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Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany:

 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obowiązkowy b) stopień II    rok I c)  niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny:  semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie identyfikacji przyczyn i rozpoznawania 
skutków degradacji krajobrazu oraz wzajemnych powiązań funkcjonalnych pomiędzy przestrzenią 
użytkowaną gospodarczo a środowiskiem przyrodniczym, stosowania rozwiązań zapobiegających i 
ograniczających niekorzystne oddziaływania na środowisko oraz przekształcenia krajobrazu; 
stosowania rozwiązań technicznych i biologicznych mających na celu ochronę i racjonalne 
gospodarowanie zasobami krajobrazowymi oraz poprawę stanu środowiska. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin: 
a) wykład……………………………………………………………………………;  liczba godzin 21;   

b) ……………………………………………………………………………………;  liczba godzin .......;    

Metody dydaktyczne: Wykład, analiza problemu, przykłady rozwiązań technicznych, dyskusja 

Pełny opis przedmiotu: 

Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące Inżynierii Krajobrazu. Narzędzia badawcze stosowane do 
identyfikacji przyczyn i rozpoznawania skutków degradacji krajobrazu. Środowiskowe 
uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Specyfika działań interdyscyplinarnych w 
ochronie, renaturyzacji (rekultywacji) i kształtowaniu krajobrazu. Blok A – Wody śródlądowe: 
podstawowe procesy hydrologiczne i fluwialne, reżim hydrologiczny rzeki, charakterystyka 
morfologiczna koryt rzecznych, ich wpływ na warunki krajobrazowe, ekologiczne i gospodarcze. 
Przyczyny i skutki degradacji przyrodniczej rzek i dolin. Cele, obszary i rodzaje działań w zlewni, w 
dolinie i korycie rzecznym dla potrzeb renaturyzacji (rekultywacji, rewitalizacji) wód, wzrostu 
retencyjności zlewni i poprawy jakości wód, charakterystyka stosowanych rozwiązań technicznych i 
nietechnicznych, w tym w zakresie zmniejszania ryzyka powodzi. Blok B – Geośrodowisko: kryteria 
oceny przydatności gruntów jako podłoża budowli i materiałów budowlanych; grunty zdegradowane i 
zanieczyszczone, tereny typu „brownfields” – definicje, zakres i warunki badań środowiskowych, 
znaczenie dla rozwoju aglomeracji; wpływ procesów geodynamicznych na stateczność konstrukcji 
budowlanych – nasypy i wykopy; projektowanie geotechniczne zgodne z wymaganiami UE (Eurokod 
7); techniczne metody zabezpieczania terenów zdegradowanych; rekultywacja i zagospodarowanie 
składowisk odpadów; metody przeciwdziałania niepożądanym procesom geodynamicznym – 
charakterystyka procesów geodynamicznych: erozja powierzchniowa i strukturalna, osuwiska terenu, 
osiadania nawodnionych gruntów, zapadowość gruntów lessowych, pęcznienie i skurcz gruntów 
ekspansywnych, zagrożenia wstrząsami sejsmicznymi; monitorowanie budowli i badania kontrolne. 
Blok C -  Woda jako element kształtujący krajobraz. Inżynieria wodna w krajobrazie rolniczym i 
zurbanizowanym Retencja wody w krajobrazie. Zasady i sposoby regulacji warunków wodnych w 
krajobrazie rolniczym i zurbanizowanym. Odwodnienia i nawodnienia obiektów sportowych i terenów 
rekreacyjnych. Oczyszczanie wód powierzchniowych, spływów powierzchniowych i ścieków w 
środowisku wodnym, gruntowym i bagiennym. Rola roślin w usuwaniu zanieczyszczeń (systemy 
hydrofitowe, glebowo-roślinne). Źródła zanieczyszczenia wód podziemnych. Działania prewencyjne i 
przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód podziemnych m.in. dobre praktyki w rolnictwie i leśnictwie w 
celu ograniczenia zanieczyszczenia azotem. Źródła zanieczyszczeń wód opadowych. Techniczne 
sposoby odprowadzania, oczyszczania i retencjonowania wód opadowych (w skali zlewni, działki). 
Wykorzystanie sorbentów w oczyszczaniu wód opadowych (filtry pionowe, reaktywne bariery w 
rowach itp.). Zagospodarowanie wód opadowych (zasilanie stawów w parkach, podlewanie zieleni 
miejskiej, wykorzystanie wód opadowych na polach golfowych itp.). Formy degradacji gleb 
(przekształcenia fizyczne i chemiczne, zanieczyszczenia metalami ciężkimi) i przekształceń szaty 
roślinnej. Przeciwdziałanie degradacji gleb. Rośliny w inżynierii krajobrazu – strefy buforowe, 
zadrzewienia śródpolne. Rozwiązania techniczne i biologiczne służące sterowaniu procesami 
migracji dziko żyjących zwierząt. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające): 

 

Założenia wstępne: 
Student ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz funkcjonowania 
ekosystemów 

 

 



Efekty kształcenia: 

