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„Real time city”







„Internet of things”









Augmented reality



“The bandwidth has replaced the boulevard”

Lars Lerup, Dean, Rice School of Architecture



STARBUCKS – 6 nowych restauracji każdego dnia

Narodziny „nowej” przestrzeni publicznej



STARBUCKS – 6 nowych restauracji każdego dnia

Narodziny „nowej” przestrzeni publicznej



Urbanlab
3.0

Rozwadowski, 2014



„Osoby, które zatrudniamy 
wiedzę i umiejętności zdobyły 

dzięki swojemu zapałowi i pomysłowości 

często wychodząc poza ramy oferowane 

w naszych szkołach i uczelniach…”

Urbanlab
3.0

Rozwadowski, 2014

• modyfikacja curriculum uniwersyteckiego następuje zbyt opieszale 
w stosunku do tempa przemian cywilizacyjnych 



„Zatrudniając ludzi zwracamy uwagę 
głównie na ich potencjał intelektualny, 

zdolność do analizowania, 

i szukania rozwiązań
a trochę mniej na doświadczenie czy ścisłą wiedzę…”

urbanlab
3.0

Rozwadowski, 2014

CEO

• brak udogodnień dla podejścia interdyscyplinarnego



„W całym procesie dydaktycznym 
w Polsce stawa się na pracę samodzielną, 
całkowicie pomijając umiejętności 

pracy zespołowej…”

Andrzej Blikle

urbanlab
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Rozwadowski, 2014

• nowe umiejętności określane jako „21-century skills” 



Inżynieria przestrzeni miejskiej wspomagana przez technologię cyfrową 
(WA - WETI - ZIE)

Teoria i praktyka innowacyjności
Media społecznościowe i zarządzanie miastem 

Bezpieczeństwo w mieście poprzez partycypację
Cyfrowe narzędzia demokracji  bezpośredniej

2013
2014
2015
2016
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Inżynieria przestrzeni miejskiej wspomagana przez technologię cyfrową 
(WA - WETI)

• wiedza teoretyczna
• praktyczne rozwiązania
• współpraca z biznesem i wdrożenia 



Inżynieria przestrzeni miejskiej wspomagana przez technologię cyfrową 
(WA - WETI)

• wykorzystanie ICT w zarządzaniu szeroko rozumianym systemem osadniczym

• wskazywanie interakcji pomiędzy postępem technologii a funkcjonowaniem 
społeczeństwa w skali mikro i makro

• krytyczna ocena możliwości i zagrożeń wypływających z zastosowania 
technologii cyfrowej



Metoda pracy UrbanLAB 3.0

• PBL (ang. project based learning) - problem-solving skills

Uczenie transformowania informacji w nową wiedzę i transformowania nowej 
wiedzy we wdrożenia 

-

• formuła „odwróconej klasy” (ang. flipped class)

• UX design

• Kansei Engineering



Metoda pracy UrbanLAB 3.0



Urbanlab
3.0

Rozwadowski, 2014

Spotkanie 
z klientem



Filip Federowicz



jhritz



olgaberrios



Miejski Inkubator Dźwięku - M.I.D.
StopBOX
Bazarek przysług
Miejski Teleport

AcceCITY
E polis+
Miejski kalejdoskop
eTRUST.pl
FunBUS
IDEAmap
Vitryna.pl
DUCH miasta
MemoryVIEW
Golden minute
Trafixer
Spot&TAP
Dyskutant
Chatbot QUEST!
MapSHOT





http://w963.wrzuta.pl/film/8P6kL15Upiz/urbanlab2.0.



Aktywne strategie uczenia się - środowisko bliższe centrów 
innowacji czy grup start-up’owych niż typowej sali 
akademickiej













UWARUNKOWANIA e-learning’u
w perspektywie kursu typu PBL

• Niezależne i autonomiczne zespoły – elastyczne i „przepuszczalne” granice

• Niski poziom formalizacji - zadania i obowiązki redefiniowane 
w zależności od sytuacji, decyzje podejmują  osoby posiadające  
najlepszą wiedzę o konkretnym zagadnieniu

• Brak oprogramowania 



Wyniki

Efekty kursu:

• motywacja studentów (PBL! & flipped class !)

• poziom komunikacji  (e-kontakt vs. spotkanie)

• skuteczność kontroli prowadzonej przez nauczycieli  (współpraca w zespole) 

Inżynieria przestrzeni miejskiej wspomagana przez technologię cyfrową 
(WA - WETI)



Rozwadowski, 2016

Kurs w ankietach studenckich:

„Dobre doświadczanie pracy w grupie,  spora inspiracja 
do  własnych poszukiwań i zainteresowania różnymi  
aspektami planowania miasta…

„Nowe spojrzenie na „stare” problemy, nie schematyczne rozwiązania, wyzwala energię i kreatywność….”

„Rozwija wyobraźnię, uczy własnego spojrzenia  i otwartego 
podchodzenia do wyznaczonych zadań…”

„Całkowicie nowe spojrzenie na 
sposób uczenia się…”

„Praca na kursie rozwija, wszystkie pomysły są szanowane,  tak dużo się uczymy jedni od drugich…”

„Innowacyjna i eksperymentalna forma. Najlepszy kurs na PG!”

”Kurs jest motywujący i inspirujący, zaskakujące 
wyniki pracy grupowej…

„Uczymy się nowego 
sposobu myślenia…”

urbanlab
3.0



wnioski

Inżynieria przestrzeni miejskiej wspomagana przez technologię cyfrową 
(WA - WETI)

• duży potencjał w budowaniu nowoczesnej agendy akademickiej, 
korespondującej z wyzwaniami, jakie stawia współczesny rynek pracy

• wyważenie proporcji elementów składowych w tym zakresu 
realizowanego w formie e-learningu i każdorazowe „dostrojenia” tych 
proporcji do specyfiki tematu kursu

• brak narzędzi służących wspólnej pracy nad projektem, dostosowanych 
do wymiany i przetwarzania dużych pakietów danych



Dziękuję bardzo!
e-mail: trozw@pg.gda.pl 


