
Rok 
akademicki: 

Grupa 
przedmiotów:

Numer 
katalogowy:

Nazwa przedmiotu Zasady projektowania obiektów architektury 
krajobrazu ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 
angielski Design rules – landscape architecture objects 

Kierunek studiów architektura krajobrazu 
Koordynator przedmiotu dr inż. Dorota Sikora 
Prowadzący zajęcia dr inż. Dorota Sikora, inni pracownicy Katedry Sztuki Krajobrazu 
Jednostka realizująca Katedra Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 
Wydział, dla którego 
przedmiot jest realizowany
Status przedmiotu Przedmiot kierunkowy Stopień  I  rok II niestacjonarne  
Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 

- poznanie zasad programowania i projektowania ogrodów przy zabudowie jednorodzinnej (szeregowa, 
bliźniacza, indywidualna), terenów przy obiektach użyteczności publicznej, zieleńców, bulwarów i 
promenad. 
- doskonalenie warsztatu projektowego  

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Wykład: liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne 
Metody podające: wykład z prezentacją materiału ilustrującego zasady programowania i projektowania 
wybranych grup obiektów architektury krajobrazu oraz omawianych przykładów polskich i 
zagranicznych. 

Pełny opis przedmiotu 

Tematyka wykładów obejmuje: 
- zagadnienia związane z programowaniem i projektowaniem ogrodów przy zabudowie jednorodzinnej 
(szeregowa, bliźniacza, indywidualna). Formułowanie zadania projektowego. Charakterystyka 
współczesnych tendencji w projektowaniu ogrodów przy obiektach zabudowy jednorodzinnej. 
- zagadnienia związane z programowaniem i projektowaniem nowych oraz modernizacją istniejących 
terenów towarzyszących obiektom użyteczności publicznej związanych z wybranymi usługami, w 
których ogród stanowi konieczne uzupełnienie obiektu architektonicznego: usługi komunikacji (ogrody 
przydworcowe, węzły komunikacyjne i in.), usługi zdrowia (ogrody przy szpitalach i innych placówkach 
zdrowia), usługi kultury (ogrody przy muzeach, galeriach, bibliotekach i in.), usługi oświaty (ogrody 
przedszkolne i szkolne), usługi nauki (ogrody przy uczelniach wyższych, instytutach naukowych), usługi 
administracji (tereny towarzyszące instytucjom, firmom) i in. Stosowane pojęcia i definicje, literatura 
przedmiotu, geneza i rozwój poszczególnych typów obiektów. Przegląd wybranych przykładów polskich 
i zagranicznych. 
- zagadnienia związane z programowaniem i projektowaniem zieleńców, bulwarów i promenad. 
Stosowane pojęcia i definicje, literatura przedmiotu, geneza i rozwój poszczególnych typów obiektów. 
Przegląd wybranych przykładów polskich i zagranicznych. 

Wymagania formalne  
(przedmioty 
wprowadzające) 

Wstęp do projektowania,  

Założenia wstępne Wstęp do projektowania 

Efekty kształcenia 

01 -  zna zasady programowania i projektowania ogrodów przy zabudowie jednorodzinnej (szeregowa, 
bliźniacza, indywidualna) 
02 -  zna zasady programowania i projektowania terenów przy obiektach użyteczności publicznej 
03 -  zna zasady programowania i projektowania zieleńców, bulwarów i promenad 
04 - zna współczesne trendy w projektowaniu ogrodów przy zabudowie jednorodzinnej, terenów przy 
obiektach użyteczności publicznej, zieleńców, bulwarów i promenad
05 - rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia warsztatu zawodowego 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01-05 - egzamin pisemny z części teoretycznej, 04- opracowanie eseju zawierającego analizę 
wybranego obiektu  architektury krajobrazu 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

Wykaz pytań egzaminacyjnych wraz z ocenami, złożone eseje z ocenami  

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową Egzamin pisemny - 70%, esej -30%  

Miejsce realizacji zajęć Aula wykładowa 



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 zna zasady programowania i projektowania ogrodów przy zabudowie 
jednorodzinnej (szeregowa, bliźniacza, indywidualna) 

AK1_W12 

02 zna zasady programowania i projektowania terenów przy obiektach 
użyteczności publicznej

AK1_W12 

03 zna zasady programowania i projektowania zieleńców, bulwarów i 
promenad 

AK1_W12 

04 zna współczesne trendy w projektowaniu ogrodów przy zabudowie 
jednorodzinnej, terenów przy obiektach użyteczności publicznej, 
zieleńców, bulwarów i promenad 

AK1_W10, AK1_W03 

05 rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia warsztatu projektowego AK1_K06, AK1_W16 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Bartosiewicz A., Urządzanie terenów zieleni, WSZiP, Warszawa 1977 
2. Niemirski W. (red), Kształtowanie terenów zieleni, Wyd. Arkady, Warszawa 1973 
3. Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno budowlanego, Wyd. Arkady, Warszawa 2003 
4. Orzeszek-Gajewska B., Kształtowanie terenów zieleni w miastach, PWN, Warszawa 1982 
5. Pokorski J., Siwiec A., Kształtowanie terenów zieleni, PWSZW, Warszawa 1998 
6. Szumański M., Niemirski A., Projekt klasyfikacji obiektów terenów zieleni. [w:] Diariusz Katedry Projektowania w Architekturze 
Krajobrazu. Z.1. Rozważania nad klasyfikacja terenów zieleni. Wyd. SGGW, Warszawa 1994 
7. Sanchez Vidiella A., Atlas współczesnej architektury krajobrazu, TMC, 2008 
8. 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 
9. Wilson A. Ogrody (projekty i realizacje). Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2004 
10. Amanowicz M., Struktura procesu projektowania. Modele teoretyczne a praktyka., PAN, Instytut Filozofii i Socjologii, 
Warszawa1977 
11. Gasparski W. (red.), Projektoznawstwo, WNT, Warszawa1988 
12. Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej. Wydawnictwo Arkady, Warszawa1984 
Czasopisma: 
Zieleń Miejska; Architektura&Biznes; Architektura Murator; Ogrody, ogródki, zieleńce; TOPOS, JoLA, Landscape Architecture 
Magazin, Green Spaces, Landschaft+Garten i in. 

UWAGI:     Przedmiot ma charakter wiodący i interdyscyplinarny 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 75 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.:  1 ECTS 


