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Opis kursu (cele kształcenia) 
 

Po zakończeniu kursu student jest przygotowany do praktyki w zakresie realizacji procesów rewitalizacji. 

 
 
Warunki wstępne 
 

Wiedza 
Podstawowa wiedza z zakresu gospodarki przestrzennej i planowania 
przestrzennego. 

Umiejętności Brak 

Kursy Podstawy gospodarki przestrzennej, Podstawy prawne gospodarowania przestrzenią 
 
Efekty uczenia się  
 

Wiedza 

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

W01 Podaje przykłady procesów rewitalizacyjnych w 
Polsce i za granicą. 
 
W02 Zna, definiuje i rozpoznaje wartości danego obszaru 
w kategoriach przestrzennych, społecznych i 
gospodarczych. 
 
W03 Umie wskazać obszary problemowe w Polsce  i 
kryteria delimitacji obszarów kryzysowych. 

K_W02, K_W03,  

 

K_W07, K_W08, 
K_W09, K_W11,  

 

K_W14, K_W16, K_W18 
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Umiejętności 

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

U01 Potrafi dostrzec sytuacje problemowe skalę 
degradacji obszarów zurbanizowanych w Polsce i podać 
koncepcje przyszłego rozwoju danego obszaru. 
 
U02 Potrafi utworzyć opracowanie przedstawiające 
analizę obszaru problemowego. 
 
U03 Jest w stanie podać powody i korzyści 
przeprowadzenia procesów rewitalizacyjnych. 

K_U02, K_U04, K_U07,  
 
 
 
K_U08, K_U09,  
 
 
K_U17 

 

Kompetencje 
społeczne 

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych 

K01 Jest zdolny do krytycznego wnioskowania 
 
K02 Ma świadomość potrzeby ciągłego poszerzania i 
uaktualniania wiedzy 
 
K03 Potrafi pracować indywidualnie i w grupie 

K_K01,  
 
K_K02,  
 
 
K_K07 

 
Organizacja 

Forma zajęć 
Wykład 

(W) 

Ćwiczenia w grupach 

A  K  L  S  P  E  

Liczba godzin 15   30    

 egzamin   zaliczenie    
 
Opis metod prowadzenia zajęć 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów  i ćwiczeń (w tym terenowych) w stacjonarnej lub 
hybrydowej z wykorzystaniem platformy MS Teams. 
 
Formy sprawdzania efektów kształcenia 
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W01        X    X  
W02    X  X X X    X  
W03        X    X  
U01      X X X    X  
U02 X      X X      
U03       X X    X  
K01        X    X  
K02    X    X      
K03      X X       

              



 

3 
 

 

 

Część wykładowa oceniana jest na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu 
pisemnego w formie testowej i opisowej. 
Ocena zaliczająca to 50% + 1pkt. poprawnych odpowiedzi. 
Część ćwiczeniowa oceniana jest na podstawie: 

• obecności na zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność 
usprawiedliwiona, co nie zwalnia z obowiązku wykonania zadanej 
pracy i nadrobienia treści z opuszczonych zajęć podczas konsultacji 
indywidualnych. 

• pozytywnie ocenionych prac indywidualnych i grupowych 
wykonywanych podczas ćwiczeń oraz zaliczonego grupowego projektu 
semestralnego (oceniana jest poprawność merytoryczna, forma 
przedstawienia, terminowość złożenia) 

• aktywnego udziału w zajęciach w formie dyskusji 
Końcowa ocena wystawiana jest na podstawie egzaminu (obejmującego 
problematykę wykładów i ćwiczeń). 

 
 

Uwagi 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń, w 
tym terminowe i poprawne złożenie grupowego projektu semestralnego. 
Obowiązuje obowiązkowa obecność na wykładach oraz na ćwiczeniach 
(sprawdzana) 

 
 
Treści merytoryczne (wykaz tematów) 

Wykłady: 

1. Procesy rewitalizacyjne wobec współczesnych przemian społecznych, ekonomicznych i 
kulturowych. Wprowadzenie, definicje, słownictwo, kompleksowość działań, modele procesów 
rewitalizacji, scenariusze, korzyści. 

2. Geneza procesów rewitalizacji i prezentacja doświadczeń zagranicznych. 

3. Uwarunkowania prawne procesów rewitalizacji w Polsce. System zarządzania i wdrażania 
procesów rewitalizacyjnych w Polsce. 

4. Procesy rewitalizacyjne we współczesnym rozwoju miast polskich. Uwarunkowania rewitalizacji w 
Polsce – ujęcie tradycyjne i współczesne możliwości. 

5. Skala degradacji obszarów zurbanizowanych w Polsce, obszary problemowe (śródmieścia, 
blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe, powojskowe, itd.). Ocena stanu zastanego i 
scenariusze wychodzenia z kryzysu. Prezentacja udanych procesów rewitalizacji. 

6. Partycypacja społeczna w procesach rewitalizacji. 

7. Dziedzictwo materialne, duchowe i działania artystyczne w kompleksowych procesach odnowy 
obszarów miejskich. Rola i zadania koordynatora procesów rewitalizacyjnych. 

