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Wydział, dla którego 
przedmiot jest realizowany  

Status przedmiotu Przedmiot kierunkowy Stopień  I  rok II stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 

 Poznanie zasad projektowania zieleńców w nawiązaniu do kontekstu miejsca w zakresie 
uwarunkowań przyrodniczych, technicznych, społecznych; doskonalenie warsztatu projektowego 
w opracowaniu i prezentacji projektów;  

 Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej i indywidualnej 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Ćwiczenia projektowe: liczba godzin 30; Ćwiczenia terenowe:  liczba godzin 15   

Metody dydaktyczne 

Metody podające: wykład, praca z zalecaną literaturą przedmiotu.  
Metody poszukujące: wystawy, dyskusja, samodzielna obserwacja. 
Metody naprowadzająco-koncentryczne z wykorzystaniem metod inwentycznych z uwzględnieniem 
indywidualizacji zadania projektowego: analiza i interpretacja zebranych informacji, studium przypadku, 
projekt. 
Metody utrwalania wiadomości i umiejętności (rozwiązywanie teoretycznych i praktycznych problemów 
projektowych). Korekty zadania projektowego. 

Pełny opis przedmiotu 

Zadanie projektowe: modernizacja istniejącego lub zagospodarowanie nowo kształtowanego zieleńca. 
Zadanie to obejmuje: zbiór informacji z wykorzystaniem różnorodnych źródeł (literatura, wizja lokalna, 
inwentaryzacje, wywiady); analizy i ocena uwarunkowań przyrodniczych, technicznych, społecznych 
terenu; sformułowanie wytycznych projektowych; opracowanie szczegółowego programu i dyspozycji 
przestrzenno-funkcjonalnej; opracowanie w formie graficznej i opisowej  projektu zagospodarowania 
terenu oraz rozwinięć szczegółowych uzasadniających przyjętą koncepcję. Uzupełnieniem projektu są 
wizualizacje w formie rysunków perspektywicznych, przekrojów, aksonometrii lub makiety. 
Konsultacje: dendrologia 10 h, fizjografia 5 h. 

Wymagania formalne  
(przedmioty wprowadzające) 

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

Założenia wstępne 

Znajomość zasad kompozycji, znajomość podstaw rysunku odręcznego, graficznych technik cyfrowych 
i innych technik plastycznych; podstawowa znajomość roślin (w tym ich cech plastycznych); 
podstawowa znajomość materiałów stosowanych w obiektach architektury krajobrazu, umiejętność 
rozpoznania i charakteryzowania uwarunkowań przyrodniczych, technicznych i społecznych 
niezbędnych do sporządzenia projektu. Znajomość współczesnych trendów w projektowaniu 
przestrzeni towarzyszącej obiektom użyteczności publicznej. 

Efekty kształcenia 

01. umie na potrzeby projektu właściwie wykorzystać informacje pochodzące z różnych  źródeł   
02. rozpoznaje i właściwie interpretuje uwarunkowania społeczno- kulturowe oraz techniczne 

kontekstu miejsca 
03. umie formułować założenia programowo-przestrzenne dla proponowanych rozwiązań 

projektowych 
04. potrafi tworzyć rozwiązania projektowe o dużym stopniu oryginalności 
05. posiada umiejętność samooceny oraz konstruktywnej krytyki działań innych osób 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

 01,02 ocena pracy i aktywności na ćwiczeniach 
01-03 realizacja i zaliczenie zadań klauzurowych  
01-06 ocena projektu i jego publiczna obrona 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

01-06 Złożone projekty w wersji elektronicznej, złożone zadania klauzurowe, imienne karty ocen 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową 

- ocena pracy i aktywności na ćwiczeniach - 10% 
- realizacja i zaliczenie zadań klauzurowych - 30% 
- wykonanie i publiczna obrona zadania projektowego - 60% 

Miejsce realizacji zajęć sala dydaktyczna, teren 



 
 
 

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 na potrzeby projektu właściwie wykorzystać informacje 
pochodzące z różnych źródeł   

AK1_U13, AK1_U17 

02 rozpoznaje i właściwie interpretuje uwarunkowania społeczno- 
kulturowe oraz techniczne kontekstu miejsca 

AK1_U05, AK1_U08 

03 umie formułować założenia programowo-przestrzenne dla 
proponowanych rozwiązań projektowych 

AK1_W12, AK1_U09 

04 potrafi tworzyć rozwiązania projektowe o dużym stopniu oryginalności AK1_U02 

05 posiada umiejętność samooceny oraz konstruktywnej krytyki działań 
innych osób 

AK1_K06, AK1_U14 

 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Bartosiewicz A., Urządzanie terenów zieleni, WSZiP, Warszawa 1977 
2. Niemirski W. (red), Kształtowanie terenów zieleni, Wyd. Arkady, Warszawa 1973 
3. Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno budowlanego, Wyd. Arkady, Warszawa 2003 
4. Orzeszek-Gajewska B., Kształtowanie terenów zieleni w miastach, PWN, Warszawa 1982 
5. Pokorski J., Siwiec A., Kształtowanie terenów zieleni, PWSZW, Warszawa 1998 
6. Szumański M., Niemirski A., Projekt klasyfikacji obiektów terenów zieleni. [w:] Diariusz Katedry Projektowania w Architekturze 
Krajobrazu. Z.1. Rozważania nad klasyfikacja terenów zieleni. Wyd. SGGW, Warszawa 1994 
7. Sanchez Vidiella A., Atlas współczesnej architektury krajobrazu, TMC, 2008 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami 
Czasopisma: 
Zieleń Miejska; Architektura&Biznes; Architektura Murator; Ogrody, ogródki, zieleńce; TOPOS, JoLA, Landscape Architecture 
Magazin, Green Spaces, Landschaft+Garten i in. 

UWAGI:      Przedmiot ma charakter wiodący i interdyscyplinarny 

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: 

1,6 ECTS 

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

4 ECTS 


