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Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat metod oceny krajobrazu ukierunkowanych 
na jego aspekty wizualne a także metod i technik związanych z ograniczeniem negatywnego 
wpływu planowanego zagospodarowania na fizjonomię krajobrazu. Realizacja przedmiotu ma 
także za zadanie przybliżenie instrumentów związanych z wdrażaniem Europejskiej Konwencji 
Krajobrazowej. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin Ćwiczenia projektowe: liczba godzin 8 

Metody dydaktyczne Analiza literatury przedmiotu, studium przypadku,  zadania analityczne i projektowe, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu 

Ćwiczenia podzielone są na dwie części:  
Pierwsza związana jest z analizą podstawowych pojęć związanych z oddziaływaniem elementów 
zagospodarowania na krajobraz, a także z poznaniem zasad oceny oddziaływania na krajobraz 
oraz metod ograniczania negatywnego wpływu projektowanych inwestycji na fizjonomię 
krajobrazu. 
Druga część ma na celu wykorzystanie zdobytej wiedzy dla identyfikowania zasobów 
fizjonomicznych (ang. visual landscape inventory), określania zasięgu widoczności obiektów 
(ang. viewshed), określania jakości krajobrazu wizualnego (ang. visual quality), określania 
zdolności krajobrazu do absorpcji zmian (ang. visual absorption capacity), określania odporności 
wizualnej krajobrazu (ang. landscape visual sensivity), określania wpływu projektowanych 
inwestycji na krajobraz (ang. visual impact assessment). Zdobyte umiejętności będą pomocne w 
podejmowaniu decyzji dotyczących lokalizacji projektowanych elementów zagospodarowania. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

kształtowanie krajobrazu miasta, kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich, projektowanie 
konserwatorskie krajobrazów historycznych, planowanie przestrzenne, ochrona krajobrazu 

Założenia wstępne 

Wiedza: 
student ma wiedzę z historii i teorii kształtowania przestrzeni oraz krajobrazu miast i wsi, zna 
metody oceny krajobrazu 
Umiejętności: 
student potrafi zidentyfikować elementy kompozycji krajobrazu; potrafi ocenić walory 
przyrodnicze i kulturowe krajobrazu 
Kompetencje społeczne: 
student potrafi pracować w zespole 

Efekty kształcenia 

01. zna podstawowe pojęcia związane z projektowaniem krajobrazu wizualnego 
02. zna metody oceny krajobrazu wizualnego 
03. potrafi zinwentaryzować i ocenić walory fizjonomiczne krajobrazu 
04. potrafi określić wpływ projektowanych inwestycji na fizjonomię krajobrazu 
05. rozumie znaczenie projektowania fizjonomii krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01, 02 – sprawdzian 
efekt 01, 02, 05 – ocena wynikająca z aktywności podczas konwersatorium 
efekt 03,04– ocena wynikająca z wykonanych zadań analitycznych i projektowych na zadany 
temat 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 

treść pytań przygotowanych na sprawdziany, złożone prace analityczne i projektowe 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową

 

sprawdziany - 30% 
aktywność podczas zajęć – 20% 
ocena wynikająca z wykonania zadań analitycznych na zadany temat – 50% 

Miejsce realizacji zajęć
 

sala dydaktyczna wyposażona w sprzęt multimedialny 



 
 
 
 
 
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 podstawowe pojęcia związane z projektowaniem krajobrazu 
wizualnego 

AK2_W01 

02 zna metody oceny krajobrazu wizualnego AK2_W01 

03 potrafi zinwentaryzować i ocenić walory fizjonomiczne krajobrazu AK2_U03 

04 potrafi określić wpływ projektowanych inwestycji na fizjonomię 
krajobrazu 

AK2_U04 

05 rozumie znaczenie projektowania fizjonomii krajobrazu w 
kształtowaniu przestrzeni 

AK2_K02 
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UWAGI:   
 

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

 70 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.: 

2,0 ECTS 


