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Założenia i cele 
przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie z historią sztuki ogrodowej wraz z niezbędnym tłem 
architektonicznym. Obszar zainteresowań obejmuje przykłady Europejskie ze szczególnym 
uwzględnieniem wiodących rozwiązań danego okresu stylistycznego oraz Polski.  
Zakres studiów dotyczy rozpoznania elementów obiektu wraz z analizą ich kompozycji i zależności, 
powiązań z krajobrazem oraz wpływu na ich ostateczną formę wynikających z uwarunkowań 
społeczno-kulturowych. 

Formy dydaktyczne, 
liczba godzin 

Wykład: liczba godzin 30, ćwiczenia: liczba godzin 30  

Metody dydaktyczne 
Wykłady oraz ćwiczenia (analiza i krytyczna dyskusja nad wybranymi przykładami). Indywidualne prace 
opisowo-analityczne oraz konsultacje 

Pełny opis przedmiotu 

Wykłady: Podstawowe pojęcia i zagadnienia  z zakresu historii sztuki ogrodowej oraz historii 
architektury. Przykłady ważniejszych obiektów zabytkowych ogrodów i architektury od starożytności 
przez średniowiecze do czasów nowożytnych włącznie z modernizmem w Polsce oraz Europie i na 
świecie. Kompozycja, elementy i typy ogrodów – charakterystyka rozwiązań z poszczególnych epok, 
przekształcenia, tendencje rozwojowe. Podbudowa teoretyczna nowych rozwiązań przestrzennych oraz 
ich uwarunkowania społeczne i kulturowe. Charakterystyczne tworzywo roślinne. 
Ćwiczenia: Zakres czasowy analizowanych obiektów: od starożytności do lat 30 XX wieku. Zakres 
przestrzenny wyboru w/w przykładów: Europa ze szczególnym uwzględnieniem wiodących w danym 
okresie krajów oraz Polska. Zakres merytoryczny: zależności kompozycyjne budowli architektonicznej 
(dominanty) i ogrodu; Analiza kompozycyjna przykładowych założeń ogrodowych (rezydencjonalnych, 
miejskich, klasztornych i zamkowych) w poszczególnych okresach stylistycznych; Związki miarowe 
w kompozycji przestrzennej ogrodów geometrycznych (od Starożytnej Grecji po Barok); Powiązania 
kompozycji parkowej i/lub ogrodowej z elementami struktury osadniczej i krajobrazem; Analiza 
elementów struktury przestrzennej założeń charakterystycznych dla poszczególnych przedziałów 
czasowo-stylistycznych pod względem ich kompozycji, wewnętrznych i zewnętrznych zależności 
przestrzennych oraz tworzywa roślinnego.  

Wymagania formalne 
(przedmioty 
wprowadzające) 

rysunek i rzeźba (1 i 2), historia sztuki, podstawy projektowania (1 i 2), drzewoznawstwo 

Założenia wstępne 

Znajomość podstawowych technik rysunku zawodowego, Umiejętność interpretacji planów i rzutów 
obiektów architektury i architektury krajobrazu, Umiejętność opracowania graficznego rysunków, 
plansz, schematów, Znajomość podstawowych praw i definicji z zakresu geometrii, Znajomość 
podstawowego materiału roślinnego (drzewa i krzewy) w zakresie cech fizjonomicznych i wymagań 
siedliskowych 

Efekty kształcenia 

01. posiada wiedzę ogólna w zakresie terminologii, teorii i metodologii badań historycznych obiektów 
ogrodowych 

02. posiada wiedzę o powiązaniach  sztuki ogrodowej z historią architektury, historią powszechną i 
historią sztuki 

03. posiada wiedzę w zakresie charakterystyki poszczególnych stylów sztuki ogrodowej ich cech 
indywidualnych, ciągłości elementów, form i zasad kompozycji w czasie i przestrzeni 

04. potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać informacje pozyskane z różnych źródeł 
05. potrafi identyfikować charakterystyczne elementy struktury roślinnej, architektonicznej i 

budowlanej obiektu w celu określenia czasu i kontekstu społecznego czasu jego powstania 
06. posiada umiejętności samokształcenia 
07. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju 

i Europy 

Sposób weryfikacji 
efektów kształcenia 

3 kolokwia cząstkowe dla efektów kształcenia 01 – 03 oraz 06 
Wykonanie indywidualnych prac analitycznych w trakcie ćwiczeń (przykłady krajowe i zagraniczne 
poszczególnych okresów stylistycznych)  - dla efektów kształcenia 01 - 06 
Pisemny egzamin końcowy dla efektów kształcenia 01 - 07 



 

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 wiedzę ogólną w zakresie terminologii, teorii i metodologii badań 
historycznych obiektów ogrodowych  

AK1_W11  

02 posiada wiedzę o powiązaniach  sztuki ogrodowej z historią architektury, 
historią powszechną i historią sztuki 

AK1_W09  

03 posiada wiedzę w zakresie charakterystyki poszczególnych stylów sztuki 
ogrodowej ich cech indywidualnych, ciągłości elementów, form i zasad 
kompozycji w czasie i przestrzeni 

AK1_W10  

04 potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać informacje pozyskane z różnych 
źródeł 

AK1_U13  

05 potrafi identyfikować charakterystyczne elementy struktury roślinnej, 
architektonicznej i budowlanej obiektu w celu określenia czasu i kontekstu 
społecznego czasu jego powstania 

AK1_U07, AK1_W12 

06 posiada umiejętności samokształcenia AK1_K05 

07 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa 
kulturowego regionu, kraju i Europy 

AK1_K05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

Kolokwia cząstkowe wraz z ocenami, prace analityczne, prace pisemne z egzaminu  

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową 

Średnia ocen za kolokwia cząstkowe – 20% 
Średnia ocen za wykonanie zadań analitycznych – 20% 
Ocena za egzamin końcowy – 60% 

Miejsce realizacji zajęć Sala dydaktyczna ze sprzętem audiowizualnym 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Bogdanowski J. 2000, Polskie ogrody ozdobne  
2. Ciołek G., 1954: Ogrody polskie, wyd. I, Warszawa. 
3. Ciołek G., 1978: Ogrody polskie, Warszawa 1978, wyd. II, red. i uzup. J. Bogdanowski 
4. Hobhouse P., 2005, Historia ogrodów, Arkady, Warszawa 
5. Koch W. 1996, Style w architekturze, Bertelsmann Publishing 
6. Majdecki L. 2007, Historia ogrodów, tom I, PWN, Warszawa 
7. Majdecki L. 2009, Historia ogrodów, tom II, PWN, Warszawa 
8. Miłobędzki A. 1998, Architektura ziem Polski, Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków 
9. Pevsner N., 1980, Historia architektury europejskiej, Arkady, Warszawa 
10. Rogers E. B. 2001, Landscape Design: A Cultural and Architectural History, New York: Harry N. Abrams 
11. Siewniak M., Mitkowska A. 1998, Tezaurus Sztuki Ogrodowej, Oficyna Wyd. RYTM, Warszawa  
12. Szafrańska M. 1998, Ogród polski w XIX wieku. Antologia tekstów [w:] Ogrody 3 (9), Ośrodek Ochrony Zabytkowego 

Krajobrazu, Warszawa 
13. Szafrańska M. 1998, Ogród renesansowy, wyd. Zamek Królewski w Warszawie 
14. Watkin D. 2001, Historia architektury zachodniej, Arkady, Warszawa 

UWAGI:   

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 
osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia18)  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2: 

121 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich: 

3 ECTS 

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

2,5 ECTS 