01 - zna sposoby identyfikacji przyczyn i rozpoznawania 
skutków degradacji krajobrazu; 
02 – zna podstawowe procesy hydrologiczne i fluwialne, 
charakterystyki morfologiczne koryt rzecznych, ich wpływ na 
warunki krajobrazowe, ekologiczne i gospodarcze; 
03 - zna metody i technologie stosowane w ochronie 
środowiska, rekultywacji (renaturyzacji, rewitalizacji) terenów 
(obiektów) zdegradowanych; 
04 – umie ocenić przydatność gruntu jako podłoża budowli i 
materiału budowlanego w konstrukcjach budowli ziemnych; 

05 – zna metody 
przeciwdziałania i 
zabezpieczania terenów przed 
procesami geodynamicznymi; 
06 - zna metody monitoringu i 
badań kontrolnych jakości 
gruntu; 
07 - zna  zasady i sposoby 
regulacji warunków wodnych w 
krajobrazie, potrafi 
zaproponować sposoby 
zagospodarowania wód 
opadowych; 
08 - zna rolę roślin w 
oczyszczania wód, potrafi 
ocenić możliwości 
wykorzystania systemów 
roślinnych do oczyszczania 
ścieków opadowych. 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia: 

Egzamin pisemny weryfikujący wiedzę przekazaną na wykładach w zakresie trzech bloków 
tematycznych 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia: 

Przechowywanie arkuszy egzaminacyjnych 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową:

 

Każda część egzaminu jest oceniany w skali od 0 do 1,00 punktu. Warunkiem zaliczenia całego 
przedmiotu jest uzyskanie oceny cząstkowej większej od 0,51 pkt. Ocena końcowa z przedmiotu 
jest średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych. 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Begemann W., Schiechtl H.M. 1999: Inżynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym. Wyd. Arkady, Warszawa. 
2. Żbikowski A., Żelazo J., 1993: Ochrona środowiska w budownictwie wodnym. Materiały informacyjne. MOŚZNiL, Warszawa. 
3. Żelazo J., Popek Z., 2002: Podstawy renaturyzacji rzek. Wyd. SGGW, Warszawa. 
4. B. Zadroga, K. Olańczuk-Neyman: Ochrona i rekultywacja podłoża gruntowego. Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej, 

Gdańsk, 2001. 
5. K. Garbulewski: Geotechnika środowiskowa. Zeszyt I – Skład i geotechniczne właściwości odpadów komunalnych. 

Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1999. 
6. Stare składowiska. Tom I – Rozpoznanie i ocena, Tom II – Sanacja i kontrola, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we 

Wrocławiu, Wrocław, 1997. 
7. K. Garbulewski: Dobór i badania gruntowych uszczelnień składowisk odpadów komunalnych. Wydawnictwo SGGW, 

Warszawa, 2000. 
8. J. H. C. Wong, CH. H. Lim, G. L. Nolen: Design of remediation systems. Lewis Publishers, Washington, D.C., 1997. 
9. Łomotowski J.(Red.), 2008: Problemy zagospodarowania wód opadowych. Wyd. Seidel-Przywecki. 
10. Mosiej J., 1995: Możliwości zastosowania systemów hydrobotanicznych do redukcji związków biogennych pochodzących z 

obszarowych źródeł zanieczyszczeń. W: ”Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna:Oczyszczalnie 
hydrobotaniczne”, Politechnika Gdańska, 1995; 95-104. 

UWAGI: Ocena końcowa z przedmiotu jest określana według następującej skali: 0,51-0,60 - ocena dostateczna (3), 0,61-0,70 - ocena 
dostateczna plus (3,5), 0,71-0,80 - ocena dobra (4), 0,81-0,90 - ocena dobra plus (4,5), 0,91-1,00 - ocena bardzo dobra (5). 

 
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 zna sposoby identyfikacji przyczyn i rozpoznawania skutków degradacji 
krajobrazu 

AK2_W08, AK2_U04 

02 zna podstawowe procesy hydrologiczne i fluwialne, charakterystyki 
morfologiczne koryt rzecznych, ich wpływ na warunki krajobrazowe, 
ekologiczne i gospodarcze 

AK2_W05, AK2_U02 

03 zna metody i technologie stosowane w ochronie środowiska, rekultywacji 
(renaturyzacji, rewitalizacji) terenów (obiektów) zdegradowanych 

AK2_W08, AK2_U04 

04 umie ocenić przydatność gruntu jako podłoża budowli i materiału 
budowlanego w konstrukcjach budowli ziemnych; 

AK2_W08, AK2_U04 

05 zna metody przeciwdziałania i zabezpieczania terenów przed procesami 
geodynamicznymi; 

AK2_W08, AK2_U04 

06 zna metody monitoringu i badań kontrolnych jakości gruntu; 
 

AK2_W08, AK2_U04 

07 zna zasady i sposoby regulacji warunków wodnych w krajobrazie, potrafi 
zaproponować sposoby zagospodarowania wód opadowych; 

AK2_W08, AK2_U04 

08 zna rolę roślin w oczyszczania wód, potrafi ocenić możliwości 
wykorzystania systemów roślinnych do oczyszczania ścieków opadowych. 

AK2_W08, AK2_U04 

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.: 

0 ECTS 



 


