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Wydział, dla którego 
przedmiot jest realizowany

  

Status przedmiotu Przedmiot specjalizacyjny Stopień  II  rok I niestacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele 
przedmiotu 

Dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności identyfikowania oraz oceny przyrodniczych, 
społecznych i organizacyjnych uwarunkowań niezbędnych dla opracowania koncepcji zielonej 
infrastruktury (rekomendowanego obecnie podejścia do kształtowania relacji między terenami 
zabudowanymi i przyrodniczo czynnymi) od skali regionu do skali miejsca. Zrozumienie relacji między 
koncepcją zielonej infrastruktury oraz innymi koncepcjami kształtowania miejskich sieci ekologicznych i 
systemów terenów zieleni miejskiej 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Ćwiczenia: liczba godzin 10 

Metody dydaktyczne Analiza literatury przedmiotu, prezentacje, dyskusja, wykonanie projektów,  

Pełny opis przedmiotu 

Zajęcia składają się z dwóch części: 
1) Na podstawie dostarczonej literatury przedmiotu studenci poznają koncepcję zielonej 

infrastruktury, jej wielofunkcyjny charakter oraz znaczenie dla kształtowania relacji między 
terenami zabudowanymi (zainwestowanymi) i przyrodniczo czynnymi. Przedstawiają analizy 
założeń do opracowania (literatura) lub analizy przykładów opracowanych już projektów/ 
koncepcji zielonej infrastruktury wybranego obszaru. 

2) Wykorzystując wcześniej zdobytą wiedzę o zasadach analizy uwarunkowań oraz projektowania 
obiektów architektury krajobrazu dokonują identyfikacji istniejących elementów zielonej 
infrastruktury, oceniają ich przyrodniczy, społeczny i techniczny potencjał (wykorzystując ideę 
usług ekosystemowych) oraz przedstawiają propozycję wdrożenia koncepcji.  

Wymagania formalne    

Założenia wstępne 
Wiedza i umiejętności z zakresu planowania i projektowania obiektów architektury krajobrazu, 
przyrodniczych i społecznych podstaw analizy krajobrazu oraz podstawy gospodarki przestrzennej 

Efekty kształcenia 

01. zna i rozumie założenia koncepcji zielonej infrastruktury;  
02. ma rozeznanie w aktualnej literaturze przedmiotu dotyczącej zielonej infrastruktury;  
03. wie, jak zidentyfikować i zwaloryzować elementy zielonej infrastruktury w skali krajobrazu i 

miejsca;  
04. potrafi sformułować założenia do kształtowania i zarządzania zieloną infrastrukturą w skali miasta, 

dzielnicy, miejsca 

Sposób weryfikacji 
efektów kształcenia 

01 – 04 Ocena esejów, prezentacji i projektów  

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

Opracowane eseje, prezentacje i projekty 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową

 

30% - analiza literatury przedmiotu (napisanie eseju lub opracowanie prezentacji) 
60% - opracowanie projektów 
10 % - aktywność na zajęciach 

Miejsce realizacji zajęć
 

Sala wykładowa 

Literatura podstawowa:  
1. Green infrastructure and territorial cohesion. Technical report 18/2011. European Environmental Agency 
2. Szulczewska B. 2009. Plan zielonej infrastruktury: nowa moda czy rzeczywista potrzeba? W: T. Markowski i D. Drzazga (red.) 

System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych. Studia KPZK PAN T. CXXIII, Warszawa: 89- 96 

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 i rozumie założenia koncepcji zielonej infrastruktury;  
 

AK2_K02 
 

02 ma rozeznanie w aktualnej literaturze przedmiotu dotyczącej zielonej 
infrastruktury 

AK2_U01 
AK2_U02  
AK2_W05  
AK2_U05 

03 wie, jak zidentyfikować i zwaloryzować elementy zielonej infrastruktury w 
skali krajobrazu (np. obszar metropolitalny, miasto, dzielnica) i miejsca;  
 

AK2_U02, AK2_K01 
 

04 potrafi sformułować założenia do kształtowania i zarządzania zieloną 
infrastrukturą w skali miasta, dzielnicy i miejsca 

AK2_U03 
 

 

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 


