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CZYM JEST PRZEPIS NA MIASTO?
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„Przepis na miasto” to przede wszystkim ogólnopolskie warsztaty transportowo-
urbanistyczne poprzedzone jednodniową konferencją studencką. Koło Naukowe 
Systemów Komunikacyjnych kontynuuje ideę warsztatów łączących projektowanie 
urbanistyczne z projektowaniem systemów komunikacyjnych jako nierozerwalnych 
elementów w procesie kształtowania obszarów miejskich. Dotąd były to warsztaty 
uczelniane. Od 2015 r. na przełomie listopada i grudnia studenci transportu, 
gospodarki przestrzennej i architektury spotykają się na warsztatach „Ripari urbo - 
napraw miasto!”, zaś w kwietniu 2016 r. zorganizowano warsztaty „Aleje Trzech 
Wieszczów 2.0". Efekty warsztatów tradycyjnie upubliczniane są podczas Forum 
Mobilności z udziałem mieszkańców oraz urzędników. Celem warsztatów i konferencji 
jest krzewienie wśród studentów „kierunków miejskich” wiedzy na temat 
racjonalnego, świadomego planowania przestrzennego oraz projektowania 
urbanistycznego z uwzględnieniem rozwoju systemów komunikacyjnych. Celem jest 
także nauka kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem potrzeb wszystkich jej 
użytkowników w myśl zrównoważonej mobilności. Pod okiem ekspertów z komitetu 
naukowo-programowego studenci takich kierunków jak gospodarka przestrzenna, 
transport, architektura, architektura krajobrazu i geografia zmierzą się z obszarem 
problemowym na terenie Krakowa, by zaproponować swój własny przepis na miasto! 

„Moje budynki zapewniają 
słońce, przestrzeń i zieleń”

Le Courbusier



KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY
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CZĘŚĆ 1.: KONFERENCJA 
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Zapraszamy do zgłoszenia czynnego udziału w części konferencyjnej „Przepisu na 
miasto”, która odbędzie się w pierwszy dzień trwania wydarzenia (czwartek). Do 
wygłoszenia prezentacji zaproszeni zostaną wybrani przez Komitet Naukowo-
Programowy autorzy 10 najciekawszych abstraktów. Referaty mogą mieć 
maksymalnie dwóch autorów. Tematyka referatów:
§ Ochrona i kształtowanie środowiska miejskiego
§ Planowanie i rozwój miast
§ Projektowanie urbanistyczne i transportowe obszarów śródmiejskich
§ Smart cities - energooszczędne planowanie miast
§ Powiązania transportu i urbanistyki w planowaniu miast
§ Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami
§ Systemy informacji przestrzennej (GIS)
§ Ruch pieszy i rowerowy, zrównoważona mobilność miejska
§ Planowanie transportu na terenach pokolejowych, rewitalizowanych
§ Zrównoważony transport
§ Partycypacja społeczna w planowaniu miast

CZĘŚĆ 2.: WARSZTATY
Podstawową częścią „Przepisu na miasto” będą warsztaty transportowo-
urbanistyczne. Odbędą się one w formule MIASTO 24. Na wypracowanie koncepcji 
grupy warsztatowe będą miały dokładnie dobę, pracując w murach Politechniki 
Krakowskiej od godziny 9.00 w piątek do godziny 9.00 w sobotę. Podczas 
urbanistycznego maratonu warsztatowcy będą musieli zmagać się z czasem 
i przeprowadzić prawdziwą burzę mózgów by wypracować zwycięską koncepcję - 
najlepszy przepis na miasto!



ZGŁOSZENIA
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Zgłoszenia na wydarzenie odbywają się poprzez formularz on-line zamieszczony na 
stronie . Termin zgłoszenia upływa:www.przepisnamiasto.knsk.org

zgłoszenie biernego udziału w konferencji oraz 
czynnego udziału w warsztatch

30 kwietnia**

zgłoszenie czynnego udziału w konferencji 
oraz warsztatach

01 kwietnia*

Dla chcących wygłosić prezentację w cz ęści konferencyjnej - zgłoszenie 
z rozszerzonym abstraktem. Każda z prezentacji może mieć maksymalnie 
2 autorów. Objętość streszczenia to 1-2 strony A4, orientacja pionowa, marginesy 
2,5 cm, czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza (około 2500-4500 
znaków bez spacji). Zgłoszenie prezentacji jest równoznaczne ze zgłoszeniem 
uczestnictwa w części warsztatowej. Do wygłoszenia prezentacji na konferencji 
zostaną zaproszeni autorzy 10 najlepszych abstraktów. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania 
zgłoszeń na warsztaty w przypadku wyczerpania przewidzianego limitu miejsc.**

*



TERMINARZ
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§  -  zgłoszenia na konferencję z rozsz. abstraktami1 kwietnia 2017 r. 
§  -  akceptacja rozszerzonych abstraktów8 kwietnia 2017 r. 
§  -  zgłoszenia na warsztaty (+bierny udział w konferencji)30 kwietnia 2017 r.
§   -  wpłacanie opłat za uczestnictwo5 maja 2017 r.
§   -  wysyłanie prezentacji przez referentów12 maja 2017 r.
§   -  część konferencyjna PNM18 maja 2017 r.
§  -  część warsztatowa PNM: warsztaty w formule MIASTO 2419/20 maja 2017 r.
§   -  podsumowanie warsztatów i wręczenie nagród20 maja 2017 r.

Aktualne informacje o konferencji będą 
zamieszczane na stronie internetowej: 
www.przepisnamiasto.knsk.org

oraz fanpage’u KNSK: 
www.facebook.com/knsk.pk

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: 
przepisnamiasto@knsk.org

KONTAKT I INFORMACJE

Odpłatność za udział 1 osoby wynosi  (do opłaty nie jest doliczany podatek VAT). 380 zł
Opłata obejmuje: 
§ siedem posiłków (od obiadu 18 maja do obiadu 20 maja) oraz przerwy kawowe,
§ integrację uczestników konferencji i warsztatów, 
§ zakwaterowanie 18/19 i 19/20 maja.

KOSZTY UDZIAŁU W WYDARZENIU
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