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INFORMACJE DOTYCZ CE WICZE PRAKTYCZNYCH
W czasie wicze praktycznych wykonane zostan zespo owe opracowanie DIAGNOZY
i KONCEPCJI ROZWOJU wskazanych obszarów. Opracowania b
sporz dzone dla niedu ych
obszarów Krakowa, które zostan wybrane przy wspó pracy z Biurem Planowania Przestrzennego
Urz du Miasta Krakowa. Ka dy z obszarów b dzie zawiera zarówno tereny z istniej cym
zainwestowaniem (przekszta cenia i rewitalizacja) jak i mieszkaniowe tereny rozwojowe (rozwój).
Organizacja wicze praktycznych polega b dzie na pracy w grupach 5-7 osobowych. Ka da
z grup, w miar mo liwo ci, b dzie zró nicowana pod wzgl dem kierunku uko czonych studiów
i do wiadczenia – jednym z celów jest nabycie umiej tno ci pracy w zró nicowanych,
interdyscyplinarnych zespo ach.
Grupy pracowa b
w studio projektowym przy ul. Podchor ych lub w terenie, w czasie wicze
terenowych. wiczenia prowadzi b
2 osoby odpowiedzialne za przedmiot oraz osoby
wspomagaj ce ( z ró nych dziedzin np. socjolog, architekt itd. ) w miar potrzeb.
Zaj cia b
mia y charakter interaktywny, warsztatowy, nakierowany na prac zespo ow .
Opracowanie diagnozy obszaru (semestr zimowy) i studium jego rozwoju (semestr letni) grupy
wykonywa b
zgodnie z dok adnym harmonogramem zada , wyznaczonym przez tematyk
wicze , zawsze poprzedzonych wyk adem wprowadzaj cym, przy u yciu zaproponowanych narz dzi
i technik sprzyjaj cych czytelnej i zrozumia ej komunikacji. Preferowane b dzie indywidualne
i kreatywne podej cie do prezentowania tre ci, nie b dzie wymagana znajomo szczególnych
programów graficznych s
cych do sporz dzania skomplikowanych opracowa projektowych.
Grupy wiczeniowe b
dysponowa dost pem do Internetu i komputerami, niezb dnymi
materia ami i informacjami.
Opracowanie ko cowe dla wicze b dzie opracowaniem przygotowanym zespo owo przez ka
grup . Przybierze ono posta zestawu posterów przedstawiaj cych syntetycznie g ówne elementy
koncepcji opracowanej przez grup projektow , których uzupe nieniem b dzie cz
tekstowa
(z u yciem popularnego programu tekstowego) wraz z ilustracjami (zdj cia, skany, ew. szkice lub
schematy) wykonanymi w dowolnych technikach. W przyj ciu ostatecznej formy opracowania
pomocy udziel osoby prowadz ce wiczenia i osoby wspomagaj ce, w zale no ci od potrzeb grupy.
Ostateczna prezentacja, ko cz ca studia b dzie prezentacj ustn przedstawian przez poszczególne
grupy wiczeniowe wspomagan prezentacj w PowerPoint i z towarzyszeniem posteru.
Tematyka wicze obejmie nast puj ce bloki w ramach wicze terenowych i studyjnych:
SEMESTR 01 – DIAGNOZA OBSZARU:
wprowadzenie do partycypacji – cele, formy, metody, organizacja; budowanie grup i zespo ów
roboczych, zadaniowych,
badania terenowe i analizy studyjne - aspekty funkcjonalno-przestrzenne, rodowiskowe,
spo eczne i ekonomiczne,
– opracowanie kwestionariuszy obserwacji,
– obserwacje w terenie:

– analiza i opracowanie materia ów z obserwacji,
- analiza i opracowanie danych i materia ów zastanych,
opracowanie diagnozy dla opracowywanego obszaru.
SEMESTR 02 – KONCEPCJA ROZWOJU:
programowanie rozwoju – wybór kierunków i modelu rozwoju,
kszta towanie przestrzeni spo ecznych - potrzeby u ytkowników a u ytkowanie przestrzeni,
koncepcja przestrzenno-funkcjonalna obszaru - kszta towanie struktury i kompozycji
przestrzeni,
przekszta canie rodowiska naturalnego,
zarz dzanie zmian - organizowanie procesów zmian przestrzennych i spo ecznych,
opracowanie koncepcji rozwoju obszaru – opracowanie prezentacji.

