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Nazwa przedmiotu Metodologia badań w architekturze krajobrazu ECTS 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 
angielski 

Theory and Methods in Landscape Architecture  

Kierunek studiów architektura krajobrazu 

Koordynator przedmiotu Prof. dr hab. Marek Kosmala 

Prowadzący zajęcia 
Prof. dr hab. Marek Kosmala z pracownikami Katedry Architektury Krajobrazu, Katedry Ochrony 
Środowiska i Katedry Sztuki Krajobrazu oraz Samodzielnej Pracowni Wyceny i Oceny Zasobów 
Przyrodniczych 

Jednostka realizująca Katedra Architektury Krajobrazu 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

  

Status przedmiotu Przedmiot podstawowy Stopień  II rok I niestacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 
 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu metodologii oraz metodami 

badań naukowych stosowanymi w dziedzinie architektury krajobrazu 

Formy dydaktyczne, liczba godzin Wykład: liczba godzin 7 

Metody dydaktyczne Metody podające: wykład, dyskusja, opis, pokaz, praca z zalecaną literaturą. 

Pełny opis przedmiotu 

Program wykładów obejmuje trzy części.  
Pierwsza część dotyczy metodologii ogólnej i obejmuje: podstawowe pojęcia: nauka i 
pseudonauka, wiedza pospolita i naukowa, cele poznania naukowego, metodologia ogólna i 
szczegółowa. Źródła informacji i narzędzia badawcze. Sformułowanie problemu. Względy 
praktyczne a dobór metod badawczych. Definiowanie pojęć i dobór wskaźników w badaniach. 
Zmienne jakościowe (nominalne i dychotomiczne) i ilościowe (porządkowe, interwałowe i 
ilorazowe), zmienne niezależne i zależne. Klasyfikacje i typologie. Wybór obiektu badań. Dobór i 
liczebność próby. Próby celowe i losowe.  
Druga część obejmuje charakterystykę i warunki stosowania podstawowych metod 
szczegółowych stosowanych także na gruncie architektury krajobrazu: analiza treści, 
obserwacja, wywiad, sondaż ankietowy (budowa kwestionariusza), monograficzne badania 
terenowe (case study), badania eksperymentalne, modele i ich zastosowanie.  
Trzecia część obejmuje metody szczegółowe i analizę przykładowych badań stosowanych w 
poszczególnych specjalizacjach: w planowaniu (studiach krajobrazowych) i projektowaniu; historii 
sztuki ogrodowej; ochronie środowiska, ekologii i fitosocjologii, dendrologii; urządzaniu i 
pielęgnowaniu; sztukach plastycznych i wycenie i ocenie zasobów przyrodniczych. 

Wymagania formalne (przedmioty 
wprowadzające) 

 

Założenia wstępne Znajomość podstawowych umiejętności z zakresu wykonywania pracy inżynierskiej 

Efekty kształcenia 

01. umie analizować i oceniać informacje metodologiczne zawarte w literaturze przedmiotu,  
02. umie zaplanować własne badania i uzasadnić pod względem metodologicznym związane z 

tym decyzje,  
03. posiada podstawową wiedzę o metodach badawczych stosowanych w architekturze 

krajobrazu  

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01, 02 i 03 – kolokwium zaliczeniowe 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 

Opracowanie pisemne metodologii własnej pracy dyplomowej, treść kolokwiów z ocenami 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową

 Praca pisemna na zadany temat - 40%,  kolokwium 60% 

Miejsce realizacji zajęć
 

Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Chalmers A. F.: Czym jest to, co zwiemy nauką? Rozważania o naturze, statusie i metodach nauki. Wprowadzenie do 

współczesnej filozofii nauki. Wrocław 1993 
2. Grabowski M.: Istotne i nieistotne w nauce. Toruń, 1998 
3. Hajduk E.: Hipoteza w badaniach pedagogicznych. Wyd. WSP, Zielona Góra 1996 
4. Kamiński S.: Nauka i metoda. Pojęcie i klasyfikacja nauk. Lublin 1992.  
5. Kuhn Thomas S.: Struktura rewolucji naukowych. Warszawa 1968. 
6. Łomnicki A.: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN, Warszawa 2002 
7. Nowak S.: Metodologia badań społecznych. PWN, Warszawa 1985 
8. Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Ossolineum, Warszawa 1978 
9. Pytkowski W.: Organizacja badań i ocena prac naukowych. PWN, Warszawa 1985 

UWAGI:   
 



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 analizie i ocenie informacji metodologicznych 
zawartych w literaturze przedmiotu,  

AK2_W01 

02 ma wiedzę o planowaniu badań i umie uzasadnić pod względem 
metodologicznym związane z tym decyzje,  

AK2_W01, AK2_U04, AK2_U05, 

AK2_U10 

03 posiada podstawową wiedzę o metodach badawczych 
stosowanych w architekturze krajobrazu 

AK2_W01 

 

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

 40 h 

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

0,5 ECTS 

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

1,5 ECTS 