Ćwiczenia: 

1. Kryteria delimitacji obszarów kryzysowych 

2. Prezentacja przeprowadzonych programów rewitalizacji (referaty studentów) 

3. Prezentacja obszarów objętych programami rewitalizacji (zajęcia terenowe) 

4. Wybór obszaru/grupy obiektów do opracowania projektu rewitalizacji. 

5. Zebranie informacji o przestrzeni, sytuacji ludnościowej i gospodarczo-ekonomicznej dla 
wybranego obszaru (wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna, przegląd literatury i dokumentacji 
planistycznej). 
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6. Analiza i ocena zebranego materiału – prace kameralne. 

7. Organizacji konsultacji społecznych w procesie rewitalizacji 

8. Założenia programu rewitalizacji. 

9. Planowane działania na obszarze rewitalizowanym 

10. Przygotowanie prezentacji w formie tekstowej i rysunkowej. 

11. Dyskusja dydaktyczna. 

 
Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim) 

Revitalization, urban regeneration, urban reneval, gentrification, modernization 

 
Wykaz literatury podstawowej 

Jadach-Sepioło A. (red.), 2021, Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania procesów rewitalizacji w 
Polsce, Instytut Rozwoju Miast i Regionów (pdf). 

Kozłowski S., Wojnarowska A. (red.), 2011, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich 
(Zagadnienia teoretyczne), UŁ, Łódź. 

Rewitalizacja miast polskich, seria Instytut Rozwoju Miast, 2009, t. 1-8, IRM, Kraków (wybrane rozdziały). 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) 

Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz, 2016, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, 
Departament Polityki Przestrzennej, Warszawa. 

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 
2014-2020 

 
Wykaz literatury uzupełniającej 

Brzosko-Sermak A., 2006, Rewitalizacja szansą ilościowego i jakościowego pozyskania nowych 
przestrzeni w mieście – przykład Olsztyna, [w:] I. Jażdżewska (red.), XIX Konwersatorium Wiedzy o 
Mieście, Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytet 
Łódzki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 351-360. 

Brzosko-Sermak A., Quirini-Popławski Łukasz, 2015, Konsultacje społeczne w tworzeniu wybranych 
dokumentów planistycznych na przykładzie Krakowa [w:] T. Kudłacz, P. Lityński (red.), Studia Komitetu 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 161, 448-458. 

Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 
potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji, 2017, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa (pdf) 

Gminny Program Rewitalizacji. Praktyczny poradnik dla mieszkańców i władz lokalnych, 2018, Krajowy 
Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (pdf). 

Golan M., Grochowicz M., Żebrowski M., 2021, Zagospodarowanie tymczasowe na obszarach 
poprzemysłowych. Studia przypadków z miast polskich i zachodnioeuropejskich, Urban Development 
Issues, vol. 69, 5–16. 

Hałat P., 2010, Instrumenty partycypacji społecznej w lokalnych programach rewitalizacji miast w Polsce, 
[w:] Skalski K. (red.), O budowie metod rewitalizacji w Polsce - aspekty wybrane, Seria: Monografie i Studia 
Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, 127-155. 

Jarczewski W., Kułaczkowska A. (red.), 2019, Raport o stanie polskich miast. Rewitalizacja, Instytut 
Rozwoju Miast i Regionów (pdf). 

Kaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast. 
Wydawnictwo UŁ, Łódź (wybrane rozdziały). 

Karwińska A., 2003, Przemiany środowiska kulturowego. Zagrożenia i szanse, Nauka dla Wszystkich nr 
497, PAN, Kraków. 

Karwińska A., Brzosko-Sermak A., 2014, Dobrze funkcjonujące miasto. Koncepcje, cechy, perspektywy 
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rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków. 

Ludzie-przestrzeń-zmiana. Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast, 2016, Ministerstwo Rozwoju, 
Warszawa (pdf). 

Murzyn, M., 2006, Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, MCK, Kraków (wybrane 
rozdziały). 

Pawłowska K., Staniewska A., Konopacki J., 2013, Zanim Wybuchnie Konflikt. Idea i Metody Partycypacji 
Społecznej w Ochronie Krajobrazu i Kształtowaniu Przestrzeni, Politechnika Krakowska, Kraków (wybrane 
rozdziały). 

Przestrzeń do dialogu, Praktyczny podręcznik o tym, jak prowadzić partycypację społeczną w planowaniu 
przestrzennym, 2017, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (pdf). 

Szlachetko J., H., Borówka K. (red.), 2017, Ustawa o rewitalizacji. Komentarz. TOM 1, Instytut 
Metropolitalny, Gdańsk.  

Szlachetko J., H., Szlachetko K. (red.), 2017, Ustawa o rewitalizacji. Komentarz. TOM 2, Instytut 
Metropolitalny, Gdańsk. 

Sztando A., 2008, Pomiar rezultatów programu rewitalizacji miasta, Samorząd Terytorialny 9, 41-57. 

Publikacje ze strony irmir@pl 

Wybrane treści w czasopismach: 

Problemy Rozwoju Miast (dostęp on-line www.prm-irm.com) 

www.rewitalizacja.krakow.pl -  strona internetowa Urzędu Miasta Krakowa poświęcona problematyce 
rewitalizacji w Krakowie 

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta) 
 

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi 

Wykład 15 

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 30 

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 1 

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi 

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 5 

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu 5 

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie) 17 

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 5 

Ogółem bilans czasu pracy 78 

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 4 
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