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Studia inżynierskie  
  
Poniższa lista jest wspólna dla wszystkich lat (fakultety są na 5 i 6 semestrze). Studenci w każdym z 

semestrów wybierają z jednej listy, ale w 6 semestrze nie mogą wybrać przedmiotów, które były już 

realizowane wcześniej (na 5 sem.). Każdy student musi wybrać co najmniej tyle fakultetów by 

zrealizować wymagania godzinowe co do tych przedmiotów w danym semestrze. Warunkiem 

uruchomienia przedmiotu jest jego wybór przez co najmniej 20 osób. W przypadku, gdy żaden z 

przedmiotów (lub zbyt mała ich liczba) nie uzyska wymaganej liczby chętnych, do realizacji 

zakwalifikowane zostaną fakultety, które uzyskają największą liczbę punktów. W takim przypadku, 

pozostali studenci zobowiązani są do dopisania się na listy uruchomionych fakultetów. Ostateczna, 

obowiązująca lista studentów uczęszczających na wybrane fakultety zostanie przygotowana przez 

prowadzących na pierwszych zajęciach jednak osoby, które wybrały realizowane fakultety przez 

Internet nie mogą zmieniać swojej decyzji. Wybrane przedmioty fakultatywne z chwilą wyboru 

staja się obowiązkowe i w przypadku ich niezaliczenia traktowane są analogicznie jak inne 

przedmioty obowiązkowe.   

  

  

Przedmiot fakultatywny zawodowy [w sem. 5 – 60 godz; w sem. 6 – 90 godz.]  
  

Oferta:  

  

1. Walory przyrodniczo-estetyczne wybranych parków wiejskich w aspekcie rozwoju 

turystyki 15 godz. B. Fornal-Pieniak, A. Różańska-Mazurkiewicz  [w ofercie od 2015 

roku]   

W historii polskiej kultury zaznacza się znamienne zjawisko, tj. posiadanie dworu o wysokich 

walorach artystycznych „splecione często z umiłowaniem zieleni”. Współcześnie parki dworskie są 

licznie rozproszone na obszarze Polski. Siedziby dworskie otoczone piękną oprawą zielni – ogrodem 

lub parkiem stanowią ważne elementy w promocji oraz rozwoju ruchu turystycznego. Celem 

przedmiotu jest przedstawienie walorów przyrodniczych i estetycznych parków podworskich ze 

znacznym uwzględnieniem roślinności i  elementów architektonicznych w aspekcie rozwoju 

turystyki. Zajęcia obejmują analizę wybranych obiektów w aspekcie walorów przyrodniczo-

estetycznych i ich potencjału w celu turystycznego. Projekt ścieżki dydaktyczno-edukacyjnej na 

wybranym przykładzie.   

 

2. Zastosowanie roślin pnących i okrywowych 30 godz. J. Borowski i P. Latocha (sem. 

zimowy)  

Rośliny pnące i okrywowe to niezwykle ważne grupy roślin w nowoczesnej architekturze 

krajobrazu. W ramach fakultetu studenci poznają rys historyczny i ewolucję w wykorzystywaniu 

przez człowieka zarówno roślin pnących jak i okrywowych. Następnie poznają zasady obowiązujące 

w projektowaniu z wykorzystaniem obu grup roślin. Specyfiką roślin pnących jest fakt iż do swojego 

wzrostu wymagają podpór. W ramach zajęć studenci poznają różne techniki wykorzystywane w 

tworzeniu takich podpór i ich dopasowywanie do charakteru i cech poszczególnych gatunków 

pnączy. Omówione są obecne trendy w wykorzystywaniu roślinności okrywowej do ochrony gleby 

przed erozją oraz degradacją i możliwość wykorzystywania do tego celu także. Pod koniec tej części 

zajęć studenci poznają podstawowe wymagania pielęgnacyjne pozwalające na osiągnięcie 

zamierzonych celów projektowych z wykorzystaniem obu omawianych grup roślin.   

