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Wydział, dla którego 
przedmiot jest realizowany  

Status przedmiotu Przedmiot kierunkowy Stopień  I  rok II stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele 
przedmiotu 

Nauczenie podstawowych zasad projektowania ogrodów przy zabudowie jednorodzinnej (szeregowa, 
bliźniacza, indywidualna). Poznanie podstawowych zasad związanych z kompozycją ogrodów. 
Poznanie warsztatu projektowego w opracowywaniu 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. Korekty zadania projektowego. 

Pełny opis przedmiotu 

Zadanie projektowe: projekt zagospodarowania ogrodu przy domu jednorodzinnym (szeregowa, 
bliźniacza, indywidualna). Zakres opracowania stanowi określenie potrzeb użytkowników, 
przeprowadzanie analiz terenu (określenie cech morfologicznych miejsca, powiązania z otoczeniem, 
inwentaryzacja ogólna istniejącego stanu zagospodarowania), sformułowanie programu 
szczegółowego z uwzględnieniem funkcji, rodzaju i liczby urządzeń, opracowanie dyspozycji 
przestrzenno-funkcjonalnej w ujęciu wariantowym. Projekt zagospodarowania ogrodu obejmuje 
ukształtowanie terenu, przestrzenny układ elementów programu, komunikację piesza i pieszo-jezdną, 
rysunek i rodzaj nawierzchni, układ i strukturę szaty roślinnej (skład gatunkowy roślinności) oraz 
elementów wyposażenia. Opis projektu zawiera metodykę, wyniki analiz cząstkowych, uzasadnienie 
rozwiązań projektowych. Uzupełnieniem projektu są przekroje oraz wizualizacja w formie perspektywy, 
aksonometrii lub makiety całości terenu opracowania. 

Wymagania formalne  
(przedmioty 
wprowadzające) 

Geometria, Rysunek, Grafika inżynierska, Gleboznawstwo, Rośliny zielne, Drzewoznawstwo, Podstawy 
projektowania obiektów architektury krajobrazu 1,2, Materiałoznawstwo i budownictwo. 

Założenia wstępne 

Zna podstawy rysunku odręcznego. Ma podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki i sztuki 
współczesnej, rozpatrywanej w kontekście uwarunkowań kulturowych. Posiada podstawową wiedzę z 
zakresu psychologii środowiskowej. Posiada podstawową wiedzę o badaniu, rozpoznawaniu i 
systematyce gleb. Posiada podstawową wiedzę z zakresu wymagań siedliskowych roślin, oraz cech 
przestrzenno-plastycznych. Potrafi planować i przeprowadzać pomiary sytuacyjne i inne niezbędne do 
wykonania projektu. Posiada umiejętność wykonywania rysunków odręcznych i wykorzystywania ich do 
studiów i analiz przestrzennych oraz przekazywania informacji o krajobrazie. Zna ogólne zasady 
kompozycji.  

Efekty kształcenia 

01. potrafi w stopniu podstawowym czytać mapy zasadnicze 
02. umie sporządzić  szkice inwentaryzacyjne terenu opracowania 
03. umie rozpoznać i dokonać analizy podstawowych warunków przyrodniczych terenu opracowania  
04. potrafi przedstawić w formie graficznej i werbalnej idee projektowe obiektów architektury 

krajobrazu o małym stopniu skomplikowania 
05. posiada umiejętność zbierania, analizowania i interpretowania informacji przydatnych w 

projektowaniu obiektów architektury krajobrazu  
06. zna podstawowe elementy warsztatu projektowego 

Sposób weryfikacji 
efektów kształcenia 

01,02,03 - Realizacja i zaliczenie zadań klauzurowych 
01-06 - Wykonanie i publiczna obrona zadania projektowego 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

Złożone opracowania projektowe w wersji elektronicznej, imienne karty ocen 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową 

Ocena pracy i aktywności na ćwiczeniach  - 10% 
Realizacja i zaliczenie zadań klauzurowych - 30% 
Ocena i publiczna obrona zadania projektowego -60% 

 

Miejsce realizacji 
zajęć Ćwiczenia w terenie oraz w sali dydaktycznej 



Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Amanowicz M., 1977: Struktura procesu projektowania. Modele teoretyczne a praktyka., PAN, Instytut Filozofii i Socjologii, 

Warszawa 
2. Bell P.A., Greene Th.C., Fischer J.D., Baum A., 2004: Psychologia środowiskowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Gdańsk 
3. Gasparski W. (red.), 1988: Projektoznawstwo, WNT, Warszawa 
4. Kozielecki J., 1969: Rozwiązywanie problemów. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 
5. Lisowski B., 1978: O procesach rozwiązywania problemów projektowych w architekturze (w:) O rozwiązywaniu zadań 

projektowych w praktyce. PNA, Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa 
6. Neufert E., 2007: Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 
7. Szafrańska M., 1998: Ogród. Forma – Symbol – Marzenie. ARX Regia, Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w 

Warszawie, Warszawa 
8. Tatarkiewicz W., 1975: Teoria widzenia. PWN, Warszawa 
9. Tuan Y-F, 1987: Przestrzeń i miejsce. PIW, Warszawa 
10. Twardowski M., 1970: Słońce w architekturze. PWN. Warszawa. 
11. Wejchert K., 1983: Przestrzeń wokół nas. Fibak Nome Press, Katowice 
12. Wejchert K., 1984: Elementy kompozycji urbanistycznej. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 
13. Wilson A., 2004: Ogrody (projekty i realizacje). Wydawnictwo Arkady, Warszawa 
14. Czasopisma: „Architektura”, „Architektura & Biznes”, „Garten und Landschaft”, Landscape Architecture, Topos (Europen 

Landscape Magazine) 
15. Prawo budowalne. 

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 110 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.: 

 2,5 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 Potrafi w stopniu podstawowym czytać mapy zasadnicze AK1_U13 

02 Umie sporządzić  szkice inwentaryzacyjne terenu opracowania AK1_U01 

03 Umie rozpoznać i dokonać analizy podstawowych warunków przyrodniczych terenu 
opracowania 

AK1_U05 

04 Potrafi przedstawić w formie graficznej i werbalnej idee projektowe obiektów 
architektury krajobrazu o małym stopniu skomplikowania 

AK1_U17 

05 Posiada umiejętność zbierania, analizowania i interpretowania informacji przydatnych 
w projektowaniu obiektów architektury krajobrazu 

AK1_U17, AK1_K01 

06 Zna podstawowe elementy warsztatu projektowego AK1_U02, AK1_U05, AK1_U07, 

AK1_U08, AK1_U09 

 
 


