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Opis kursu (cele kształcenia)

Po ukończeniu kursu student potrafi sporządzić z wykorzystaniem programów graficznych 
diagramy i ilustracje, służące wizualnej prezentacji i/lub uzupełnieniu różnego typu opracowań z 
zakresu gospodarki przestrzennej. Student z wykorzystaniem oprogramowania CAD potrafi 
opracować rysunek fragmentu zagospodarowania terenu i/lub miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Potrafi wykorzystać wykonane ilustracje, rysunki, schematy, 
tabele do tworzenia spójnych, logicznych i czytelnych wizualnie prezentacji komputerowych oraz 
broszur. Kurs prowadzony w języku polskim. Kurs w formule stacjonarnej, z wykorzystaniem 
platformy MSTeams w charakterze repozytorium i w celach organizacyjnych.

Warunki wstępne

Wiedza podstawowa wiedza z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki, 
projektowania urbanistycznego

Umiejętności
podstawowa znajomość obsługi komputera i oprogramowania użytkowego 
MS Office, Windows

Kursy brak
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Efekty uczenia się 

Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

W01 Student wskazuje różne typy oprogramowania 
graficznego i opisuje możliwości jego zastosowania w 
procesach opracowywania dokumentacji i prezentacji z 
obszaru urbanistyki, gospodarki przestrzennej;

W02 Student zna zawartość/zakres projektu załącznika 
graficznego rysunków planów zagospodarowania terenu 
oraz dokumentacji planów miejscowych.

K_W01

K_W01, K_W02, K_W03

Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

U01 Student wykonuje graficzne opracowania 
fragmentów zagospodarowania terenu, miejscowego 
planu zagospodarowania terenu, ilustracje graficzne, 
komponuje plansze prezentacyjne oraz zna metody 
przygotowania ich do druku.

K_U02, K_U03, K_W04

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu Odniesienie do efektów 
kierunkowych

K01 Student pracuje z zachowaniem zasad BHP.

K02 Student pracuje z zachowaniem zasad ochrony 
własności intelektualnej i ma świadomość konieczności 
ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności.

K_K11

K_K01, K_K06

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 40

Zal. z oc.
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Opis metod prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń w sali komputerowej, pod kierunkiem Prowadzącej/ych, z 
elementami krótkich wykładów i dyskusji np. nad prowadzonymi działaniami / realizowanymi 
zadaniami. W trakcie zajęć tzw. korekty samodzielnych działań studentów.

Formy sprawdzania efektów uczenia się
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...

Kryteria oceny

 Ocena końcowa:

 jest średnią arytmetyczną ocen z wykonywanych w toku zajęć zadań 
(każde oceniane wg kryteriów: zgodność zawartości z założeniami, 
merytoryka, jakość wykonania – 
staranność/estetyka/prezentacja/jakość wydruku rzeczywistego i/lub 
cyfrowego. Należy oddać do oceny każde z założonych do realizacji 
zadań.

 wpływ na nią ma także ogólna postawa studenta i kwestia obecności 
na zajęciach. W sytuacji większej niż 1 liczby nieusprawiedliwionych 
nieobecności student jest zobowiązany do wykonania (poza 
podstawowym zestawem zadań) dodatkowego zadania, którego 
zakres zależy od ilości opuszczonych zajęć. Jeśli praca nie zostanie 
wykonana - w sytuacji większej liczby godzin nieusprawiedliwionych: 
>2 – obniżenie oceny końcowej o ½ stopnia, więcej niż 2 lecz mniej niż 
60% - obniżenie o 1 stopień oceny końcowej. Jeśli student nie 
wykazuje zaangażowania i ma nieobecności więcej niż 60%, kurs nie 
zostaje mu zaliczony.

Uwagi
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Treści merytoryczne (wykaz zadań)

Wprowadzenie do zagadnienia opracowań graficznych w gospodarce przestrzennej i 
urbanistyce.  
Zadanie I: przy pomocy opracowanie planszy w formacie A2 przedstawiającej 
strukturę urbanistyczną wybranego małego miasta. Na planszy powinny 
znaleźć się przynajmniej 3 opracowane schematy graficzne (do ustalenia z 
Prowadzącą – m.in. np. szwarcplan czy też diagramy przedstawiające 
charakterystykę i kompozycję zabudowy np.: układ zabudowy przyrynkowej, 
zabudowę kwartałową ze strefy centralnej miasta, współczesną zabudowę 
blokową/mieszkaniową, itp.; mapa ukazująca położenie miasta w skali regionu, 
mapy historyczne miasta XVIII, XIX w., opisy poszczególnych schematów, 
podziałka, skala, PN, itd.)]. Wykorzystywany programy: CAD – obrys, kolory, 
plansza (układ, kompozycja); ew. efekty: Corel/Photopea/ Inkscape;
Zadanie II/1: opracowanie planszy dla zadanego obszaru fragmentu miasta (na podst. 
otrzymanych podkładów, obrysowanie w CAD) do dalszej obróbki w innych programach 
graficznych oraz SketchUP (3D);

Zadanie II/2: opracowanie planu zagospodarowania terenu dla zadanego obszaru – 
przygotowanie rysunku CAD do dalszej obróbki w innych programach graficznych 
opracowanie elementów planszy prezentacyjnych w postaci posterów z wykorzystaniem 
programów Photopea, Corel i SketchUP (3d). Wykorzystanie elementów przygotowanych 
w CADzie w innych programach graficznych. Przygotowanie materiałów do druku oraz 
wydruk wielkoformatowy.

Liczba zadań dostosowana do tempa działań studentów.

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
Graphic design and drawing software, presentation board composition/layout, master plan, 
drawing/document template, presentation brochure etc. 

Wykaz literatury podstawowej

1.) Corel Draw 2018. Dostęp darmowy: 
https://manuals.corel.sklep.pl/CorelDrawGS2018/CDGS2018_podrecznik_uzytkownika.pd
f 

2.) Pikoń A. (2018 i nowsze). AutoCAD 2019. Pierwsze kroki. Warszawa: Helion. Dostęp 
online do ebooka za opłatą: https://helion.pl/ksiazki/autocad-2019-pl-pierwsze-kroki-
andrzej-pikon,a19pkp.htm#format/d 

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład -

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 40

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 8
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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

-

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 27

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Ogółem bilans czasu pracy 90

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3
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