W drugiej części zajęć studenci poznają podstawowe gatunki i odmiany oraz mniej znane nowości 

pnączy i roślin okrywowych wraz z ich walorami dekoracyjnymi i wymaganiami siedliskowymi. 

Uzupełnieniem zajęć w sali są zajęcia terenowe. Jednym z nich jest wycieczka po ulicach Warszawy, 
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w czasie której studenci poznają różne praktyczne rozwiązania z wykorzystaniem roślin 

okrywowych. Drugim wyjazd do szkółki Clematis – jednej z największych polskich szkółek pnączy, 

gdzie studenci zapoznają się z różnorodnością gatunków i odmian tych roślin.  

 

3. Rozpoznawania drzew i krzewów w stanie bezlistnym. 15 godz. W. Wałęza, E Zaraś-

Januszkiewicz   

Celem fakultetu jest zapoznanie studentów z problematyką związaną z identyfikacją drzew i 

krzewów w stanie bezlistnym. Tematyka obejmuje identyfikację cech morfologicznych roślin 

zdrewniałych o sezonowym ulistnieniu, pozwalających zidentyfikować je w stanie bezlistnym: 

architekturę roślin, systemy pędowe, blizny po liściach, pąki – budowa, układ i okrywy, kora, 

pozostałości wegetacyjne. Charakterystyka czynników wpływających niekorzystnie na pokrój roślin 

i utrudniających identyfikację roślin w stanie bezlistnym.  

 

4. Ekologia miasta 30 godz. J. Stawicka i E. Zaraś-Januszkiewicz   (w ofercie od II 2015) 

Omówione zostaną czynniki abiotyczne (warunki klimatyczne, hydrologiczne, edaficzne) i elementy 

biotyczne (flora oraz fauna obszarów zurbanizowanych) warunkujące funkcjonowanie ekosystemów 

miejskich oraz procesy zachodzące w mieście jako układzie ekologicznym – przepływ energii i 

krążenie materii. Specyfika flory i fauny miasta, zjawiska synantropizacji i synurbizacji. Formy 

zieleni miejskiej i rola roślin w kształtowaniu środowiska życia w mieście Wpływ miasta na tereny 

otaczające. Przedmieścia - specyfika przyrodnicza stref przejściowych między obszarami o wysokim 

stopniu zurbanizowania a ternami otwartymi. Rola obszarów chronionych w układach 

ekologicznych miasta; ochrona różnorodności biologicznej. Zrównoważony rozwój miast  

 

5. Funkcjonalne zastosowanie roślin w środowisku miejskim 15 godz. P. Latocha  

W ramach zajęć studenci nabywają wiedzę dotyczącą zróżnicowanych warunków miejskich i ich 

wpływ na życie mieszkańców. Zapoznają się z możliwymi technikami mogącymi wpływać na 

poprawę niekorzystnych warunków siedliskowych dla roślin lub/oraz eliminowanie czynników 

destrukcyjnych (np. zasolenie oraz degradację gleb, nadmierne zagęszczenie podłoża, itp.). 

Następnie studenci zapoznają się z poszczególnymi grupami roślin i ich znaczeniem w tworzeniu 

struktur kompozycyjnych oraz ich przydatnością do różnych warunków miejskich. W dalszej części 

zajęć rozszerzają dotychczasowy wachlarz możliwości i korzyści ze zastosowania roślin nie tylko 

jako elementów estetycznych (co jest najczęstszym powodem stosowania roślin), ale także jako 

elementów architektonicznych (służących do przysłaniania lub eksponowania obiektów), 

inżynieryjnych (ochrona przeciwerozyjna, poprawa jakości powietrza - fitoremediacja, ograniczenie 

hałasu, itp.) oraz poprawiających warunki klimatyczne (ograniczenie promieniowania słonecznego, 

