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Wydział, dla którego 
przedmiot jest realizowany  

Status przedmiotu Przedmiot kierunkowy Stopień  I  rok IV stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele 
przedmiotu 

Opanowanie wiedzy dotyczącej pielęgnacji i ochrony obiektów architektury krajobrazu  

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Wykłady: liczba godzin 15, Ćwiczenia: liczba godzin 30  

Metody dydaktyczne 
Metody podające: wykład, opis, pokaz, praca z zalecaną literaturą, indywidualne projekty studenckie, 
konsultacje – operaty urządzeniowe i konserwatorskie 

Pełny opis przedmiotu 

Tematyka wykładów:  
Podstawowe zabiegi pielęgnacyjne. Programy i kalendarze pielęgnacyjne dla poszczególnych 
obiektów. Zasady gospodarki drzewostanem w parku. Sposoby oceny stanu zdrowotnego drzew. 
Ocena zagrożenia powodowanego przez drzewa o osłabionej statyce. Wartości przyrodnicze i 
kulturowe a ryzyko. Współczesne poglądy na temat pielęgnowania drzew. Rozszerzona koncepcja 
obrony drzewa przed zranieniami i infekcjami – CODIT. Cięcie drzew młodych i krzewów. Cięcie drzew 
starych. Pielęgnowanie trawników i kwietników. Operaty pielęgnacyjne, urządzeniowe i 
konserwatorskie. Projekt gospodarki drzewostanem, oraz ekspertyza dendrologiczna. 
Tematyka ćwiczeń: 
Opracowanie operatów urządzeniowych i pielęgnacyjnych dla wybranych obiektów architektury 
krajobrazu oraz pojedynczych elementów i roślin (drzewa, krzewy, pnącza; układy monokulturowe – 
aleje, żywopłoty, kwietniki, trawniki, ogrody rodzajowe; obiekty – parki i ogrody); kształtowanie 
porealizacyjne. 

Wymagania formalne  
(przedmioty 
wprowadzające) 

Rysunek odręczny i techniczny. Grafika inżynierska. Projektowanie i budowa obiektów architektury 
krajobrazu. Uprawa i nawożenie. Gleboznawstwo. Dendrologia. Rośliny zielne. Fitosocjologia. 
Mechanizacja. Ochrona roślin 

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

Efekty kształcenia 

01. posiada wiedzę o podstawowych zabiegach pielęgnacyjnych 
02. dysponuje wiedzą o sposobach oceny stanu zdrowotnego drzew  
03. posiada wiedzą o współczesnych poglądach na temat pielęgnowania drzew 
04. dysponuje wiedzą o pielęgnowaniu trawników i kwietników 
05. umie opracować projekt gospodarki drzewostanem 
06. umie sporządzić operat pielęgnacyjny dla pojedynczych roślin, układów roślin (np. aleja) oraz 

operat urządzeniowy dla wybranego obiektu architektury krajobrazu 

Sposób weryfikacji 
efektów kształcenia 

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

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

Zestawienie imienne ocen, operaty prezentowane w formie analogowej i cyfrowej (elektronicznej) 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową Średnia ocen: kolokwia 30% + średnia arytmetyczna z ocen poszczególnych projektów 

Miejsce realizacji zajęć Sala dydaktyczna. Teren campusu SGGW i wybrane obiekty Warszawy 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Helberg T.: Ogrody wodne. Oficyna Wydawnicza Delta, Warszawa 1995 
2. Hessayon D.G.: Trawniki. Muza S.A., Warszawa 1997 
3. Kosmala M. 2000: Pielęgnowanie drzew i krzewów ozdobnych. PWRiL, Warszawa 
4. Kosmala M. 2001: Systemy korzeniowe drzew - fakty i mity. Materiały Konfer. Naukowo-Technicznej - Zieleń Warszawy - 

Problemy i Nadzieje - 5 lat później Warszawa : 57-72. 
5. Kosmala M., Rosłon-Szeryńska E. 2003: The analysis of visual methods of low stability tree hazard assessment. Ann. Warsaw 

Agricult. Univ. - SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 24  
6. Kosmala M. 2005. Problemy zaczynają się przesadzeniu. Zasady sadzenia i pielęgnowania starszych drzew Część I i II. 

Przegląd Komunalny 1 i 2: 70-1 i 66-8  



7. Majdecki L.: Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych. PWN, Warszawa 1993 
8. Marcinkowski J.: Byliny ogrodowe. PWRiL, Warszawa 1991  
9. Pirone P.P.: Tree maintenance. Oxford University Press. New York, 1988  
10. Shigo A.: Tree pruning. Shigo and trees. New Hampshire, 1989  
11. Siewniak M., Kusche D.: Baumpflege heute. Patzer Verlag, Berlin - Hannower 1994 
12. Szczepanowska B.: Drzewa w mieście. Hortpress Sp. Z o.o. Warszawa 
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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 posiada wiedzę o podstawowych zabiegach pielęgnacyjnych AK1_W08, AK1_W13, AK1_W17 

02 dysponuje wiedzą o sposobach oceny stanu zdrowotnego drzew  AK1_W08 

03 posiada wiedzą o współczesnych poglądach na temat 
pielęgnowania drzew  

AK1_W08, AK1_W13 

04 dysponuje wiedzą o pielęgnowaniu trawników i kwietników AK1_W08, AK1_W13 

05 umie opracować projekt gospodarki drzewostanem  AK1_U03, AK1_U04, AK1_U06, AK1_U07, 
AK1_U10, AK1_U11, AK1_K02, AK1_K03 

06 umie sporządzić operat pielęgnacyjny dla pojedynczych roślin, 
układów roślin (np. aleja) oraz operat urządzeniowy dla 
wybranego obiektu architektury krajobrazu  

 AK1_U03; AK1_U10, AK1_U11; AK1_W13; 
AK1_K04 

 
 

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: 

2,2 ECTS 

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

3 ECTS 


