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Kierunek  lub kierunki studiów Architektura krajobrazu 

Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

Wybrane zagadnienia z teorii urbanistyki  
Selected issues in urban planning theory  

Język wykładowy 
 

polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia 
 

studia niestacjonarne drugiego stopnia  

Rok studiów dla kierunku 
 

I 

Semestr dla kierunku 
 

2 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 
kontaktowe/ niekontaktowe 

2 (1,04/1,04) 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

dr Marcin Iwanek 

Jednostka oferująca moduł 
 

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury 
Krajobrazu 

Cel modułu 
 

Wykłady i ćwiczenia mają na celu zapoznanie studentów z 
regułami w ustalaniu stylów w urbanistyce.   
Zaprezentowanie najważniejszych zagadnień, które 
kształtują obszary zurbanizowane od czasów 
historycznych po współczesność, z omówieniem 
znaczenia poszczególnych elementów urbanistycznych 
dla kompozycji. Wskazanie znaczenia ukształtowania 
terenu, i warunków, przyrodniczych czy ekonomicznych w 
powstawaniu i kształtowaniu miast. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Wprowadzenie, omówienie zasad zaliczenia przedmiotu, 
omówienie zasad pracy na zajęciach, omówienie 
harmonogramu wykładów i ćwiczeń. Przedstawienie 
najważniejszych czynników osadotwórczych na 
przykładach skupisk ludzkich z różnych epok i miejsc 
Świata. Zapoznanie studentów ze współczesnymi 
trendami projektowymi, interakcją z czynnikami 
środowiskowymi współtworzącymi miasta i wsie. 
Wykonanie ćwiczenia projektowego pozwalającego na 
lepsze zrozumienie wpływu na osady czynników 
środowisk tkanki niekubaturowej, pozwalających na 
zrównoważony rozwój skupisk ludzkich. 
Przedstawienie projektu koncepcyjnego.  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 
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Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 
 

Wykłady, 
projekty studenckie, dyskusja, prezentacja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