siły wiatru, kontrola opadu, stymulowanie ruchu powietrza, kontrola temperatury, itp.). W końcu 

omówione zostaną zasady doboru i stosowania roślin użytkowych (owocowych) w obiektach 

architektury krajobrazu. W drugiej części zajęć, studenci wykonują samodzielną pracę projektową, 

której zadaniem jest określenie problemów środowiskowych i projektowych występujących na 

terenie opracowania (najczęściej jest to obiekt w centrum miasta, zazwyczaj związany z tematem 

wykonywanym przez studentów na zajęciach z projektowania) i zaproponowanie rozwiązań 

poprawiających ten stan przy pomocy roślinności. W trakcie wykonywania projektu studenci 

indywidualnie konsultują się z prowadzącym.  

 

6. Rośliny użytkowe w architekturze krajobrazu 15 godz. P. Latocha, E. Zaraś-

Januszkiewicz  

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie mniej znanymi roślinami rodzącymi cenne owoce, które 

mogą być wykorzystywane w celach konsumpcyjnych. Owoce te bardzo często mają silne działanie 

prozdrowotne i mogą być z powodzeniem traktowane jako żywność funkcjonalna. Posiadacze 

ogrodów coraz częściej wymagają od projektantów wykorzystania takich roślin w ich projektach. W 
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czasie zajęć studenci zapoznają się z takimi gatunkami drzew i krzewów oraz poznają zalety ich 

owoców, kwiatów czy liści. Omówione zostaną zasady komponowania takich roślin w oparciu o ich 

wymagania siedliskowe i walory dekoracyjne.  

 

7. Rośliny inwazyjne w krajobrazie 15 godz. W. Mikuła; E. Zaraś-Januszkiewicz  

Poznanie jednego z istotnych antropogenicznych zagrożeń środowiska. Jego powiązania z jakością 

życia człowieka, jego stanem zdrowia i działalnością gospodarczą. Uświadomienie roli człowieka w 

ochronie przed roślinami inwazyjnymi.  

Omawiane zagadnienia: Wybrane zagadnienia z geografii roślin. Definicje z zakresu ekologii 

inwazji. Terminologia i klasyfikacje roślin obcego pochodzenia. Udział we florze Polski obcych 

gatunków roślin. Udział we florze naszego kraju obcych roślin inwazyjnych i potencjalnie 

inwazyjnych oraz ocena zagrożenia. Chwasty segetalne i rośliny energetyczne jako gatunki 

inwazyjne. Ocena zagrożenia ze strony drzew i krzewów obcego pochodzenia uprawianych i 

częściej dziczejących. Polskie regulacje prawne dotyczące roślin inwazyjnych. Inwazyjne gatunki 

obce a Konwencja Berneńska i Konwencja o ochronie różnorodności biologicznej. Oddziaływanie 

ekonomiczne, społeczne (zdrowotne) i ekologiczne gatunków inwazyjnych. Metody 

przeciwdziałania wyżej wymienionym oddziaływaniom oraz zwalczania roślin inwazyjnych. 

Rośliny inwazyjne a architektura krajobrazu.  

 

8. Ogród zmysłów 15 godz. E. Zaraś-Januszkiewicz (sem. letni)  

W czasie zajęć studenci zapoznają się z tematyką związaną z wykorzystaniem roślin w procesie 

stymulowania, pobudzania zmysłów. Szczególny nacisk zostanie położony na wykonywanie 

doborów roślin z myślą o osobach niepełnosprawnych (wzrokowo i słuchowo). Omówiony zostanie  

również wpływ roślin na zdrowie i kondycję psychiczną. Część wykładowa będzie również 

poświęcona sposobom dobierania roślin w ogrodach osób z niepełnosprawnościami umysłowymi 

(choroby psychiczne podprogowe i nadprogowe oraz wpływ otoczenia – intensywność doznań 

zmysłowych – w procesie terapeutycznym). Zajęcia wykładowe obejmować również będą 

problematykę związaną z wykorzystaniem roślin „trudnych” uczulających.  

