
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 
akademicki: 

 
Grupa 

przedmiotów:
 

 Numer 
katalogowy:

  

 

Nazwa przedmiotu  Budowa i pielęgnowanie – ćwiczenia terenowe ECTS  5 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 
angielski  

The construction and maintaining of landscape architecture objects – fieldwork lectures 

Kierunek studiów  architektura krajobrazu 

Koordynator przedmiotu  dr inż. Agnieszka Gawłowska 

Prowadzący zajęcia 
dr inż. Agnieszka Gawłowska, dr inż. Marzena Suchocka, mgr inż. Małgorzata Okołowicz oraz osoby 
zatrudnione na umowę zlecenie 

Jednostka realizująca Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w SGGW, Kat. Architektury Krajobrazu 

Wydział, dla którego przedmiot 
jest realizowany

  

Status przedmiotu a) przedmiot kierunkowy 
b) stopień: pierwszy 
(inż.), rok: 3 

c)  niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny semestr letni Jęz. wykładowy: język polski 

Założenia i cele przedmiotu 

Zapoznanie studentów z praktycznymi metodami i współczesnymi technologiami w zakresie 
wykonawstwa i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu. Wymagana wiedza realizowana na 
przedmiotach: Budownictwo i materiałoznawstwo, Roboty ziemne, Budowa DFA, Urządzanie zieleni, 
Projektowanie obiektów architektury krajobrazu, Dendrologia, Fitosocjologia, Geodezja, Konserwacja 
i rewaloryzacja, Ochrona roślin, Uprawa i nawożenie. 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

a)  liczba godzin - ćwiczenia terenowe - 45;    

Metody dydaktyczne 
Studium przypadku, rozwiązywanie problemu - zajęcia praktyczne, konsultacje – opracowania 
studialne. 

Pełny opis przedmiotu 

Celem jest: zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu budowy i pielęgnacji 
obiektów architektury krajobrazu, wskazanie charakterystycznych problemów występujących w 
kształtowaniu porealizacyjnym obiektów arch. krajobrazu; zapoznanie z praktycznymi aspektami 
zastosowania materiałów budowlanych oraz technologii wykonawczych w obiektach architektury 
krajobrazu; nauka podstawowych zabiegów pielęgnacji roślin i elementów roślinnych. 

Wymagania formalne 
(przedmioty wprowadzające) 

Budownictwo i materiałoznawstwo – sem. 2, Roboty ziemne – sem. 3, Budowa DFA – sem. 4, 
Urządzanie zieleni – sem. 5. 

Założenia wstępne 
Znajomość zasad kształtowania i urządzania obiektów arch. krajobrazu, stosowania materiałów 
budowlanych materiału roślinnego oraz technologii budowlanych; umiejętność opracowywania 
dokumentacji projektowych. 

Efekty kształcenia 

01 – umie wykonywać 
szczegółową 
inwentaryzację zieleni 
oraz nawierzchni i 
obiektów małej 
architektury; 

02 – umie wykonywać 
podstawowe zabiegi 
pielęgnacyjne roślin; 

03 – umie zastosować 
odpowiednie technologie 
oraz materiały budowlane 
i roślinne w procesie 
projektowania i realizacji; 

04 – ma wiedzę na temat organizacji robót budowlanych i 
przebiegu procesu inwestycyjnego; 

05 – potrafi współpracować z innymi uczestnikami procesu 
projektowego i budowlanego; 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01 – 07 – ocena wynikająca z obserwacji studenta w trakcie zajęć (aktywność), ocena wykonania 
zadań praktycznych oraz opracowań studialnych. 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów kształcenia  

Opracowania studialne (wybrane tematy). 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową

 

Ocena wykonania zadań praktycznych 35% 
Ocena wykonania zadań studialnych  35% 
Aktywność na zajęciach 30% 

Miejsce realizacji zajęć 
 

w terenie 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 
1. Begemann W., Schiechtl H.M. 1999. Inżynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym. Arkady, Warszawa 
2. Fortuna-Antoszkiewicz B., Gadomska E., Gadomski K. 2007. Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Cz. III.  Wyd. 

Hortpress Sp. z o.o., Warszawa 
3. Hellwig Z. 1971. Byliny w parku i ogrodzie. PWRiL, Warszawa 
4. Komunikaty Dendrologiczne: Nr 13 1989: s. 3-27; Nr 14 1990: s. 3-17; Nr 16 1990: s. 3-46; Nr 1/23 1995: s. 11-37 
5. Kosmala M. 2000. Pielęgnowanie drzew i krzewów ozdobnych. PWRiL, Warszawa 
6. Łukaszewicz A. 2003. Rośliny okrywowe. PWRiL, Poznań 
7. Majdecki L. 1993. Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych. PWN, Warszawa 
8. Rutkowska B., Hempel A. 1986. Trawniki. PWRiL, Warszawa 
9. Seneta W., Dolatowski J. 1997. Dendrologia. PWN, Warszawa 
10. Szczepanowska H.B. 2001. Drzewa w mieście. Wyd. Hortpress Sp. z o.o., Warszawa 
11. Wałęza W. 2002. Żywopłoty. PWRiL, Warszawa 
12. Budownictwo ogólne 2008. Pr. zb. pod kier. Bogusława Stefańczyka. Arkady, Warszawa; 
13. Neufert E., 1995. Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Arkady, Warszawa; 
14. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 z p.zm. Prawo budowlane. 

UWAGI: przedmiot wiodący
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące przedmiot 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu  
 

Nr 
/symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla 
programu kształcenia na kierunku 

01 umie wykonywać szczegółową inwentaryzację zieleni oraz nawierzchni i obiektów 
małej architektury 

AK1_W05, AK1_U04, AK1_U10 

02 umie wykonywać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne roślin AK1_W08, AK1_W13, AK1_U06, 
AK1_U11 

03 umie zastosować odpowiednie technologie oraz materiały budowlane i roślinne w 
procesie projektowania i realizacji 

AK1_W09, AK1_W13, AK1_U06, 
AK1_U07, AK1_U18 

04 ma wiedzę na temat organizacji robót budowlanych i przebiegu procesu 
inwestycyjnego 

AK1_W13, AK1_U18 

05 potrafi współpracować z innymi uczestnikami procesu projektowego i budowlanego AK1_U14, AK1_K02 

 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

2
:
 130h / 27 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich: 

1,5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.: 

3 ECTS 


