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PROJEKT I TEREN 

Projekt opiera się na współpracy studentów różnych jednostek UW oraz studentów architektury Politechniki 

Warszawskiej. Uczestnicy zajmują się wybranym problemem zagospodarowania przestrzeni miejskiej w 

Warszawie, a jednocześnie w praktyce wypracowują metody współpracy pomiędzy badaczami społecznymi a 

projektantami. 

Zadaniem studentów UW jest dokonanie szczegółowej analizy obszaru, którym się zajmują: kontekstu 

historycznego, społecznego, dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania oraz wsparcie studentów PW 

w rozwiązaniu przedstawionych problemów w taki sposób, który najlepiej odpowiada specyfice miejsca – 

dyskutowanie i konsultowanie zaproponowanych przez nich projektów. 

W tym roku zajmiemy się ulicą Towarową – odcinkiem pomiędzy placem Zawiszy a rondem Daszyńskiego – 

przestrzenią podlegającą obecnie dynamicznym zmianom i będącą terenem wielu różnorakich praktyk 

miejskich. 

 

PLAN DZIAŁAŃ 

Pierwsza część projektu – semestr zimowy – opiera się na rozpoznaniu przestrzeni miejskiej jako terenu 

badawczego oraz zaimplementowaniu do badań różnorodnych metod wypływających z doświadczenia 

studentów oraz osób biorących udział w podobnych działaniach. Po serii teoretyczno-dyskusyjnych zajęć 

przygotowawczych studenci rozpoczną badania terenowe. Swoje doświadczenia i problemy związane z nimi 

będą mogli omawiać podczas spotkań z gośćmi-praktykami, działających zarówno w ramach różnych polskich 

uczelni, jak i poza nimi. 

W drugiej części projektu studenci swoją wiedzę i doświadczenia wykorzystają we współpracy z grupą 

studentów architektury, którzy zajmą się projektowaniem badanej przestrzeni miejskiej. 

Efektami takiej współpracy są architektoniczne projekty traktowane jako część procesu badawczego. Zarówno 

dla architektów, jak i badaczy projekty mają stanowić punkt wyjścia do dalszych badań i rozwijania wiedzy o 

przestrzeni będącej tematem projektu. Dzięki temu ostateczne wyniki procesu badawczego łączą wiedzę oraz 

doświadczenia obu dziedzin. 

Zeszłoroczny projekt zakończył się wystawą w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego. 

Przedstawienie wyników tegorocznej edycji zależeć będzie od toku działań podjętych wspólnie przez badaczy 

i architektów. 

 

TRYB PRACY 

Projekt ma charakter warsztatowy – polega na wypracowaniu wiedzy poprzez wspólne działania – dlatego tryb 

poszczególnych zajęć jest nieregularny. Standardowy czas przeznaczony na spotkania w sali to środa w godz. 

16:45 – 20:00, jednak będziemy spotykać się w ten sposób jedynie w wybrane dni. Warto się za to przygotować 

na różne działania poza standardowym czasem zajęciowym. Działania w ramach uczestnictwa w projekcie 

obejmą około 60 godzin dydaktycznych w ciągu roku akademickiego 2018/2019. Uczestnicy projektu mogą 

otrzymać potwierdzenie odbycia 60 godzin praktyk studenckich lub praktyk badawczych. Uczestnictwo w 

projekcie wiąże się również ze zdobyciem zaświadczenia o doświadczeniu działania w procesie konsultacyjno-

badawczym. 
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DLA KOGO? 

Do grupy zajęciowej organizowanej przez Uniwersytet Warszawski zapraszamy studentów różnych kierunków 

humanistycznych i społecznych, którzy są zainteresowani badaniami miasta oraz wykorzystaniem w praktyce 

wiedzy zdobytej podczas dotychczasowych studiów. Zależy nam na interdyscyplinarnym zespole, który dzięki 

wykorzystaniu różnorodnej wiedzy będzie mógł wypracować nowatorskie perspektywy patrzenia na miasto. 

 

CELE PROJEKTU 

Rozwijanie współpracy pomiędzy warszawskimi uczelniami oraz między jednostkami UW, które są już 

zaangażowane lub mogą w przyszłości włączyć się w działania dotyczące przestrzeni miejskich. 

Rozwijanie umiejętności praktycznych studentów kierunków humanistycznych i społecznych zajmujących się 

badaniami empirycznymi w kierunku badań miasta oraz wdrażania wiedzy teoretycznej w procesy działań 

badawczych. 

Namysł teoretyczno-praktyczny nad sposobami współpracy specjalistów różnych dziedzin (szczególnie 

badaczy społecznych i architektów) w procesach konsultacyjno-projektowych. Próba odpowiedzi na problemy 

związane z aktualnym wykorzystaniem takich działań i wypracowania dobrych praktyk, które mogą wspomóc 

nowe sposoby myślenia o mieście. 

 

ZGŁOSZENIA 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu 10 października 2018 w IKP (Zespół 

Szpitala św. Rocha, Kampus Główny UW) w sali numer 9 o godz. 16:45. Opowiemy nieco więcej o projekcie 

i postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania! 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres antropotektura@gmail.com. W wiadomości prosimy o podanie imienia, 

nazwiska, kierunku, roku studiów, krótkiego opisu doświadczenia w uczestnictwie w działaniach związanych 

z miastem lub opisu powodów zainteresowania projektem. 

Na zgłoszenia czekamy do 12 października 2017! Liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy! 
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