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Status przedmiotu Przedmiot specjalizacyjny Stopień  II  rok I niestacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 

 Założeniem programu przedmiotu Ogród wzorowany na naturze jest kształcenie umiejętności 
projektowania zgodnie z warunkami środowiska 

 Celem przedmiotu jest przygotowanie koncepcji ogrodu wzorowanego na naturze, projektu 
rabaty bylinowej w tym ogrodzie i praktyczna jej realizacja. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin Ćwiczenia: liczba godzin 8, Ćwiczenia terenowe: liczba godzin 6 

Metody dydaktyczne 
Wykład wprowadzający do zadania, projekty studentów przygotowywane w zespołach 
dwuosobowych, prezentacja prac przed inwestorami, dyskusja, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu 

Zajęcia z przedmiotu Ogród wzorowany na naturze są prowadzone w oprciu o dotychczasowa 
wiedzę ekologiczną studentów, w oparciu o podstawowe prawo ekologiczne: jedności biotopu i 
biocenozy. Studenci dostają materiały dotyczące konkretnych działek, których 
zagospodarowanie ma odbyć się w oparciu o ww. prawo. Przygotowywana jest koncepcja 
zagospodarowania ogrodu i projekt rabaty bylinowej oraz jej kosztorysu (dopasowanego do 
możliwości finansowych inwestora). Z kilku propozycji przedstawianych przed inwestorem 
wybierana jest jedna, której realizacją w  terenie zajmują się wszystkie zespoły.  

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

Ekologia, rośliny ozdobne, dendrologia, gleboznawstwo, uprawa i nawożenie, podstawy 
projektowania i urządzania terenów zieleni 

Założenia wstępne 
Student powinien w znać  zasady projektowania ogrodów  oraz wymagańnia roślin zielnych, 
drzewiastych,  umieć oceniać warunki edaficzne  

Efekty kształcenia 

01. zna  prawa  ekologiczne i praktyczne ich wykorzystanie  
02. potrafi wykorzystywać wiedzę przyrodniczą do projektowania i ocenić warunki siedliskowe 

na podstawie szaty roślinnej 
03. posiada umiejętność doboru roślin do konkretnych warunków abiotycznych  
04. potrafi zaprezentować swoje opracowanie przed inwestorem  
05. potrafi praktycznie zrealizować projekt rabaty 
06. potrafi korzystać z odpowiednio dobranych źródeł literatury fachowej i programów 

komputerowych 
07. ma świadomość znaczenia projektowania zgodnego z konkretnymi warunkami środowiska 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01, 02, 03, 06, 07  – ocena przygotowanego projektu 
04 – ocena wystąpienia i prezentacji projektu 
05 – praca w terenie 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 

złożone projekty, imienne karty ocen studentów 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową

 projekt – 80%, realizacja praktyczna – 20% 

Miejsce realizacji zajęć
 

Mieszane (sala wykładowa, teren) 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Zarzycki i in. 2002: Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. W Szafer Institute of Botany, Polish Academy of 

Science, Kraków s. 183 
2. Katalog roślin: drzewa, krzewy, byliny polecanyn przez Związek Szkółkarzy Polskich. 2011, Agencja promocji Zieleni Sp. z o.o. , 

Warszawa, s. 240 
3. Katalog bylin polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich. 2005, Agencja promocji Zieleni Sp. z o.o. , Warszawa, s. 136 
4. Seneta W, Dolatowski J., 2006: Dendrologia Wydawnictwo: PWN, Warszawa, s. 544 
5. Chmiel H. (red.), 2000: Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL, Warszawa, s. 900 

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 zna  prawa  ekologiczne i praktyczne ich wykorzystanie AK2_W05 

02 potrafi wykorzystywać wiedzę przyrodniczą do projektowania i 
ocenić warunki siedliskowe na podstawie szaty roślinnej 

AK2_U02 

03 posiada umiejętność doboru roślin do konkretnych warunków 
abiotycznych 

AK2_U02 

04 potrafi zaprezentować swoje opracowanie przed inwestorem AK2_U06 

05 potrafi praktycznie zrealizować projekt rabaty AK2_U08 

06 potrafi korzystać z odpowiednio dobranych źródeł literatury fachowej 
i programów komputerowych 

AK2_ U02 

07 ma świadomość znaczenia projektowania zgodnego z konkretnymi 
warunkami środowiska 

AK2_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: 

0,5 ECTS 

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

2 ECTS 