Dobór roślin – drzewa, krzewy i bylin, pod kątem pobudzania dotyku, węchu, wzroku, smaku. 

Zasady doboru roślin z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa (problematyka roślin trujących, 

kolczastych i ciernistych, fotouczulających, itp.)  

W ramach zajęć studenci wykonają projekt  wybranej przestrzeni (może być ogród przydomowy, 

wnętrze parkowe, skwer itp.) z uwzględnieniem szczegółowego doboru  roślin.  

 

9. Waloryzacja szaty roślinnej w pracy architekta krajobrazu 15 godz. P. Latocha   

Przygotowanie opracowań dotyczących istniejącej szaty roślinnej jest podstawowym zadaniem 

przed wykonywaniem każdego projektu. Istniejąca szata roślinna może zdecydowanie podnieść 

atrakcyjność terenu ale również obniżyć jego wartość. Często tego typu opracowania są pierwszymi 

jakie architekt krajobrazu wykonuje samodzielnie po ukończeniu studiów. Celem przedmiotu jest 

omówienie zasad tworzenia takich opracowań, sposobu analizowania istniejącej szaty roślinnej oraz 

sporządzania różnych opracowań (w tym także waloryzacji, ekspertyz, itp.). W ramach fakultety 

wykonane zostaną przez studentów konkretne opracowania.   

 

10. Detal jako element kształtujący tożsamość miejsca 15 godz. D. Sikora 

 Główne cele zajęć:  

Poznanie zasad projektowania elementów małej architektury w ścisłym nawiązaniu do specyfiki 

miejsca, wynikającej z jego podstawowych wartości: przestrzennych, kulturowych, przyrodniczych, 

użytkowych, historycznych.   

Zdobycie umiejętności budowania tożsamości miejsca poprzez dobór rozwiązań projektowych w 

zakresie detalu - uczytelniający istniejące wartości.  
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Program wykładów obejmuje zagadnienia związane z określaniem podstawowych wartości miejsca 

i ustalenia jego tożsamości oraz traktowania poczynionych obserwacji jako podstawowego źródła 

inspiracji dla działań projektowych W ramach wykładów zostaną zaprezentowane przykłady 

rozwiązań projektowych, w których elementy małej architektury podkreślają tożsamość miejsca 

(przykłady pozytywne) oraz przykłady rozwiązań, w których mała architektura pozostaje z 

sprzeczności z charakterem miejsca (przykłady negatywne). Zostaną również omówione pojęcia  

leitmotivu i landmarku oraz sytuacje, w których te funkcje mogą przejąć elementy małej 

architektury.  

Zadania o charakterze projektowym realizowane są głównie w formie warsztatowej. Obejmują 

wykonanie kilku prac na poziomie szkiców koncepcyjnych, polegających na zaprojektowaniu 

elementów małej architektury w ścisłym nawiązaniu do kontekstu miejsca.  

 

11. Wybrane zagadnienia ze szkółkarstwa ozdobnego dla architektów krajobrazu 15 godz.  

W. Wałęza  

Przegląd najważniejszych sposobów rozmnażania drzew i krzewów ozdobnych. Jakie konsekwencje 

przy pielęgnowaniu wynikają ze sposobu rozmnażania. Metodyka zbioru nasion, przygotowania ich 

do wysiewu (stratyfikacja, skaryfikacja, itp.). Sposoby rozmnażania wegetatywnego – zalety i wady 

poszczególnych metod. Praktyczne wykonanie sadzonek wybranych roślin ozdobnych. Nowoczesne 

metody rozmnażania niektórych drzew i krzewów (np.  

in vitro). Technologie uprawy materiału szkółkarskiego (w gruncie i w pojemnikach).  

