokumentów planistycznych, jest świadomy
odpowiedzialności za zmiany w środowisku, wynikłe
z planowania.

GP_P6S_WK23 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi pozyskać informacje z różnych źródeł,
w tym literatury i baz danych, zarówno w języku
polskim jak i angielskim, prawidłowo je integrować,
interpretować i krytycznie oceniać, wyciągać wnioski
oraz uzasadniać formułowane przez siebie opinie.

GP_P6S_UW04 Prezentacja, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student 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, a także
dostrzegania skutków podjętych decyzji w zakresie
gospodarowania przestrzenią, w tym wpływu
na środowisko oraz bezpieczeństwo ludzi.

GP_P6S_KO04 Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie prezentacji/referatu 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Przygotowanie do zajęć 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
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.
Przedstawienie podstawowych rozwiązań legislacyjnych w zakresie przygotowania
i sporządzania dokumentów planistycznych, kształtowanie rozumienia
odpowiedzialność za zmiany w środowisku, wynikłe z planowania. Omówienie
techniki zapisu planistycznego.

Wykład

2.
Kształtowanie umiejętności pozyskiwania informacji z różnych źródeł,
wykonywania analiz przestrzennych, interpretowania i krytycznej oceny,
wyciągania wniosków oraz uzasadniania formułowanych przez studenta opinii.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pokaz/demonstracja, Wykład, Ćwiczenia, Praca w grupie, blended learning

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Prezentacja, Wykonanie ćwiczeń 50%

Literatura
Obowiązkowa

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.1.
Feltynowski M., Polityka przestrzenna obszarów wiejskich. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.2.
Zipser T., Zasady planowania przestrzennego, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1983.3.
Warczewska B., 2012, Analiza zapisów dotyczących kształtowania ładu przestrzennego w miejscowych planach4.
zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice. Architektura Krajobrazu 4/2012.

Dodatkowa

Mironowicz I., Technika zapisu planistycznego, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2005.1.
Bohm A., Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 20062.
Warczewska B., Przybyła K., 2018, Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w strefie podmiejskiej Wrocławia Infrastruktura3.
i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr 2018/I (1).
Warczewska B., Warczewski W., 2017, Planowanie przestrzenne a realizacja idei Smart City w Polsce. Inteligentne Miasta4.
i Regiony, czasopismo popularnonaukowe, Warszawa:60-61.
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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_UW04
Absolwent potrafi pozyskać informacje z różnych źródeł, w tym literatury i baz danych, zarówno w języku
polskim jak i angielskim, prawidłowo je integrować, interpretować i krytycznie oceniać, wyciągać wnioski
oraz uzasadniać formułowane przez siebie opinie.

GP_P6S_WK23

Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym fundamentalne dylematy współczesnej gospodarki
przestrzennej oraz zasady gospodarowania przestrzenią. Zna metody analiz przestrzennych
pozwalających na rozwiązywanie tych dylematów. Zna podstawowe rozwiązania legislacyjne w zakresie
przygotowania i sporządzania dokumentów planistycznych, rozumie odpowiedzialność za zmiany w
środowisku, wynikłe z planowania.


