
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 
akademicki: 

2014/2015 
Grupa 

przedmiotów: 
 Numer 

katalogowy: 
 

 

Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa 1 ECTS 4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 
angielski:  

Professional Practice 1 

Kierunek studiów:  Architektura krajobrazu 

Koordynator przedmiotu:  mgr inż. Krzysztof Gadomski 

Prowadzący zajęcia:  osoby zatrudnione w firmach i instytucjach  

Jednostka realizująca: Katedra Architektury Krajobrazu 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany:  

Status przedmiotu:  przedmiot  stopień: I rok: III stacjonarne 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy Jęz. wykładowy: j. polski  

Założenia i cele przedmiotu: 
Wykorzystanie wiedzy zdobytej przez studentów w ujęciu praktycznym w zakresie: projektowania 
wykonawstwa i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu.  

Formy dydaktyczne, liczba godzin: zajęcia praktyczne 

Metody dydaktyczne: Rozwiązywanie problemu poprzez zajęcia praktyczne, konsultacje i opracowania studialne, projekty 

Pełny opis przedmiotu: 

Celem praktyk jest: skonfrontowanie i utrwalenie poznanych przez studentów zagadnień w ujęciu 
praktycznym z zakresu: budowy i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu; wskazanie 
charakterystycznych problemów występujących w pielęgnacji obiektów arch. krajobrazu; zapoznanie 
z praktycznymi aspektami zastosowania materiałów budowlanych oraz technologii wykonawczych w 
obiektach architektury krajobrazu; nauka i utrwalenie wiedzy na temat podstawowych zabiegów 
pielęgnacji roślin i elementów roślinnych. 

Wymagania formalne (przedmioty 
wprowadzające): 

Materiałoznawstwo budowlane, Budowa obiektów architektury krajobrazu, Projektowanie obiektów 
architektury krajobrazu, Pielęgnowanie obiektów arch. krajobrazu, Drzewoznawstwo, Fitosocjologia, 
Geodezja, Konserwacja i rewaloryzacja, Ochrona roślin, Uprawa i nawożenie.  

Założenia wstępne: 
Znajomość zasad urządzania obiektów arch. krajobrazu, stosowania materiałów budowlanych i 
materiału roślinnego oraz technologii budowlanych; umiejętność posługiwania się dokumentacją 
projektową podczas budowy obiektów architektury krajobrazu. 

Efekty kształcenia: 

01. umie wykonywać zadania z zakresu budowy obiektów arch. krajobrazu;  
02. umie wykonywać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne roślin; 
03. umie zastosować odpowiednie technologie oraz materiały budowlane i roślinne w procesie 

realizacji; 
04. ma wiedzę na temat organizacji robót budowlanych i przebiegu procesu inwestycyjnego; 
05. potrafi współpracować z innymi uczestnikami procesu projektowego i budowlanego; 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia: 

Zaliczenie na podstawie sprawozdania z odbytych praktyk, potwierdzone przez bezpośrednich 
opiekunów praktyk  

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia: 

Dzienniki praktyk oraz dokumentacja przeprowadzonych działań (w formie elektronicznej)  

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową: 

 

Miejsce realizacji zajęć:  
 W pracowniach projektowych,  w firmach wykonawczych, instytutach naukowych, urzędach 
państwowych 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  

UWAGI:  



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące przedmiot: 
 

 

 
 
 
 
 
 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu 
 

Nr 
/symbol 
efektu 

 
Wymienione w wierszu efekty kształcenia: 

 
Odniesienie do efektów dla 

programu kształcenia na kierunku 

01 umie wykonywać zadania z zakresu budowy obiektów arch. krajobrazu AK1_U01, AK1_U03, AK1_U09, 
AK1_W13, AK1_W12 

02 umie wykonywać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne roślin AK1_U11, AK1_W13 

03 umie zastosować odpowiednie technologie oraz materiały budowlane i roślinne w 
procesie realizacji 

AK1_U01,AK1_U07, AK1_U15 

04 ma wiedzę na temat organizacji robót budowlanych i przebiegu procesu 
inwestycyjnego 

AK1_W12, AK1_W17, AK1_K02 

05 potrafi współpracować z innymi uczestnikami procesu projektowego i budowlanego AK1_K02, AK1_K07 

 
 

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

160 h 

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

0 ECTS 

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

4 ECTS 


