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Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności rysunkowych, malarskich i rzeźbiarskich 
oraz przygotowanie warsztatu przyszłego projektanta i twórcy. Założeniem zajęć jest by 
student nabył umiejętności wykorzystywania rysunku odręcznego, rzeźby, fotografii i innych 
technik plastycznych dla celów wykonywania analiz formalnych i przestrzennych i 
przekazywania ich w formie informacji o krajobrazie. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin Ćwiczenia: liczba godzin 30, w tym ćwiczenia terenowe: 10 

Metody dydaktyczne indywidualne prace rysunkowe i rzeźbiarskie konsultowane przez prowadzących zajęcia, 
dyskusja nad stosowanymi rozwiązaniami formalnymi 

Pełny opis przedmiotu 

Rysunek pejzażowy - szkice z natury technika czarno-biała. Wnętrza krajobrazowe, motywy i 
inspiracje dostrzegane w otaczającym krajobrazie. Krajobraz zamknięty, krajobraz otwarty. 
Orientacja przestrzenna. Rysunek pejzażowy - szkice z natury technika barwna. Doskonalenie 
umiejętności warsztatowych (światłocień, perspektywa, zachowanie i operowanie właściwymi 
proporcjami pomiędzy elementami kompozycji, plany) wykorzystanie technik malarskich w celu 
oddania atmosfery chwili – uchwycenie kolorystyki, światłocienia. Szkice przed studium 
malarskim i studium malarskie. Elementy krajobrazu. Wykonanie szkiców i sesji fotograficznej 
przed studium malarskim. Studium krajobrazu na podstawie fotografii i szkiców. Struktury 
rzeźbiarskie inspirowane naturą. Analiza drobnej formy. Analiza faktur powierzchni, struktur 
geometrycznych, struktur roślinnych i zapoznanie się z warsztatem rzeźbiarskim. 
Wykorzystanie elementów do opracowania elementu dekoracyjnego (opracowaniem 
końcowym powinno być zastosowanie tego elementu w krajobrazie jako - formy użytkowej, 
formy przestrzennej, formy mebla ogrodowego). Szkice postaci i studium postaci.  
Struktury rzeźbiarskie inspirowane ludzką postacią.  Pogłębienie wiedzy z anatomii człowieka, 
praktyczne operowanie trzecim wymiarem przy zachowaniu właściwej proporcji i skali. 
Liternictwo.  

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) egzamin wstępny z rysunku 

Założenia wstępne  

Efekty kształcenia 

01 – umie zastosować podstawowe zasady rysunku technicznego, odręcznego, malarstwa, 
rzeźby, i innych technik plastycznych do wykonania prac plastycznych; 
02 -umie wykonywać rysunki odręczne i wykorzystywać  je do studiów i analiz przestrzennych 
oraz  przekazywania informacji o krajobrazie; 
03 –zna podstawowe zasady komponowania linii, płaszczyzn i brył w calu otrzymania 
jednolitego obiektu sztuki 
04 –umie wykorzystać podstawowe techniki cyfrowe do sporządzenia dokumentacji graficznej.

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 01-04 prace cząstkowe wykonywane na zajęciach 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia karta ocen i publikacja wybranych prac 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową

Zadania wykonane na ćwiczeniach 10 x 10 pt, razem 100 pt, opracowanie zadań wykonane w 
domu 3 x 15 pt, razem 45 pt. Ocena zależna od jakości wykonania zadań – ocena dostateczna 
– wszystkie zadania wykonane w stopniu dostatecznym > 75 pt, 3,5 > 90 pt, 4 > 105 pt, 4,5 > 
120 pt, 5 > 135 pt. 

Miejsce realizacji zajęć Park w Starym Kampusie, pracownia rysunku, pracownia rzeźby 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Rylke J., Skalski J, Rokosza J., Ducki J.,: Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu", Wydawnictwo SGGW, Warszawa 

2011.  
UWAGI:    Przegląd prac i ich ocena jest publiczna. Uczestniczą w niej wszyscy studenci. Prace wyróżniające się są wystawiane na 
okresowej wystawie i publikowane. 



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 umie zastosować podstawowe zasady rysunku technicznego, 
odręcznego, malarstwa, rzeźby, i innych technik plastycznych do 
wykonania prac plastycznych; 

AK1_W02, AK1_U01 

02 umie wykonywać rysunki odręczne i wykorzystywać  je do studiów i analiz 
przestrzennych oraz  przekazywania informacji o krajobrazie; 

AK1_W02, AK1_U01, AK1_U06  

03 zna podstawowe zasady komponowania linii, płaszczyzn i brył w calu 
otrzymania jednolitego obiektu sztuki 

AK1_U02 

04 umie wykorzystać podstawowe techniki cyfrowe do sporządzenia 
dokumentacji graficznej 

AK1_U14, 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 90 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich:  1  ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.:  3 ECTS 


