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Wydział, dla którego 
przedmiot jest realizowany  

Status przedmiotu Przedmiot kierunkowy Stopień  I  rok III stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele 
przedmiotu 

Opanowanie wiedzy dotyczącej organizacji wykonawstwa na placu budowy, technologii sadzenia roślin 
i zakładania trawników oraz opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej – szata roślinna.  

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, wykonanie nasadzeń roślin 

Pełny opis przedmiotu 

• Tematyka wykładów:  
Organizacja wykonawstwa obiektów architektury krajobrazu. Rola i miejsce kierownika robót. 
Współpraca z inwestorem, nadzorem inwestorskim i autorskim, a także kierownikami robót, majstrami i 
brygadzistami. Zasady prowadzenia dziennika budowy i księgi obmiaru robót. Zasady odbioru prac. 
Rodzaje i zasady przygotowania harmonogramów robót. Wymagania ogólne i szczegółowe stawiane 
roślinom (normy). Technologie sadzenia i przesadzania roślin drzewiastych. Sadzenie żywopłotów. 
Rodzaje i techniki zakładania trawników, kwietników i rabat bylinowych.  
• Tematyka ćwiczeń: 
Projekty budowlane szaty roślinnej (ukształtowanie zieleni) oraz projekty wykonawcze detali roślinnych 
(rabaty bylinowej, kwietnika sezonowego, ogrodu rodzajowego itp. 

Wymagania formalne  
(przedmioty 
wprowadzające) 

Rysunek odręczny i techniczny. Grafika inżynierska. Uprawa i nawożenie. Gleboznawstwo. 
Dendrologia. Rośliny zielne. Fitosocjologia. Mechanizacja. 

Założenia wstępne 
Znajomość podstawowych umiejętności z zakresu rysunku odręcznego i technicznego, znajomość 
materiału roślinnego, zbiorowisk roślinnych, wiedzę o glebach, uprawie i nawożeniu roślin oraz o 
zabiegach agrotechnicznych i sprzęcie stosowanym w budowie. Znajomość CAD-u. 

Efekty kształcenia 

01 – posiada wiedzę o organizacji wykonawstwa obiektów architektury krajobrazu.  
02 – posiada wiedzę o wymaganiach ogólnych i szczegółowych stawianych  
03 – posiada wiedzę o technologiach sadzenia i przesadzania roślin drzewiastych oraz o sadzeniu 
żywopłotów 
04 – dysponuje wiedzą na temat podstawowych rodzajów i technik zakładania trawników, kwietników i 
rabat bylinowych 
05 - umie przygotować projekt budowlany nasadzeń roślinnych (szaty roślinnej) 
06 – umie opracować projekt wykonawczy detalu roślinnego 
07 – umie przygotować opis techniczny do projektu budowlanego szaty roślinnej 

Sposób weryfikacji 
efektów kształcenia 

01, 02, 03 i 04 –kolokwia na zajęciach ćwiczeniowych.  
 05, 06 i 07 przygotowanie projektów i ich prezentacja 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

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

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. Bartosiewicz A.: Urządzanie terenów zieleni. WSiP, Warszawa, 1996 
2. Chmiel H. (red): Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL, Warszawa 1993 
3. Colvin B.: Tree planting (w:) Weddle A.E.(red) Landscape Techniques, Heinemann, London, 1979, s. 183-203 
4. Gajda M., Hempel A.: Trawniki. Plantpress. Kraków, 1997 
5. Hessayon D.G.: Trawniki - Ekspert. Muza S.A., Warszawa, 1997 
6. Lehr R.: Taschenbuch für den Garten - und Landschaftsbau, Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg 1975. 
7. Majdecki L.: Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych. PWN, Warszawa 1993 
8. Stark J.R.(red): Uprawa i nawożenie roślin ogrodowych. PWRiL, Warszawa 1983 

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 wiedzę o organizacji wykonawstwa obiektów architektury 
krajobrazu.  

AK1_W12, AK1_W16, AK1_W17 

02 posiada wiedzę o wymaganiach ogólnych i szczegółowych stawianych 
roślinom 

AK1_W08 

03 posiada wiedzę o technologiach sadzenia i przesadzania roślin 
drzewiastych oraz o sadzeniu żywopłotów  

AK1_W08, AK1_W12 

04 dysponuje wiedzą na temat podstawowych rodzajów i technik zakładania 
trawników, kwietników i rabat bylinowych 

AK1_W08, AK1_W12 

05 umie przygotować projekt budowlany nasadzeń roślinnych (szaty 
roślinnej) 

AK1_U01, AK1_U02, AK1_U03 AK1_U04, 
AK1_U05, AK1_U06; AK1_U07; AK1_U10 

06 umie opracować projekt wykonawczy detalu roślinnego AK1_U01, AK1_U02, AK1_03, AK1_U04, 
AK1_U05, AK1_U06, AK1_U07, AK1_U10 

07 umie przygotować opis techniczny do projektu budowlanego szaty 
roślinnej umie przygotować projekt budowlany dróg i placów  

AK1_U01, AK1_U02, AK1_03, AK1_U04, 
AK1_U05, AK1_U06, AK1_U07, 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 75 h 

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

 2,5 ECTS 

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

 3 ECTS 


