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Status przedmiotu 
przedmiot   kierunkowy 
podstawowy 

Stopień  I  rok II stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele 
przedmiotu 

 Organizacja i harmonogram budowy obiektu architektury krajobrazu.  

 Opanowanie wiedzy dotyczącej zasad budowy dróg parkowych i wyboru nawierzchni.  

 Podstawowe formy budowli ogrodowych, zasady ich projektowania, budowy i konserwacji. 

Formy dydaktyczne, 
liczba godzin 

Wykład;  liczba godzin 15;  Ćwiczenia projektowe;  liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne 
Metody podające: wykład, opis, pokaz, praca z zalecaną literaturą, indywidualne projekty studenckie, 
konsultacje – projekty budowlane i wykonawcze 

Pełny opis przedmiotu 

Tematyka wykładów:  
Zasady wyboru właściwej nawierzchni parkowej w zależności od przewidywanego rodzaju ruchu, warunków 
terenowo-gruntowych, rzeźby terenu oraz założonych walorów plastycznych. Zaznajomienie z rodzajami 
dróg i nawierzchni, przekrojami konstrukcyjnymi, sposobami odwodnienia oraz zasadami ich budowy i 
konserwacji. Podstawowe formy konstrukcji (budowli) ogrodowych, zasady ich projektowania, budowy i 
konserwacji.  
Tematyka ćwiczeń: 
Projekty budowlane dróg i placów oraz projekty wykonawcze nawierzchni i wybranych elementów 
architektury ogrodowej (zbiorniki wodne, schody ogrodowe, meble ogrodowe, elementy wyposażenia 
terenu). Wykonywanie wybranych elementów małej architektury na ćwiczeniach terenowych. 

Wymagania formalne  
(przedmioty 
wprowadzające) 

Rysunek odręczny i techniczny. Matematyka. Budownictwo i materiałoznawstwo. Projektowanie obiektów 
architektury krajobrazu. 

Założenia wstępne 

Znajomość podstawowych umiejętności z zakresu rysunku odręcznego i technicznego, znajomość 
materiałów budowlanych i elementarna znajomość statyki budowli (konstrukcji) budowli ogrodowych, 
umiejętność posługiwania się rzutem cechowanym, znajomość budowy geologicznej i genezy gruntów. 
Znajomość CAD-u 

Efekty kształcenia 

01. posiada umiejętność wyboru właściwej nawierzchni parkowej w zależności od przewidywanego 
rodzaju ruchu, warunków terenowo-gruntowych, rzeźby terenu oraz założonych walorów plastycznych 

02. posiada wiedzę o rodzajach dróg i nawierzchni, przekrojach konstrukcyjnych, sposobach ich 
odwodnienia 

03. posiada wiedzę o zasadach budowy i konserwacji dróg i architektury ogrodowej 
04. dysponuje wiedzą na temat podstawowych form konstrukcji (budowli) ogrodowych, zasadach ich 

projektowania, budowy i konserwacji 
05. umie przygotować projekt budowlany dróg i placów 
06. umie zaprojektować konstrukcję nawierzchni w zależności od typu ruchu i rodzaju gruntu 
07. umie przygotować projekt wykonawczy wybranych elementów architektury ogrodowej 

Sposób weryfikacji 
efektów kształcenia 

01, 02, 03 i 04 – kolokwia na zajęciach ćwiczeniowych.  
05, 06 i 07   ocena projektu i jego publiczna obrona 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

Zestawienie imienne ocen, projekty wraz z ocenami prezentowane w formie analogowej i cyfrowej 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę 
końcową 

Średnia ocen: kolokwia 30% + średnia arytmetyczna z ocen poszczególnych projektów 

Miejsce realizacji zajęć Sala dydaktyczna. Ćwiczenia terenowe na terenie campusu SGGW i w wybranych obiektach Warszawy 
Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Bolek S., Majdecki L.: Album nawierzchni wewnątrz osiedlowych i ogrodowych. BPBK Stolica, Warszawa 1973 
2. Edel R.: Odwodnienie dróg. WKŁ, Warszawa 2000 
3. Grzybowska W., Smukalski K.: Nawierzchnie drogowe ulepszone. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1983 
4. Helberg T.: Ogrody wodne. Oficyna Wydawnicza Delta, Warszawa 1995 
5. Kalabińska M., Piłat J.: Technologia materiałów i nawierzchni drogowych. PWN, Warszawa 1985 
6. Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Arkady, Warszawa 1995 
7. Stelmaszyk F.J.: Roboty ziemne i drogi gruntowe. PWRiL, Warszawa 1969 
8. Wiłun Z.: Zarys geotechniki. WKŁ, Warszawa 1987  

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 umiejętność wyboru właściwej nawierzchni parkowej w zależności 
od przewidywanego rodzaju ruchu, warunków terenowo-gruntowych, 
rzeźby terenu oraz założonych walorów plastycznych 

AK1_U07, AK1_U08 

02 posiada wiedzę o rodzajach dróg i nawierzchni, przekrojach 
konstrukcyjnych, sposobach ich odwodnienia  

AK1_W09 

03 posiada wiedzę o zasadach budowy i konserwacji dróg i architektury 
ogrodowej 

AK1_W09, AK1_W13 

04 dysponuje wiedzą na temat podstawowych form konstrukcji (budowli) 
ogrodowych, zasadach ich projektowania, budowy i konserwacji 

AK1_W09, AK1_W13 

05 umie przygotować projekt budowlany dróg i placów AK1_U01; AK1_U03, AK1_U07, 
AK1_U10 

06 umie zaprojektować konstrukcję nawierzchni w zależności od typu ruchu i 
rodzaju gruntu 

 AK1_U03, AK1_U07 

07 umie przygotować projekt wykonawczy wybranych elementów architektury 
ogrodowej  

AK1_U10 

 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 100 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.: 

3,5 ECTS 


