Studia miejskie w MCK
Lesław Peters, Nasza Politechnika
„Na bazie wieloletnich kontaktów MCK PK z Fundacją Sendzimira, narodziła się koncepcja
zorganizowania podyplomowego studium, na którym idee zrównoważonego rozwoju byłyby
prezentowane w kontekście zarządzania rozwojem miast. (…)

Fot. Tomasz Jeleński

Słuchacze mają zapoznać się z szerokim zakresem zasad i metod, które pozwolą im połączyć różne
dziedziny wiedzy w spójne strategie, plany i projekty, oraz znaleźć odpowiednie narzędzia ich
realizacji, (…) włączać różnego rodzaju partnerów społecznych i biznesowych, (…) tworzyć
partnerstwa międzysektorowe, np. publiczno-prywatne, o których się ostatnio w Polsce sporo mówi,
jako o szansie na poprawę infrastruktury społecznej, wobec niewystarczających środków publicznych.
Do realizacji programu studium pozyskano wielu wykładowców reprezentujących różne specjalności.
Jest wśród nich prof. Andreas Billert z Uniwersytetu Viadrina, specjalista w zakresie zarządzania
projektami rozwoju i odnowy obszarów miejskich, który kierował rewitalizacją miast w Niemczech. O
gospodarce komunalnej i inżynierii ekologicznej będzie mówił dr Tomasz Bergier z AGH. Kwestie
związane z ekonomią ekologiczną i usługami ekosystemów miejskich omówi dr Jakub Kronenberg z
Uniwersytetu Łódzkiego. Temat zarządzania zielenią miejską przedstawi Paweł Lisicki, miejski
architekt krajobrazu w Warszawie. O wodzie w mieście będą traktowały zajęcia prowadzone przez dr
Iwonę Wagner, dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej w Europejskim Regionalnym Centrum
Ekohydrologii PAN i sekretarza Naukowego Międzynarodowego Programu Hydrologicznego UNESCO.
Marcin Hyła przybliży potencjał i zasady rozwoju infrastruktury rowerowej. Zagadnienia związane z
finansowaniem projektów zintegrowanych i funduszami unijnymi zaprezentuje dr Tomasz Dorożyński
z Uniwersytetu Łódzkiego, członek prestiżowych organizacji międzynarodowych zrzeszających
ekspertów z dziedziny ekonomii i biznesu międzynarodowego.
Swój wkład wniesie też grono osób związanych z Politechniką Krakowską. Zajmą się oni
kwestiami z zakresu urbanistyki, architektury krajobrazu i transportu. Wśród wykładowców studium
są m.in.: profesorowie: Stanisław Juchnowicz (będzie mówił o projektowaniu i budowie nowych
miast), Wojciech Kosiński (projektowanie zintegrowane), Andrzej Rudnicki (transport miejski),

Zbigniew Zuziak (planowanie strategiczne), Krystyna Pawłowska (partycypacja społeczna), Andrzej
Szarata (zarządzanie mobilnością) oraz dr Wojciech Korbel (aspekty legislacyjne) i dr Kinga Racoń-Leja
(projektowanie urbanistyczne)…
Dr Jeleński (który zapowiedział m.in. zajęcia na temat kształtowania przestrzeni publicznej) dużą
wagę przywiązuje do partnerów całego przedsięwzięcia. Są nimi ICLEI (International Council for Local
Environmental Initiatives) i INTBAU (International Network for Traditional Building, Architecture &
Urbanism). ICLEI to światowa organizacja wspierająca miasta w ich wysiłkach na rzecz tworzenia
lepszych miejsc do życia. INTBAU, działające pod patronatem księcia Karola, zabiega o zachowanie i
rozwój lokalnych tradycji budowlanych, architektonicznych i urbanistycznych, zmierzając poniekąd
pod prąd tendencji globalistycznych…
Studia podyplomowe „Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast” to oferta skierowana przede
wszystkim do osób pracujących w urzędach miejskich, do ludzi związanych z samorządami i
administracją lokalną oraz do tych, którzy zamierzają podjąć pracę w tego typu jednostkach. Mogą to
być również absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy odbywają studia magisterskie lub
doktoranckie. Być może w gronie słuchaczy pojawią się też młodzi naukowcy interesujący się
zarządzaniem przestrzenią miejską – architekci i urbaniści, ale także ekonomiści czy też osoby
zainteresowane psychologią lub socjologią miasta.”

