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Cel modułu 
 

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu: 
estetyki kształtowania przestrzeni; wykorzystywania warunków 
geograficznych i mechanizmów kształtujących przemiany kulturowe, 
społeczne i polityczne dla budowy przestrzennego środowiska 
człowieka; kształtowania przestrzeni w zgodzie z historią i tradycją; 
teorii architektury krajobrazu, urbanistyki i architektury 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Kształtowanie się krajobrazu Europy: basen Morza Bałtyckiego i 
Północnego, basen Morza Czarnego, Basen Morza Śródziemnego. 
Kształtowanie się krajobrazu Polski: krajobraz łowcy, krajobraz rolniczy 
i rolniczo przemysłowy, krajobraz przemysłowy, usług i spotkania. 
Geografia historyczna i humanistyczna. Regionalizm i tożsamość 
krajobrazu. Genius loci i loci sacrum. Historia kształtowania przestrzeni, 
historia kształtowania się struktury przestrzenno-funkcjonalnej miast: 
Potrzeba życia we wspólnocie – środowisko zamieszkania, pierwsze 
miasta; Miasta antyczne – centra sacrum i profanum – istota miejsca; 
Miasta średniowieczne; Miasta renesansowe (istota kompozycji 
urbanistycznej, świadome kształtowanie - Zamość i inne miasta 
idealne); Miasta w okresie baroku i klasycyzmu; Miasta z XIX i 
początku XX wieku – problemy cywilizacyjne; Miasta amerykańskie – 
model centrum finansowego; Ruch Nowoczesny; Postmodernizm, 
Nowa Urbanistyka (ang. New Urbanism); Projekty wizjonerskie; 
Przyszłość miast wobec przemian cywilizacyjnych – idea 
zrównoważonego rozwoju, społeczna i kulturowa rola przestrzeni 
publicznej, idea miejsca. Teorie kształtowania przestrzeni. Wybrane 
zagadnienia z teorii urbanistyki i ruralistyki. Współczesne teorie 
dotyczące struktury i funkcjonowania krajobrazu. Waloryzacja 
przestrzeni i ocena krajobrazu. Estetyczne podstawy kształtowania 
przestrzeni. Sztuki przestrzenne i sztuki krajobrazowe. Ochrona 
przyrody, ochrona zabytków i ochrona krajobrazu. Rola historii i teorii 
kształtowania przestrzeni w urbanistyce, architekturze krajobrazu i w 
gospodarowaniu przestrzenią. 
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