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Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest rozbudzanie twórczego zainteresowania wobec otaczającej nas 
przestrzeni i zjawisk przyrodniczych, które jej towarzyszą oraz następstw, które wnosi tam 
kulturowa działalności człowieka. Treści zawarte w wykładach mają zachęcić studenta do 
kreatywnego myślenia projektowego w odniesieniu do historycznych dokonaniach wielu pokoleń 
ludzi, którzy na swój sposób kształtowali otaczającą ich przestrzeń. Celem przedmiotu jest także 
utrwalanie w świadomości studentów, ze cywilizacyjne dokonania człowieka nie są następstwem 
rewolucyjnych przemian ale twórczą kontynuacją tego wszystkiego co zrobili nasi poprzednicy.     

Formy dydaktyczne, liczba godzin Wykład: liczba godzin 28  

Metody dydaktyczne Wykłady w sali dydaktycznej, wykłady w terenie, dyskusja, rozwiązywanie problemu.  

Pełny opis przedmiotu 

Kształtowanie przestrzeni w odniesieniu do warunków geograficznych, klimatycznych, 
politycznych i społeczno - ekonomicznych. 
Kształtowanie przestrzeni w odniesieniu do ochrony zasobów przyrodniczych, zabytkowych i 
warunków  życia.  
Kształtowanie przestrzeni jako proces twórczego dokonywania pożądanych społecznie zmian w 
otoczeniu człowieka.  
Kształtowanie przestrzeni jako ciągłe zmiany w procesie ewolucyjnym, zaznaczenie 
nawarstwień, odwołanie  do działalności wybitnych postaci historycznych, treści zawartych w 
dawnych traktatach dotyczących organizacji, budowy i funkcjonowania miast i wsi, wznoszenia 
różnych budowli  oraz tworzenia infrastruktury komunikacyjnej. 
Kształtowanie przestrzeni jako proces  zrównoważonej działalności człowieka, która  balansuje 
pomiędzy nauką a sztuką. 
Filozofia przestrzeni, fenomen przestrzeni, przestrzeń egzystencjalna, wartości przestrzenne, 
genius loci. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

Projektowanie, rysunek odręczny i rzeźba, historia sztuki, historia sztuki ogrodowej 
 

Założenia wstępne 

 ma podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki, historii sztuki ogrodowej i architektury 
krajobrazu oraz współczesnych nurtów projektowych 

 ma podstawową wiedzę  z zakresu psychologii środowiskowej 

 posiada umiejętność wyszukiwania, rozumienia, analizy i wykorzystywania źródeł informacji 
dostępnych w różnej formie  

Efekty kształcenia 

01. posiada wiedzę z historii i teorii kształtowania przestrzeni na tle przemian kulturowych, 
społecznych i geograficznych.  

02. posiada wiedzę i umiejętność dostrzegania przestrzeni krajobrazu jako zbioru różnych 
wartości zależnych od położenia geograficznego i klimatu, kultury społeczeństwa i stopnia 
rozwoju cywilizacji. 

03. posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w działaniach związanych z 
kształtowaniem krajobrazu.  

04. posiada umiejętność podejmowania intelektualnych rozważań dotyczących istoty krajobrazu 
jako zjawiska przestrzennego, w którym kumulują się ludzkie wysiłki twórcze zmierzające 
do zapewnienia naszemu gatunkowi wygodnego życia ale bez strat w przyrodzie 

05. posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac analitycznych i prezentacji oraz 
wystąpień w języku polskim i obcym 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01,02, 03, 04, 05 – egzamin ustny, esej na wybrany temat 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 

Treść pytań egzaminacyjnych z oceną 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową

 Praca pisemna 40%, egzamin 60%  



 

 
 
 
 
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 z historii i teorii kształtowania przestrzeni na tle 
przemian kulturowych, społecznych i geograficznych. 

AK2_W02, AK2_W01 

02 Posiada wiedzę i umiejętność dostrzegania przestrzeni krajobrazu 
jako zbioru różnych wartości zależnych od położenia 
geograficznego i klimatu, kultury społeczeństwa i stopnia rozwoju 
cywilizacji. 

AK2_W05, AK2_U02  

03 Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w działaniach 
związanych z kształtowaniem krajobrazu. 

AK2_W03, AK2_U02, AK2_U03, 

AK2_W07 

04 Posiada umiejętność podejmowania intelektualnych rozważań 
dotyczących istoty krajobrazu jako zjawiska przestrzennego, w 
którym kumulują się ludzkie wysiłki twórcze zmierzające do 
zapewnienia naszemu gatunkowi wygodnego życia ale bez strat w 
przyrodzie.    

AK2_U10, AK2_W05, AK2_W07, 

AK2_U08, AK2_K02, AK2_K04 

05 Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania prac 
analitycznych i prezentacji oraz wystąpień w języku polskim i 
obcym 

AK2_U06 

 

Miejsce realizacji zajęć
 

Mieszane (sala wykładowa, teren) 
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UWAGI:   
 

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

 50 h 

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

1 ECTS 

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

1 ECTS 


