
 
 
 
 
 
 

 

Rok 
akademicki: 

2014/2015 
Grupa 

przedmiotów: 
 Numer 

katalogowy: 
 

 

Nazwa przedmiotu Rysunek i rzeźba 2 ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 
angielski 

Drawing and sculpture 2 

Kierunek studiów Architektura krajobrazu 

Koordynator przedmiotu Dr Ewa Kosiacka-Beck 

Prowadzący zajęcia mgr Janusz Ducki, dr Małgorzata Kaczyńska, dr Katarzyna Krzykawska, dr Ewa Kosiacka-Beck 

Jednostka realizująca Katedra Sztuki Krajobrazu 

Wydział, dla którego 
przedmiot jest realizowany  

Status przedmiotu Przedmiot podstawowy Stopień  I  rok I stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

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 przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie. 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Ćwiczenia: liczba godzin 45, w tym ćwiczenia terenowe: 15  

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

Pełny opis przedmiotu 

Studium z wyobraźni, studium wnętrza architektonicznego lub wizualizacja projektu scenografii. 
Zjawiska przyrody i krajobraz.. Wykonanie powiększenia starej ryciny przedstawiającej wnętrze lub 
elementy kompozycji ogrodu historycznego  Dokumentacja graficzna istniejącego wnętrza 
urbanistycznego. Wizualizacja projektu i wnętrza urbanistycznego. Wizualizacje projektu ogrodowego 
Wykonanie rzutu, przekrojów, aksonometrii. Opracowanie graficzne projektu. Układ brył i płaszczyzn. 
Instalacja przestrzenna w konkretnym kontekście krajobrazowym. Ćwiczenia plenerowe z malarstwa i 
rysunku odręcznego.   

Wymagania formalne  
(przedmioty 
wprowadzające) 

 Rysunek 1 

Założenia wstępne opanowany warsztat i podstawowa wiedza z zakresu rysunku odręcznego 

Efekty kształcenia 

01 – umie przedstawić w formie rysunkowej wyobrażony układ przestrzenny 
02 – potrafi wykonać dzieło rysunkowe, malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne i graficzne 
03 – umie wykonywać kompozycję przestrzenną zawierającą informację o krajobrazie 
04 -Umie wykonywać rysunki odręczne i szkice barwne oraz wykorzystywać  je do studiów i analiz 
przestrzennych oraz  przekazywania informacji o krajobrazie; 
05 - umie wykorzystać podstawowe techniki cyfrowe do sporządzenia dokumentacji graficznej. 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01-05 indywidualne prace rysunkowe i rzeźbiarskie konsultowane przez prowadzących zajęcia, 
dyskusja nad stosowanymi rozwiązaniami formalnymi 

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.2011.,: Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu", Wydawnictwo SGGW, Warszawa  

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 przedstawić w formie rysunkowej wyobrażony układ przestrzenny AK1_W02, AK1_U17 

02 potrafi wykonać dzieło rysunkowe, malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne i 
graficzne 

AK1_W02, AK1_U01 

03 umie wykonywać kompozycję przestrzenną zawierającą informację o 
krajobrazie; 

AK1_U02 

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

 AK1_U01, AK1_U06 

05 umie wykorzystać podstawowe techniki cyfrowe do sporządzenia 
dokumentacji graficznej 

AK1_U15 

 

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: 

1,5 ECTS 

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

1,5 ECTS 


