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Założenia i cele 
przedmiotu: 

 
Zapoznanie i przybliżenie najważniejszych zagadnień związanych z możliwością mechanizacji prac 
związanych z pielęgnacją terenów zieleni i obiektów architektury krajobrazu; znajomość i umiejętność 
obsługi i wykorzystania narzędzi i maszyn związanych z uprawą i doprawianiem gleby, nawożeniem, 
siewem trawy, sadzeniem i ochroną roślin; znajomość urządzeń służących do pielęgnacji trawników, 
krzewów i drzew, nawadniania roślin, budowy dróg i nawierzchni, placów zabaw, zbiorników wodnych itp. 

Formy dydaktyczne, 
liczba godzin: 

Ćwiczenia w sali dydaktycznej oraz na hali maszyn WIP 

 liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne: 
dyskusja, rozwiązywanie problemu, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, indywidualne projekty 
studenckie 

Pełny opis przedmiotu: 

 
Charakterystyka mikrociągników, wykorzystanie układów sprzęgowych oraz punktów odbioru mocy do 
łączenia z narzędziami i maszynami wykorzystywanymi w mechanizacji prac w architekturze krajobrazu. 
Zabiegi uprawowe oraz zastosowanie i zasada działania urządzeń stosowanych w celu spulchnienia, 
kruszenia i wyrównania gleby. Nawożenie. Przegląd urządzeń stosowanych do wysiewu roślin. Siew i 
hydrosiew trawy. Charakterystyka urządzeń do aplikacji nawozów i ochrony roślin. Budowa, zastosowanie i 
eksploatacja maszyn wykorzystywanych w pracach ziemnych na terenie budowy obiektów architektury 
krajobrazu oraz zabezpieczanie drzew i gleby podczas prac budowlanych i remontowych. Przegląd 
systemów i urządzeń do nawadniania i zraszania roślin. Technologie budowy zbiorników wodnych w 
obiektach architektury krajobrazu. Przegląd technik i urządzeń do zakładania, koszenia i pielęgnacji 
trawników. Budowa i zastosowanie wybranych urządzeń do pielęgnacji i mikoryzacji krzewów i drzew. 
Urządzenia stosowane do sadzenia i przesadzania dużych drzew. Budowa, zastosowanie maszyn 
wykorzystywanych do budowy dróg, nawierzchni i boisk sportowych, placów zabaw. 

Wymagania formalne   

Założenia wstępne:  

Efekty kształcenia: 

01. zna budowę, podstawową obsługę, regulacje oraz zastosowanie narzędzi i maszyn wykorzystywanych 
w pracach mechanizacyjnych przy budowie i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu 
02. ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia charakteryzujące wykorzystanie sprzętu 
technicznego związanego z uprawą, siewem, nawożeniem, pielęgnacją, ochroną oraz  technologią prac 
ziemnych na terenie budowy obiektów architektury krajobrazu. 
03. potrafi analizować poszczególne ogniwa mechanizacji prac, rozwiązywać problemy związane z oceną 
technicznych aspektów w trakcie ich wykonywania, jej potencjału i perspektyw rozwoju 
 

Sposób weryfikacji 
efektów kształcenia: 

Efekt 01-03 – kolokwium na zajęciach (2)/ praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej 
studenta 
Efekt 01-02 - wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat / ocena wynikająca z obserwacji w 
trakcie zajęć 
Przedmiot kończy się zaliczeniem. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie zaliczeń cząstkowych z 
poszczególnych modułów tematycznych zrealizowanych w ramach przedmiotu, obejmujących zagadnienia 
wykorzystania środków technicznych w mechanizacji prac pielęgnacyjnych obiektów architektury 
krajobrazu. 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia: 

Okresowe prace pisemne 01-03 
Imienne karty oceny studenta z oceną 01-03 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę 

Kolokwium zaliczeniowe 60% 
Praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej studenta/ ocena wykonania zadania 



 
      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 budowę, podstawową obsługę, regulacje oraz zastosowanie narzędzi i maszyn 
wykorzystywanych w pracach mechanizacyjnych przy budowie i pielęgnacji obiektów 
architektury krajobrazu 

AK1_W12 

02 ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia charakteryzujące wykorzystanie 
sprzętu technicznego związanego z uprawą, siewem, sadzeniem, nawożeniem, 
pielęgnacją, ochroną oraz  technologią prac ziemnych na terenie budowy obiektów 
architektury krajobrazu 

AK1_W13 

03 potrafi analizować poszczególne ogniwa mechanizacji prac, rozwiązywać problemy 
związane z oceną technicznych aspektów w trakcie ich wykonywania, jej potencjału i 
perspektyw rozwoju 

AK1_U07 

 

 

końcową: projektowego na zdefiniowany temat – 40% 

Miejsce realizacji zajęć:  
Ćwiczenia są prowadzone w sali dydaktycznej. Część ćwiczeń jest realizowana w specjalistycznej hali z 
ciągnikami, narzędziami i  maszynami rolniczymi, wykorzystywanymi w technologiach produkcji roślinnej. 
Preferowane są sale ze sprzętem multimedialnym.  
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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: 

50 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.: 

0,2 ECTS 