 

12. Formy roślinne w architekturze krajobrazu 30 godz. W. Wałęza  

W ramach zajęć studenci zapoznają się z wykorzystaniem w architekturze krajobrazu różnych form 

roślinnych (drzewa pojedyncze – syngielony, grupy, aleje, żywopłoty, rzeźby roślinne). Otrzymują 

także informacje o możliwościach wykorzystania  w terenach zieleni odmian kolumnowych oraz 

kulistych drzew i krzewów. Poznają także symbolikę i możliwości stosowania w parkach i  ogrodach 

drzew i krzewów  o pędach przewijających. Oglądają przykłady stosowania w kompozycjach 

ogrodowych odmian drzew i krzewów o ozdobnej i różnobarwnej korze na pniach i pędach. 

Otrzymują praktyczne informacje oparte na licznych ilustracjach na temat odmian drzew i krzewów 

o barwach liści innych niż zielona oraz o ich wymaganiach i pielęgnacji. Zdobywają także wiedzę o 

sposobach wykorzystania w architekturze krajobrazu drzew i krzewów o szczególnie ozdobnych 

kwiatach i owocach oraz o okresach ich największej dekoracyjności. Poznają także rośliny trwałe, 

które dostarczają pokarmu ptakom oraz surowców zielarskich na potrzeby użytkowników ogrodów. 

Studenci poznają przyrodnicze uwarunkowania tworzenia kompozycji roślinnych, które wynikają z 

różnych cech i wymagań zastosowanych gatunków i odmian drzew i krzewów.  

 

13. Gospodarowanie wodami opadowymi w obszarach zurbanizowanych 15 godz. M. 

Barszcz  (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii Wodnej)  

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o procesach obiegu wody w obszarach (zlewniach) 

zurbanizowanych i metodach gospodarowania wodami opadowymi. Szeroko omawiane  są 

„konwencjonalne” urządzenia i „innowacyjne” metody zarządzania wodami opadowymi, których 

podstawą jest retencjonowanie wód opadowych i ich infiltracja w miejscu powstawania odpływu. 

Innowacyjne metody są przedstawiane w odniesieniu do trzech skali obszarowych: działki, osiedla 

i zlewni. W ramach wykładów przedstawiane są zasady projektowania i zarządzania systemami 

gospodarowania wód opadowych w miastach, obejmujące m.in. kanały, zbiorniki i stawy 

detencyjne, ogrody deszczowe, niecki i studnie infiltracyjne. Przedmiotowe zagadnienia omawiane 

są w aspektach technicznym oraz estetycznego i funkcjonalnego kształtowania krajobrazu 

miejskiego (w otoczeniu budowli inżynierskich),  jak również gospodarki przestrzennej, która 

uwzględnia potrzeby gospodarki wodnej i ochrony przed powodzią na obszarze miasta. Część 

praktyczna zajęć obejmuje projektowanie koncepcji gospodarowania wodami deszczowymi przy 
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wykorzystaniu obiektów spełniających jednocześnie funkcje techniczną i estetyczną, na przykładzie 

wybranego obszaru zlewni Potoku Służewieckiego w Warszawie.  

 

14. Naturalne place zabaw 15 godz. M.A. Kosmala  

Celem fakultetu jest zapoznanie studentów ze znaczeniem naturalnej przestrzeni w zabawie dziecka, 

podstawowymi elementami i urządzeniami takich obiektów, relacjami między przygodą a 

bezpieczeństwem. Studenci opanują wiedzę na temat kształtowania przestrzeni proekologicznej na 

takim placu oraz zapoznają się z zasadami udziału lokalnej społeczności (rodziców i dzieci) w 

procesie projektowania i budowy takich obiektów. Przewiduje się w części pierwszej prowadzenie 

zajęć metodą wykładową, zaś w części drugiej zajęcia będą polegały na przygotowaniu 

indywidualnych projektów studenckich (projekty budowlane i wykonawcze). Zaliczenie na 

podstawie wykonanej przez studentów pracy rysunkowej oraz referatu.  

