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Status przedmiotu Przedmiot specjalistyczny Stopień  II  rok I niestacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 

 Wykonanie części analitycznej dokumentacji konserwatorskiej zakończonej wnioskowaniem i 
wskazaniami do projektu konserwatorskiego.  

 Wykonanie projektu konserwatorskiego dla opracowywanego obiektu w tym wyznaczenie stref 
ochrony (konserwatorskiej i ekspozycji) wraz z próbą opracowania zasad kształtowania 
krajobrazu w ich granicach.  

 Wypracowanie prawidłowych zachowań w kierunku poszanowania dziedzictwa kulturowego.  

 Opanowanie terminologii i procedur towarzyszącym działaniom w obrębie ochrony, restauracji i 
konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych/parkowych. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin Ćwiczenia: liczba godzin 18 

Metody dydaktyczne 

Analiza i interpretacja materiałów źródłowych. Elementy konserwatorium (krytyczna dyskusja nad 
stawianymi problemami). Zajęcia terenowe (ocena stanu zachowania elementów i struktur 
zabytkowego obiektu ogrodowego/parkowego, analiza powiązań przestrzennych obiektu z 
otoczeniem) 
Prace indywidualne i zespołowe, opisowo-analityczne oraz projektowe. Konsultacje 

Pełny opis przedmiotu 

Wykonanie niezbędnych analiz środowiska kulturowego i przyrodniczego w skali obiektu wraz z 
jego kontekstem przestrzennym w tym uwarunkowań prawnych. Ocena stanu zachowania 
substancji zabytkowej, waloryzacja elementów struktury przestrzennej, ewentualna ocena 
możliwości adaptacji na inne funkcje niż pierwotna. Wskazania projektowe (funkcjonalne, 
przestrzenne, programowe). Rozwiązanie projektowe wraz ze wskazaniami materiałowymi i 
technologicznymi. Wyznaczenie stref ochrony oraz zasad kształtowania krajobrazu w ich granicach 
(wskazania do kształtowania funkcji i sposobu zagospodarowania terenu uwzględniające 
zachowanie i odpowiednią ekspozycje walorów kulturowych terenu opracowania – analiza 
ekspozycji krajobrazowej, analiza SWOT) 

Wymagania formalne    

Założenia wstępne Wiedza i umiejętności zgodne z programem I stopnia architektury krajobrazu 

Efekty kształcenia 

Wiedza 
01. zna zasady postępowania badawczego oraz metody badań krajobrazu kulturowego  
02. posiada wiedzę na temat możliwości i sposobów wykorzystania potencjału środowiska 

kulturowego i przyrodniczego w kształtowaniu krajobrazu 
03. ma uporządkowaną, podbudowaną teoretyczną widzę ogólną obejmującą kluczowe 

zagadnienia z zakresu ochrony, konserwacji i restauracji zabytkowego krajobrazu 
kulturowego 

Umiejętności 
04. potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać informacje o uwarunkowaniach kulturowych i 

prawnych prac projektowych na obszarach objętych ochroną konserwatorską oraz innych 
cennych kulturowo 

05. potrafi wykonać opracowania studialne na potrzeby projektowe z zakresu ochrony krajobrazu 
Kompetencje społeczne 
06. ma świadomość znaczenia architektury krajobrazu jako dyscypliny kształtującej jakość 

przestrzeni oraz zachowanie jej walorów kulturowych 
07. ma świadomość zawodowej i etycznej odpowiedzialności za jakość krajobrazu 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01-07 – Wykonanie indywidualnych prac analitycznych w trakcie ćwiczeń  
01-07 – Semestralna praca zespołowa: analityczno - opisowe opracowanie dokumentacji 
konserwatorskiej dla opracowywanego obiektu w tym wyznaczenie stref ochrony (konserwatorskiej 
i ekspozycji) wraz z próbą opracowania zasad kształtowania krajobrazu w ich granicach 
 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 

Praca projektowa wraz z niezbędnymi analizami oraz opisem idei projektowej (część analityczna – 
zespołowa część projektowa - indywidualna) 



 

 
 
 
 
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 zasady postępowania badawczego oraz metody badań 
krajobrazu kulturowego 

AK2_W01 

02 posiada wiedzę na temat możliwości i sposobów wykorzystania 
potencjału środowiska kulturowego i przyrodniczego w 
kształtowaniu krajobrazu 

AK2_W05 

03 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretyczną widzę ogólną 
obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu ochrony, konserwacji 
i restauracji zabytkowego krajobrazu kulturowego 

AK2_W02  

04 potrafi wyszukiwać, analizować i oceniać informacje o 
uwarunkowaniach kulturowych i prawnych prac projektowych na 
obszarach objętych ochroną konserwatorską oraz innych cennych 
kulturowo 

AK2_U02  

05 potrafi wykonać opracowania studialne na potrzeby projektowe z 
zakresu ochrony krajobrazu 

AK2_U03  

06 ma świadomość znaczenia architektury krajobrazu jako dyscypliny 
kształtującej jakość przestrzeni oraz zachowanie jej walorów 
kulturowych 

AK2_K02  

07 ma świadomość zawodowej i etycznej odpowiedzialności za 
jakość krajobrazu 

AK2_K03  

 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową

 
Średnia ocen za wykonanie zadań analitycznych – 30% 
Ocena za wykonanie pracy projektowej – 70% 

Miejsce realizacji zajęć
 

Sala dydaktyczna ze sprzętem audiowizualnym 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Bogdanowski J. 1998, Konserwacja i ochrona krajobrazu kulturowego, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska 

kulturowego w Krakowie, Kraków 
2. Goodchild P. 1991, Zasady konserwacji krajobrazów historycznych, Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-

Ogrodowych 
3. Łuczyńska – Bruzda M. (red.) 1997, Dziedzictwo natury i kultury w krajobrazie, Inst. Architektury Krajobrazu, Wydział 

Architektury , Politechnika Krakowska, Kraków 
4. Majdecki L. 1993, Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych, PWN, Warszawa 
5. Michałowski A. 1994, Parki i ogrody zabytkowe w Polsce, w: Parki i ogrody zabytkowe w Polsce. Suplement I, Ogrody 1 (7) 
6. Ochrona środowiska – ochrona zabytków. Zbiór referatów sympozjum konserwatorsko-naukowego (16 – 17 września 1997, 

Janowiec), TOnZ, Warszawa 
7. Rudkowski T. (red.) 1996, Zarys problematyki ochrony zabytków. Skrypt dla uczestników kursów TOnZ, Warszawa 
8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568, tekst ujednolicony). 
9. Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc Zabytkowych (Karta Wenecka), Wenecja 1964 
10. Międzynarodowa Karta Ogrodów IFLA-ICOMOS (Karta Florencka), Florencja 1981 
11. Europejska konwencja krajobrazowa, Florencja 2000 
12. Periodyki: Kurier Konserwatorski, Ochrona Zabytków, NID, Warszawa 

UWAGI:   
 

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

 100 h 

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

0,8 ECTS 

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

3 ECTS 


