ZASADY PRZYGOTOWANIA REFERATU
ZAKRES FORMALNY

1. Opracowanie oddajemy w formie spiętego wydruku (np. listwa boczna) oraz w wersji
elektronicznej tj. na płycie. Płyta jest włożona do „koszulki” wpiętej w wersji papierowej
i zawiera treść referatu, ewentualnie prezentację.
2. Strona tytułowa zawiera następujące informacje:


imiona i nazwiska osób przygotowujących referat,



nazwę wybranego projektu rewitalizacji,



rok akad. 2017/2018, sem. V,



prowadzący grupę: mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Wójcik-Popek,



prowadzący przedmiot: dr hab. inż. arch. Bogusław Podhalański

3. Objętość tekstu 10-15 tekstu normatywnego + 4 strony ilustracji dobranych tak, aby
prezentować ważne aspekty przedstawianego opracowania.
4. Tekst normatywny wymogi edytorskie:


czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5;



wyjustowany, akapity wcięte 1 cm;



podpisy pod ilustracjami: Times New Roman 10 pkt, interlinia 1;



przypisy dolne: Times New Roman 10 pkt, interlinia 1;



marginesy: 2,5 cm górny i dolny, lewy 3,0 cm, prawy 2,0 cm.

5. Tekst referatu ma trójdzielną budowę: wstęp, rozwinięcie, podsumowanie.
6. Część referatu wykonywana indywidualnie!!! Należy, na co najmniej na 1 stronie
ocenić krytycznie projekt rewitalizacji pod względem kryteriów: estetycznych,
kompozycyjnych, behawioralnych, funkcjonalnych, komunikacyjnych.
7. Wszystkie informacje, które pochodzą z zebranych materiałów książkowych i źródeł
internetowych należy oznaczyć za pomocą automatycznych przypisów dolnych1.
8. Ilustracje
a. podpisane poniżej według wzoru: ryc. numer, własny opis, źródło: adres strony
internetowej, data dostępu: dzień, miesiąc, rok.
b. BARDZO WAŻNE! Nie oblewamy ilustracji tekstem.

1

w ten sposób. O przypisach więcej w pliku zasady redagowania przypisów.
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1

c. np.

Ryc. 1 High Line Park, Nowy Jork, widok na zatokę,
https://www.nycgovparks.org/photo_gallery/full_size/14435.jpg,
data dostępu 03.11.2017 r.

ZAKRES MERYTORYCZNY REFERATU:
Tekst zawiera:
A. Podstawowe dane np. wielkość miasta (powierzchnia), ilość mieszkańców, gdzie
miasto jest położone itd.
B. Nazwa projektu rewitalizacji.
C. Omówienie projektu rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn
degradacji w rozbiciu na:
 degradacje przestrzenne,
 degradacje społeczno – ekonomiczno – gospodarcze,
 degradacje ekologiczne,
 degradacje kulturowe.
D. Rodzaj struktury przestrzennej podlegającej degradacji: teren poprzemysłowy,
powojskowy, po-kolejowy, po-portowy, śródmiejski, po-sportowy.
E. Omówienie problematyki kompozycji urbanistycznej pierwiastków artystycznych oraz
omówienie sposobu zagospodarowania – idea, metafora.
F. Ilustracje: powinny odzwierciedlać cechy przestrzenne sposobu przeciwdziałania
degradacji terenu (rzuty/pierzeje/przekroje) obrazujące ideę projektu rewitalizacji.
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