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Założenia i cele 
przedmiotu 

 poznanie zasad programowania i projektowania terenów osiedli mieszkaniowych 
 doskonalenie warsztatu projektowego w opracowaniu i prezentacji projektów 
 nauka umiejętności pracy zespołowej i indywidualnej 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Ćwiczenia terenowe, liczba godzin 15;  Ćwiczenia projektowe, liczba godzin 30. 

Metody dydaktyczne 

zbiór informacji i samodzielne obserwacje (przegląd materiałów źródłowych, wizja lokalna, 
inwentaryzacja, wywiad z użytkownikami) 
metody naprowadzająco-koncentryczne z wykorzystaniem metod inwentycznych z uwzględnieniem 
indywidualizacji zadania projektowego: analiza i interpretacja zebranych informacji, rozwiązywanie 
problemu projektowego, dyskusja, konsultacje, studium przypadku, projekt 

Pełny opis przedmiotu 

Program ćwiczeń obejmuje wykonanie jednego zadania projektowego dotyczącego 
modernizacji/rewitalizacji przestrzeni osiedla mieszkaniowego  wg następującego zakresu: 
- zbiór informacji z wykorzystaniem różnorodnych źródeł (literatura, wizja lokalna, inwentaryzacje, 
wywiady) 
- analizy i ocena, sformułowanie problemów projektowych 
- sformułowanie wytycznych projektowych 
- opracowanie programu i dyspozycji przestrzenno-funkcjonalnej  
- opracowanie w formie graficznej i opisowej  projektu zagospodarowania terenu oraz rozwinięć 
szczegółowych uzasadniających przyjętą koncepcję 
- wizualizacje (aksonometria, rysunki perspektywiczne, przekroje lub makieta) 
Konsultacje: dendrologia 15 h, fitosocjologia 10 h, fizjografia 5 h. 

Wymagania formalne  
(przedmioty 
wprowadzające) 

Wstęp do projektowania, historia sztuki, historia sztuki ogrodowej i architektury, zasady projektowania 
obiektów architektury krajobrazu, grafika inżynierska, rysunek odręczny i zawodowy, drzewoznawstwo, 
ozdobne rośliny zielne, fizjografia, fitosocjologia, materiałoznawstwo i budownictwo, urządzanie. 

Założenia wstępne 

Posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii środowiskowej oraz społecznych uwarunkowań 
działalności architekta krajobrazu. Zna zasady kompozycji obiektów architektury krajobrazu.  Zna 
historię, teorię sztuki ogrodowej i architektury krajobrazu.  
Wykazuje się znajomością rysunku odręcznego, graficznych technik cyfrowych i innych technik 
plastycznych oraz umiejętnością wykorzystania ich do studiów i analiz przestrzennych, umiejętnością 
przeprowadzenia podstawowych pomiarów sytuacyjnych i innych niezbędnych do wykonania projektu.  
Potrafi rozpoznać i charakteryzować uwarunkowania przyrodnicze, techniczne i społeczne niezbędne 
do sporządzenia projektu. Wykazuje się znajomością roślin, ich wymagań, cech użytkowych i 
dekoracyjnych. Potrafi dokonać wyboru odpowiednich materiałów i technologii w procesie 
projektowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu. 

Efekty kształcenia 

01. Posiada umiejętność dobrania właściwej metody do rozwiązywania określonych zadań   
projektowych 

02. Zna i potrafi wykorzystać różnorodne źródła informacji o środowisku przyrodniczym w 
projektowaniu złożonych obiektów architektury krajobrazu 

03. Umie świadomie wykorzystać określone techniki i rozwiązania technologiczne w kreowaniu 
przestrzeni 

04. Potrafi uzasadnić i obronić zastosowane rozwiązania projektowe  
05. Ma świadomość wagi i mechanizmów wpływu proponowanych rozwiązań na środowisko 

przyrodniczo-kulturowe 
06. Rozumie potrzebę konsultacji społecznych w procesie projektowania 

Sposób weryfikacji 
efektów kształcenia 

01,02 - Realizacja i zaliczenie zadań klauzurowych 
02 -06 - Ocena i publiczna obrona zadania projektowego 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

Złożone opracowania projektowe w wersji elektronicznej, złożone zadania klauzurowe, wykaz pytań 
sprawdzianu,  imienne karty ocen 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową

Ocena pracy i aktywności na ćwiczeniach  - 10% 
Realizacja i zaliczenie zadań klauzurowych - 30% 
Ocena i publiczna obrona zadania projektowego - 60% 

Miejsce realizacji zajęć sala dydaktyczna, teren 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  

Nr 
/symbol 
efektu 

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

01 Posiada umiejętność dobrania właściwej metody do rozwiązywania 
określonych zadań   projektowych 

AK1_U02 

02 Zna i potrafi wykorzystać różnorodne źródła informacji o środowisku 
przyrodniczym w projektowaniu złożonych obiektów architektury 
krajobrazu 

AK1_U13, AK1_U08 

03 Umie świadomie wykorzystać określone techniki i rozwiązania 
technologiczne w kreowaniu przestrzeni 

AK1_U07 

04 Potrafi uzasadnić i obronić zastosowane rozwiązania projektowe AK1_U17, AK1_K07 

05 Ma świadomość wagi i mechanizmów wpływu proponowanych rozwiązań 
na środowisko przyrodniczo-kulturowe 

AK1_K01 

06 Rozumie potrzebę konsultacji społecznych w procesie projektowania AK1_K07 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Adamczewska-Wejchert H., Kształtowanie zespołów mieszkaniowych, Wyd. Arkady, Warszawa 1985 
2. Chmielewski J.M., Mirecka M., Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 
2001 
3. Gronostajska B.E., Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej. Teoria i praktyka na przykładzie wybranych realizacji wrocławskich 
z lat 1970-1990, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007 
4. Lipińska A., Rola zieleni w osiedlu mieszkaniowym, PWN, Warszawa 1977 
5. Niemirski W. (red), Kształtowanie terenów zieleni, Wyd. Arkady, Warszawa 1973 
6. Nowicki J., Środowisko mieszkaniowe. Cz. 1i2 Osiedla warszawskie. Projektowe doświadczenia XX wieku. Oficyna Wydawnicza 
WSEiZ, Warszawa 2003 
7. Orzeszek-Gajewska B., Kształtowanie terenów zieleni w miastach, PWN, Warszawa 1982 
8. Piątkowska K., Scholtz A., Wirszyłło R., Rekreacja w osiedlu, CRS, Warszawa 1976 
9. Szkiłądź J., Elementy zagospodarowania terenów osiedlowych, Wyd. CRS, Warszawa 1975 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami 

UWAGI:   

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 180 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich:  3  ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.:  4 ECTS 


