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Jednostka realizująca Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Architektury Krajobrazu 

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 

Zapoznanie z podstawowymi zasadami wykonywania opracowań konserwatorskich dla obiektów 
architektury krajobrazu (ograniczenia, uwarunkowania prawne, specyfika działań). Opanowanie 
terminologii i procedur towarzyszącym działaniom w obrębie ochrony, restauracji i konserwacji 
zabytkowych założeń ogrodowych/parkowych. 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Wykład: liczba godzin 15 

Metody dydaktyczne Wykłady 

Pełny opis przedmiotu 

Wykłady: Podstawowe pojęcia i zagadnienia prawne z zakresu ochrony i restauracji zabytkowych 
założeń ogrodowych i parkowych. Struktura i kompetencje instytucji ochrony dóbr kultury. Teoria 
konserwacji zabytków, idee i historia.  Zabytkowe ogrody i parki jako szczególne formy dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego. Metody badawcze stosowane w pracach badawczych nad zabytkowymi 
obiektami architektury krajobrazu. Szata roślinna – zasady kształtowania doboru gatunkowego w 
obiektach zabytkowych. Działania konserwatorskie w obrębie struktur i kompozycji zabytkowych 
ogrodów i parków. Dokumentacja konserwatorska. 

Wymagania formalne 
(przedmioty wprowadzające) 

 

Założenia wstępne  

Efekty kształcenia 

01 –  ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię badań 
zabytkowych założeń ogrodowych i parków 
02 –  ma podstawową wiedzę w zakresie uwarunkowań prawnych projektowania konserwatorskiego 
03 – posiada podstawową wiedzę w zakresie powiązania działań konserwatorskich z uwarunkowaniami  
04 – ma świadomość odpowiedzialności dbałości o dziedzictwo kulturowe regionu, kraju i Europy 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

Egzamin -01-04 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

Egzamin końcowy z oceną 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową Ocena za egzamin końcowy – 100% 

Miejsce realizacji zajęć Sala dydaktyczna ze sprzętem audiowizualnym 
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Ogrodowych 
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Politechnika Krakowska, Kraków 
5. Majdecki L. 1993, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, PWN, Warszawa 
6. Michałowski A., 1994: Parki i ogrody zabytkowe w Polsce, w: Parki i ogrody zabytkowe w Polsce. Suplement I, Ogrody 1 (7), s. 25, 
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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 ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i 
metodologię badań zabytkowych założeń ogrodowych i parków 

AK1_W11  

02 ma podstawową wiedzę w zakresie uwarunkowań prawnych 
projektowania konserwatorskiego 

AK1_W11  

03 posiada podstawową wiedzę w zakresie powiązania działań 
konserwatorskich z uwarunkowaniami historycznymi, przyrodniczymi, 
społecznymi oraz możliwościami zastosowań odpowiednich rozwiązań 
technologiczno - materiałowych 

AK1_W09  

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

AK1_K05  

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 31 h 

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

0,5  ECTS 

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

0 ECTS 