 

15. Ogrody dziedzińcowe 15 godz.  M.A. Kosmala  

Poszerzenie wiedzy na temat historii, klasyfikacji i zasad kształtowania funkcjonalnych i 

atrakcyjnych ogrodów dziedzińcowych. Inwentaryzacja i ocena wybranego dziedzińca.  

Pojęcie ogrodu dziedzińcowego i ich klasyfikacja. Typy ogrodów dziedzińcowych. Funkcje 

ogrodów dziedzińcowych. Historia ogrodów dziedzińcowych. Elementy wyposażenia dziedzińców. 

Przykłady współczesnych ogrodów dziedzińcowych – twórcy i obiekty.  

 

16. Wybrane zagadnienia z gospodarki drzewostanem miejskim 30 godz. J. Borowski; A. 

Gawłowska; M. Suchocka  

Rośliny miejskie mają w środowisku istotne role do spełnienia, dlatego wiedza o nich jest ważna. 

Celem przedmiotu jest ukazanie specyfiki wzrostu i rozwoju drzew w środowisku zurbanizowanym.   

Wykłady obejmują; zasadnicze problemy związane ze wzrostem drzew i krzewów w warunkach 

zurbanizowanych, w tym:   

Gospodarka drzewostanem na placu budowy - problemy prawne, b. wymagania rozwojowe drzew  

Zasady kwalifikacji drzew do pozostawienia, usunięcia i przesadzenia. Strefy ochronne. Prawidłowe 

przeprowadzenie robót budowlanych na placu budowy Techniczne rozwiązania projektowe 

przyjazne drzewom.  

Przepisy prawne (nowe) dotyczące cięcia drzew i zabiegów pielęgnacyjnych  

Odległości sadzenia drzew od infrastruktury technicznej. Fundamenty, ogrodzenia, odwodnienia  

Ogrodnicy miejscy – historia i współczesność  

Formowanie drzew  

Ćwiczenie klauzurowe – projekt zadrzewienia w centrum miasta (wyznaczony obszar)   

 

17. Ocena zagrożeń powodowanych przez drzewa o słabej statyce 30 godz. E. Rosłon-

Szeryńska; J. Borowski  

Ocena zagrożeń powodowanych przez drzewa, zwłaszcza w środowisku miejskim stała się ostatnio 

niezwykle istotna. Jednym z zadań stawianym przed architektem krajobrazu jest umiejętność oceny 

stopnia takiego zagrożenia w oparciu o analizę zarówno siedliska w którym rosną drzewa jak i statyki 

samych drzew. W ramach zajęć omówiona zostanie metodyka wykonywania takich ocen na 

podstawie różnych dostępnych metod. Umożliwi to wybór najlepszej metody do konkretnych 

warunków. Omówienie wskazań jakie są dostępne w celu obniżenia zagrożeń powodowanych przez 

takie drzewa.  

 

18. Fitoremediacja w architekturze krajobrazu 15 godz. A. Przybysz   

Fakultet obejmuje następujące zagadnienia: Rys historyczny, definicje, stan obecny, działy 

fitoremediacji. Charakterystykę rodzin botanicznych i gatunków zalecanych do fitoremediacji. 

Mechanizmy obronne roślin przed metalami ciężkimi. Fitoremediacja metali ciężkich. 
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Fitoremediacja Pt, Pd i Rh,(uwalnianych z nowoczesnych katalizatorów samochodowych). 

Fitoremediacja zanieczyszczeń organicznych z gleby i powietrza. Fitoremediacja zanieczyszczeń 

organicznych z gleby i powietrza. Mechanizmy degradacji zanieczyszczeń organicznych przez 

rośliny. Fitoremediacja z powietrza pyłów zawieszonych oraz gazów: NO2, CO, O3. Fitoremediacja 

powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych. Fitoremediacji terenów poprzemysłowych 

oraz terenów zasolonych. Wykorzystanie fitoremediacji w terenie zurbanizowanym. Zasady 

postępowania przy podejmowaniu decyzji o fitoremediacji. Podsumowanie: aktualne 

ustawodawstwo, nowe obszary badań i aplikacji, wymagania stawiane specjalistom z zakresu 

fitoremediacji.  

