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Status przedmiotu Przedmiot  specjalizacyjny Stopień  II  rok I niestacjonarne   

Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 

 Zdobycie praktycznej wiedzy o przygotowaniu opracowania przyrodniczego do potrzeb 
planistycznych w tym: zasad rozpoznania i charakterystyki stanu oraz funkcjonowania środowiska 
przyrodniczego, zasad sporządzania diagnozy stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego, 
zasad sporządzania wstępnej prognozy dalszych zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym 
w tym określenia kierunków i możliwej intensywności przekształceń i degradacji środowiska,  
określenia przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej, 
oceny przydatności środowiska, polegającej na określeniu możliwości rozwoju i ograniczeń dla 
różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania obszaru; określeniu uwarunkowań 
ekofizjograficznych.  

 Kształcenie umiejętności praktycznego syntetyzowania informacji o środowisku przyrodniczym, 
sporządzania ocen fizjograficznych oraz formułowania wskazań do zagospodarowania. 

 Studenci po zrealizowaniu programu przedmiotu powinni być przygotowani do podejmowania decyzji 
planistycznych uwzględniających uwarunkowania przyrodnicze w tym przygotowania opracowania 
ekofizjograficznego 

Formy dydaktyczne, liczba godzin Ćwiczenia projektowe: liczba godzin 10 

Metody dydaktyczne Dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, doświadczenie i konsultacje 

Pełny opis przedmiotu 

Ćwiczenia projektowe: zasady inwentaryzacji komponentów środowiska przyrodniczego i krajobrazu – 
budowa i funkcjonowanie, elementy ekologii krajobrazu: struktura i funkcjonowanie krajobrazu, 
metodyka sporządzania ocen fizjograficznych, zasady określenia przyrodniczych predyspozycji do 
kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej, zasady wskazywania możliwości rozwoju i 
ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania obszaru; zasady określenia 
uwarunkowań ekofizjograficznych.  Metody sporządzania opracowań ekofizjograficznych 
podstawowych i problemowych w różnych skalach przestrzennych.  

Wymagania formalne    

Założenia wstępne 

Zakres wiedzy: zaawansowana wiedza o krajobrazie Polski, metodyka analiz przyrodniczych na 
potrzeby projektowania krajobrazu, zaawansowana wiedza o poszczególnych komponentach 
środowiska przyrodniczego i związanych z nimi źródeł informacji, uwarunkowania prawne kształtowania 
krajobrazu na potrzeby projektowania krajobrazu 
Umiejętności: podstawowe umiejętność czytania i rozumienie treści  map topograficznych oraz 
umiejętność czytania map tematycznych z zakresu środowiska abiotycznego i biotycznego, 
umiejętności posługiwania się źródłami informacji o środowisku przyrodniczym.  

Efekty kształcenia 

01. ma zaawansowaną wiedzę o dokumentach fizjograficznych 
02. zna cele i sposoby ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu 
03. zna w stopniu zaawansowanym problematykę uwarunkowań przyrodniczych w planowaniu 

krajobrazu 
04. zna metodykę sporządzania ocen środowiska przyrodniczego i krajobrazu 
05. potrafi podejmować decyzje planistyczne uwzględniające uwarunkowania przyrodnicze 
06. potrafi współpracować ze specjalistami reprezentującymi różne nauki przyrodnicze 
07. pracuje w zespołach przygotowujących analizy i syntezy uwarunkowań przyrodniczych na 

potrzeby planowania przestrzennego 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01 – 06 ocena wykonanego projektu w tym poszczególnych faz indywidualnych zadań projektowych  
07 – Ocena udziału w prezentacji  poszczególnych faz i w wykonaniu zespołowego zadania 
projektowego  

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 

Złożone projekty 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową

 
Oceny z indywidualnych zadań projektowych 50% 
Ocena z udziału w opracowaniu projektu zespołowego 50% 



 
 
 
 
 
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 ma zaawansowaną wiedzę o dokumentach fizjograficznych AK2_W06 

02 zna cele i sposoby ochrony środowiska przyrodniczego 
krajobrazu 

AK2_U04 

03 zna  w stopniu zaawansowanym problematykę uwarunkowań 
przyrodniczych w planowaniu krajobrazu 

AK2_U02 

04 zna metodykę sporządzania ocen środowiska przyrodniczego i 
krajobrazu 

AK2_W01 

05 potrafi podejmować decyzje planistyczne uwzględniające 
uwarunkowania przyrodnicze 

AK2_U03 

06 potrafi współpracować ze specjalistami  reprezentującymi różne 
nauki przyrodnicze 

AK2_K01 

07 pracuje w zespołach przygotowujących analizy i syntezy 
uwarunkowań przyrodniczych na  potrzeby zagospodarowania 
przestrzennego 

AK2_K01 

 

Miejsce realizacji zajęć
 

Sala dydaktyczna  

Literatura podstawowa:  
1. Pietrzak M., 2010, Podstawy i zastosowania ekologii krajobrazu. teoria i metodologia. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Lesznie  
2. Szponar A., Fizjografia urbanistyczna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2003. 
3. Richling A. Ostaszewska K. red. 2005. Geografia Fizyczna Polski. PWN. Warszawa 
4. Wolski P., Cieszewska A. (współpraca) 2002, Przyrodnicze podstawy kształtowania krajobrazu słownik pojęć, Wydawnictwo 

SGGW 243s. 
Literatura uzupełniająca:  
5. Cieszewska A., 2008, Zachowanie terenów cennych przyrodniczo w kształtowaniu struktury krajobrazu na poziomie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w: ) Problemy Ekologii Krajobrazu tom XXI s. 239 – 251 
6. Cieszewska A., Giedych R., 2007: Metoda kształtowania stref funkcjonalno-przestrzennych jako instrument ochrony walorów 

przyrodniczych na przykładzie planu ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, w: Waloryzacja środowiska 
przyrodniczego w planowaniu przestrzennym / pod red. Mariusza Kistowskiego i Barbary Korwel-Lejkowskiej, Problemy 
ekologii krajobrazu, tom XIX, s. 249-257 

7. Kistowski M., 2001, Opracowania ekofizjograficzne a prognozy oddziaływania na środowisko projektów planów 
zagospodarowania przestrzennego - zagadnienia wstępne. Problemy Ocen Środowiskowych 2 (13). 

8. Kistowski M., Procedura sporządzania opracowań ekofizjograficznych w świetle najnowszych uregulowań prawnych; 
http://tnz.most.org.pl/dokumenty/publ/ochrona/procedura.htm 

Opracowania studialne: 
9. Szulczewska B., Cieszewska A. i inni 2009, Opracowanie ekofizjograficzne miasta Kielce 

http://www.um.kielce.pl/pl/program_ochrony_srodowiska_2010/ekofizjografia 
10. Szulczewska B., Cieszewska 2008 Opracowanie ekofizjograficzne Zakola Wawerskiego   
11. http:// www.um.warszawa.pl/pl/ 

UWAGI:   
 

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.: 

2,5 ECTS 

http://www.um.warszawa.pl/pl/

