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Nazwa przedmiotu 
Podstawy projektowanie obiektów architektury 
krajobrazu 2 

ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 
angielski 

Landscape Design Basics 2  

Kierunek studiów architektura krajobrazu 

Koordynator przedmiotu dr inż. Elżbieta Myjak-Sokolowska 

Prowadzący zajęcia dr inż. Elżbieta Myjak-Sokolowska , inni pracownicy Katedry Architektury Krajobrazu 

Jednostka realizująca Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Architektury Krajobrazu 

Wydział, dla którego przedmiot 
jest realizowany  

Status przedmiotu Przedmiot kierunkowy Stopień  I  rok I stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 
Poznanie i praktyczne opanowanie podstaw metodycznych projektowania w obiektach architektury 
krajobrazu w nawiązaniu do kontekstu miejsca oraz poznanie podstaw warsztatu projektowego w 
opracowaniu i prezentacji projektów. 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Ćwiczenia terenowe, liczba godzin 6;  Ćwiczenia projektowe, liczba godzin 24 

Metody dydaktyczne 

Metody podające: praca z zalecaną literaturą przedmiotu. Metody poszukujące; dyskusja, samodzielna 
obserwacja. Metody naprowadzająco-koncentryczne z wykorzystaniem metod inwentycznych z 
uwzględnieniem indywidualizacji zadania projektowego: analiza i interpretacja zebranych informacji, 
studium przypadku, projekt koncepcyjny. 

Pełny opis przedmiotu 

Ćwiczenia podzielone są na 2 części.  
Część I obejmuje zadania związane z postrzeganiem, analizowaniem i zapisem elementów i zjawisk 
definiujących cechy miejsca, analizą i oceną potrzeb użytkowników wraz z określeniem formy 
zagospodarowania terenu, oraz projektowanie elementów architektury ogrodowej z roślinnością 
towarzyszącą /kształt, wielkość, proporcje, barwa /.   
Część II to zadanie projektowe, dotyczące niewielkiego fragmentu terenu o małym stopniu złożoności; 
obejmuje zbiór podstawowych informacji wejściowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł (literatura 
przedmiotu, prace inwentaryzacje w terenie) analizę i ocenę zebranych informacji, formułowanie 
podstawowych założeń programowych, opracowanie wstępnych szkiców koncepcyjnych, rzutu oraz 
wizualizacje projektu w formie rysunków perspektywicznych, przekrojów, aksonometrii oraz makiety. 

Wymagania formalne  
(przedmioty wprowadzające) 

Podstawy projektowania1, rysunek odręczny, grafika inżynierska..  

Założenia wstępne 

Znajomość zasad kompozycji, znajomość podstaw rysunku odręcznego, graficznych technik cyfrowych 
i innych technik plastycznych oraz umiejętność wykorzystania ich do opracowań projektowych. 
Umiejętność przeprowadzenia podstawowych pomiarów sytuacyjnych i innych, niezbędnych do 
wykonania koncepcji projektowej,. 

Efekty kształcenia 

01 - rozumie relacje między potrzebami użytkowników, cechami miejsca a formą zagospodarowania 
terenu 
02 – stosuje podstawowe zasady kompozycji w skali miejsca  
03 – stosuje metodyczne podejście w rozwiązywaniu zadania projektowego 
04 – potrafi w stopniu podstawowym stosować poznane tworzywa stosowane w obiektach architektury 
krajobrazu 
05 - potrafi w sposób graficzny i opisowy opracować projekt niewielkiego fragmentu terenu 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01,05- ocena pracy i aktywności na ćwiczeniach; 01,02- realizacja i zaliczenie 2 zadań klauzurowych  
01-05- ocena zadania projektowego  

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

01-05 złożone projekty w wersji elektronicznej, złożone zadania klauzurowe, imienne karty ocen 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową 

ocena pracy i aktywności na ćwiczeniach - 10%; realizacja i zaliczenie zadań klauzurowych - 30% 
- wykonanie i publiczna obrona zadań projektowych - 60% 

Miejsce realizacji zajęć Sala dydaktyczna, teren 

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 
 

UWAGI:   

 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 
 

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.: 

 2 ECTS 

 
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 - rozumie relacje między potrzebami użytkowników, cechami miejsca a 
formą zagospodarowania terenu 

AK1_W12, AK1_W10, AK1_W03,  

02 02 – stosuje podstawowe zasady kompozycji w skali miejsca  AK1_U08 

03 03 – stosuje metodyczne podejście w rozwiązywaniu zadania 
projektowego 

AK1_U15, AK1_U01, AK1_U02 

04 04 – potrafi w stopniu podstawowym stosować poznane tworzywa 
stosowane w obiektach architektury krajobrazu 

AK1_K06, AK1_W16 

05 05 - potrafi w sposób graficzny i opisowy opracować projekt niewielkiego 
fragmentu terenu 

AK1_K06  
 

 
 


