
Rok akademicki: Grupa 
przedmiotów:

Numer 
katalogowy:

Nazwa przedmiotu Zintegrowane projektowanie krajobrazu ECTS 2 
Tłumaczenie nazwy na jęz. 
angielski Integrated landscape design 

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

Założenia i cele przedmiotu Przekazanie wiedzy z zakresu programowania i projektowania złożonych obiektów architektury 
krajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania środowiskowego. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin Wykład: liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne Metody podające: wykład, praca z zalecaną literaturą przedmiotu.  

Pełny opis przedmiotu 

Tematyka wykładów obejmuje integrowanie działań projektowych, dotyczących kształtowania 
krajobrazu na poszczególnych poziomach projektowania w płaszczyznach: metodycznej, przepływu 
informacji pomiędzy poszczególnymi poziomami projektowania, harmonizowania działań dotyczących 
kształtowania i ochrony krajobrazu z innymi działaniami projektowymi związanymi z systemem 
mieszkalnictwa, transportu, infrastruktury technicznej etc. Zakres wykładów obejmuje ponadto: 
społeczne, prawne, kulturowe, przyrodnicze i techniczno-ekonomiczne podstawy projektowania 
złożonych obiektów architektury krajobrazu takich jak: tereny osiedli mieszkaniowych, tereny ośrodków 
wypoczynkowych, sportowych, tereny przemysłowe i poprzemysłowe.  

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) Wstęp do projektowania, zasady projektowania obiektów architektury krajobrazu. 

Założenia wstępne 
Posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii środowiskowej. Posiada wiedzę o 
uwarunkowaniach przyrodniczych, kulturowych, społecznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych 
w procesie programowania i projektowania obiektów architektury krajobrazu. 

Efekty kształcenia 

01. Posiada wiedzę z teorii i zasad programowania i projektowania złożonych obiektów architektury 
krajobrazu 

02. Posiada świadomość konieczności integrowania  działań projektowych na różnych poziomach 
projektowania i płaszczyznach działań. 

03. Posiada świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki swojej działalności w sferze przestrzennej, 
kulturowej, przyrodniczej i ekonomicznej 

4.     Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia warsztatu projektowego
Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia Sprawdzian pisemny z wykładów  

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia Złożone sprawdziany oraz imienne karty ocen  

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową Zaliczenie sprawdzianu 100% 

Miejsce realizacji zajęć Wykłady w auli dydaktycznej 
Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Bergatt Jackson Jirina - TERENY ZDEGRADOWANE PODRĘCZNIK Interdyscyplinarne narzędzie edukacyjne poświęcone 
zagadnieniu regeneracji terenów zdegradowanych  

2. Botwina J.: „Rekreacyjne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych nowym wyzwaniem dla architektów krajobrazu” [w] Zielone 
Miasto – Metamorfozy, XII Ogólnopolska Konferencja, Warszawa, 

3. Botwina J., „Tendencje projektowe w zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych na obszarach miejskich” [w] Horyzonty 
Architektury Krajobrazu, Przedmiot Architektury krajobrazu, Warszawa, 2010 

4. Holden R.,1996: International landscape design, London   
5. Gasidło K. , Gorgoń J., 1999: Modelowe przekształcenia terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, UNCHS/Habitat, UNDP, 

Katowice,  
6. Gorokhov V., Lunts L.,1985: Parki świata. Moskwa 
7. Kirkwood N. (red.), 2001: Manufactured Sites: Rethinking the Post-Industrial Landscape Ispon Press, London 
8. Kochanowski M. (red), 2005: Przestrzeń publiczna miasta postidustrialnego,, Urbanista, Warszawa 
9. Neufert E.,2007: Podręcznik projektowania architektonicznego, Arkady. Warszawa 
10. Solarek K., 1997: Współczesny park jako element zagospodarowania przestrzeni publicznej w mieście, Warszawa 
11. Sperns M., 2001 :Modern Landscape”, Phaidon  
12. Szumański M., Niemirski A., Rutkowski S., 1996: Rozważania nad klasyfikacją obiektów terenów zieleni. Diariusz Katedry 

Projektowania w Architekturze Krajobrazu. Zeszyt 1,Wydaw.SGGW, Warszawa  
13. „The World of Landscape Architects”, London 1995 
14. Zachariasz A.,2006: Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy ze szczególnym uwzględnieniem roli parków publicznych. 

Seria Architektura. Monografia 336.Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków                
15. Vidiella  A.,2009: Atlas współczesnej architektury krajobrazu, Warszawa  
16. Czasopisma : „Architektura”, „Architektura & Biznes”, „Garten und Landschaft”, Landscape Architecture, Topos (Europen 

Landscape Magazine) 

UWAGI:      



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 wiedzę z teorii i zasad programowania i projektowania złożonych 
obiektów architektury krajobrazu 

AK!_W07,AK1_W12 

02 Posiada świadomość konieczności integrowania  działań projektowych na 
różnych poziomach projektowania i płaszczyznach działań. 

AK1_W16,  

03 Posiada świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki swojej działalności w 
sferze przestrzennej, kulturowej, przyrodniczej i ekonomicznej 

AK1_K03, AK1_K05 

04 Rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia warsztatu projektowego AK1_K06 

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:  2 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.:  0,5 ECTS 