 

19. Trendy we współczesnej architekturze krajobrazu 30 godz. J. Królikowski, K. Rybak-

Niedziółka, B. Gawryszewska, K. Herman  

Studenci zapoznają się z najnowszymi ideami, projektami i realizacjami w kształtowaniu obiektów 

architektury krajobrazu oraz krajobrazu miasta. Na każdych zajęciach studenci wykonują krótkie 

zadanie projektowe zgodne z ideami przedstawionego w wykładzie trendu we współczesnym  

projektowaniu architektury krajobrazu  

 

20. Kompozycje roślinne w ogrodzie przydomowym 15 godz. E Zaraś-Januszkiewicz 

Wykłady obejmują usystematyzowanie wiedzy nt. roślin stosowanych w ogrodach przydomowych: 

zastosowanie roślin jako elementów tworzących różne struktury ogrodowe wyróżnione w teorii 

wnętrz, rośliny aromatyczne, jadalne, trujące i niebezpieczne, atrakcyjne w ciągu poszczególnych 

pór roku, tworzące klimat akustyczny wnętrz ogrodowych, symbolika roślin w ogrodzie 

przydomowym, rośliny atrakcyjne dla awifauny i innych grup zwierząt.  

 

21. Projektowanie w żywych zasobach przyrodniczych 15 godz. A. Schwerk (sem. letni) 

Wiedza o projektowaniu  kompensacyjnym jest obowiązkowym elementem procesu oceny 

oddziaływania na środowisko. Należy tak projektować przestrzeń oraz niezbędne inwestycje, aby 

nie powodowała ubożenia żywych zasobów przyrodniczych a wręcz sprzyjała ich pomnażaniu. 

Przedmiot skierowany do osób chcących zajmować się kształtowaniem krajobrazu, w tym 

niezbędnej infrastruktury liniowej, która wymaga kompensacji przyrodniczej.  

 

22. Elementy florystyki 30 godz. E. Skutnik (sem. letni) 

Wykład: Student poznaje najważniejsze zasady wykonywania kompozycji roślinnych: rodzaje 

porządku w kompozycji (elementy kompozycji), rodzaje kompozycji, linie w kompozycjach, punkty 

wzrostu, proporcje, strukturę i fakturę roślin. Zaznajamia się z oceną roślin pod względem 

przydatności do kompozycji, poznając rośliny o dużym, średnim i małym znaczeniu. Student uczy 

się technik budowania i projektowania kompozycji poprzez tworzenie kompozycji strukturalnych, 

oddziaływanie fakturą, warstwowe układanie materiału roślinnego, grupowanie roślin, tkanie, 

przeplatanie czy wiązanie w pęczki. Student poznaje znaczenie i symbolikę kolorów oraz zasady ich 

łączenia oraz wzajemnego oddziaływania. 

Ćwiczenia: Student poznaje najważniejsze narzędzia i materiały techniczne wykorzystywane przy  

wykonywaniu kompozycji. Zaznajamia się z technikami wykonywania kompozycji florystycznych: 

bukietu wiązanego w ręku, kompozycji w naczyniu, wiązanki ślubnej i aranżacji świątecznej. 

Student wykonuje wyżej wymienione rodzaje kompozycji uzasadniając dobór materiału, 

kolorystykę i formę do każdej z nich. 

   

 

Lista fakultetów będzie weryfikowana każdego roku. Planowana jest ocena realizowanych 

przedmiotów przez studentów. W przypadku złej oceny przedmiot zostanie usunięty z listy i/lub 

zastąpiony innym.  
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