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Jednostka realizująca Katedra Sztuki Krajobrazu 
Wydział, dla którego 
przedmiot jest realizowany
Status przedmiotu Przedmiot kierunkowy Stopień  I  rok I stacjonarne  
Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: polski  
Założenia i cele przedmiotu Podstawy architektury krajobrazu oraz projektowania przestrzeni.   
Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Wykład: liczba godzin 15, Ćwiczenia: liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne Wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, studium przypadku, indywidualne projekty studenckie, 
konsultacje 

Pełny opis przedmiotu 

Wykład: Podstawy architektury krajobrazu, jej geneza, podstawowe definicje i cele. Przedstawienie 
warsztatu projektanta, metodyki projektowania, źródeł informacji o krajobrazie i technik prezentacji. 
Przedstawienie zasad tworzenia kompozycji przestrzennych w krajobrazie w odniesieniu do 
kompozycji plastycznej: płaszczyznowej i bryłowej. Kategorie estetyczne i pojęcia z zakresu teorii 
architektury. Dostosowanie rozwiązań projektowych do potrzeb człowieka w tym ergonomia 
rozwiązań oraz postrzeganie ładu i piękna przestrzeni. Zasady komponowania przestrzeni:  oś i 
symetria, rytm w przestrzeni, hierarchia, kontrast, zasady stosowania koloru, kompozycja 
horyzontalna, wertykalna i diagonalna Wprowadzenie do zagadnień projektowania w szerokim 
kontekście uwarunkowań przyrodniczych oraz celów społecznych, gospodarczych i kulturowych 
projektowania. Definiowanie krajobrazu jako dynamicznej współzależności zjawisk. Analiza  
historycznych i współczesnych przykładów i problemów projektowych.  
Cel ćwiczeń: wykształcenie umiejętności kreacji rozwiązań projektowych poprzez ćwiczenia 
integrujące kompozycje abstrakcyjne z kompozycjami przestrzennymi w krajobrazie. Wykształcenie 
podstawowych umiejętności i nawyków w zakresie analizy formy krajobrazowej – poprzez studia 
rysunkowe, inwentaryzacje, studia biblioteczne oraz w zakresie projektowania – szkice projektowe, 
rzuty, przekroje, kształtowanie programu i funkcji, wymiarowanie i ergonomia. Program ćwiczeń: 
zadania kompozycyjne: punkt na płaszczyźnie i w krajobrazie, kompozycja bryły i płaszczyzny, oś i 
symetria, rytm w przestrzeni, hierarchia, kontrast, zasady stosowania koloru, kompozycja 
horyzontalna, wertykalna i diagonalna.  

Wymagania formalne  
(przedmioty wprowadzające) Podstawowe umiejętności rysunkowe. 

Założenia wstępne Sprawne posługiwanie się rysunkiem w studiach krajobrazowych i wizualizacjach koncepcji 
projektowych 

Efekty kształcenia 

01 - Posiada podstawową wiedzę na temat genezy i celów architektury krajobrazu, sytuacji 
zawodowej i warsztatu pracy architekta krajobrazu  
02- Posiada podstawową wiedzę na temat kształtowania formy, funkcji i programu obiektów 
architektury krajobrazu 
03 - Zna podstawowe zagadnienia kształtowania kompozycji brył i płaszczyzn, podstawowe 
kategorie estetyczne oraz posiada podstawy teorii architektury. 
04 - Umie tworzyć kompozycję przestrzenną i ją modyfikować oraz interpretować 
05 - Umie odnieść kompozycję przestrzenną do historycznych i współczesnych przykładów obiektów 
architektury krajobrazu  
06 - Umie wykonać podstawowe studia rysunkowe: szkice, zdjęcia, inwentaryzację terenu, studia 
biblioteczne oraz analizy w celu poszukiwania prawidłowych rozwiązań przestrzennych w 
projektowanych obiektach architektury krajobrazu. 
07 – Umie opracować koncepcję prostego obiektu architektury krajobrazu – od idei do detalu i 
przedstawić go w formie rysunkowej i opisowej, z wykorzystaniem szkicu projektowego, rzutu, 
przekroju, widoku perspektywicznego, makiety 
08 - przewiduje wpływ projektowanego obiektu na środowisko przyrodnicze, jakość krajobrazu i 
warunki życia człowieka

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

04, 05, 06, 07 - ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat oraz ocena 
prezentacji projektów w trakcie zajęć 
01 do 08 – zaliczenie: końcowe zadanie klauzurowe rozwiązujące zadany temat porjektowy  

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

lista ocen studenta z zadań projektowych realizowanych podczas ćwiczeń oraz kopie prezentacji; 
treść końcowego zadania klauzurowego z oceną każdego studenta 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową

Zadania projektowe – 60% 
Końcowe zadanie klauzurowe – 40%

Miejsce realizacji zajęć Sala dydaktyczna, plener. 



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 01 - Posiada podstawową wiedzę na temat genezy i celów architektury 
krajobrazu, sytuacji zawodowej i warsztatu pracy architekta krajobrazu 

AK1_W16 

02 02- Posiada podstawową wiedzę na temat kształtowania formy, funkcji i 
programu obiektów architektury krajobrazu

AK1_W12 

03 03 - Zna podstawowe zagadnienia kształtowania kompozycji brył i 
płaszczyzn, podstawowe kategorie estetyczne oraz posiada podstawy 
teorii architektury.

AK1_W02,  AK1_W03 

04 04 - Umie tworzyć kompozycję przestrzenną i ją modyfikować oraz 
interpretować

AK1_U02, AK1_U08 

05 05 - Umie odnieść kompozycję przestrzenną do historycznych i 
współczesnych przykładów obiektów architektury krajobrazu  

AK1_U07 

06 06 - Umie wykonać podstawowe studia rysunkowe: szkice, zdjęcia, 
inwentaryzację terenu, studia biblioteczne oraz analizy w celu 
poszukiwania prawidłowych rozwiązań przestrzennych w projektowanych 
obiektach architektury krajobrazu.

AK1_U01,  AK1_U02, AK1_U12 

07 Umie opracować koncepcję prostego obiektu architektury krajobrazu – od 
idei do detalu i przedstawić go w formie rysunkowej i opisowej, z 
wykorzystaniem szkicu projektowego, rzutu, przekroju, widoku 
perspektywicznego, makiety

AK1_U07, AK1_U08 

08 Przewiduje wpływ projektowanego obiektu na środowisko przyrodnicze, 
jakość krajobrazu i warunki życia człowieka

AK1_K01, AK1_K03 
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UWAGI:     

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 119 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich:  2 ECTS 

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


