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Wydział, dla którego przedmiot jest 
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Status przedmiotu Przedmiot specjalizacyjny Stopień  II  rok II niestacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 
Opanowanie umiejętności wartościowania istniejących jak i projektowanych obiektów 
architektury krajobrazu na potrzeby zarządzania rozwojem krajobrazu  

Formy dydaktyczne, liczba godzin Ćwiczenia: liczba godzin 10  

Metody dydaktyczne Ćwiczenia; studium przypadku połączone z prezentacją i dyskusją 

Pełny opis przedmiotu 

Charakterystyka właściwości rozwiązań przestrzennych tak istniejących jak i projektowanych 
obiektów architektury krajobrazu (tu przede wszystkim tych obiektów, które stanowią domenę 
architektury krajobrazu) od skali miejsca po skalę regionu, z uwzględnieniem wszelkich wartości i 
relacji wpływających na ład przestrzeni i warunki życia ludzi w relacji przeszłość – teraźniejszość 
– przyszłość. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

Przedmioty kierunkowe właściwe dla kierunku architektura krajobrazu 

Założenia wstępne 
Znajomość modelowych zasad funkcjonowania i zagospodarowania obiektów architektury 
krajobrazu 

Efekty kształcenia 

01. Posiada pogłębione umiejętności wykorzystywania zdobytej do tej pory wiedzy do 
określania jakości obiektów architektury krajobrazu. 

02. Potrafi określić zdefiniowane tak w opracowaniach projektowych jak i w istniejących 
obiektach ich właściwości użytkowe, przyrodnicze i artystyczne w powiązaniu z ich 
wpływem na warunki życia ludzi.  

03. Rozumie konieczność śledzenia dynamiki przemian wszelkich zjawisk i procesów 
mogących wpływać na jakość obiektów architektury krajobrazu i ich zrównoważony rozwój. 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01,02,03 – opracowania studialno - analityczne 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 

Harmonogram zajęć, zestawienie imienne ocen, wybrane opracowania studialno – analityczne (w 
wersji cyfrowej) 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową

 Średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych za wykonane opracowania  

Miejsce realizacji zajęć
 

Sala dydaktyczna 
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UWAGI:    Literatura uzupełniająca i pomocnicza podawana będzie w trakcie zajęć
 



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 Posiada pogłębione umiejętności wykorzystania zdobytej do tej pory 
wiedzy do określenia jakości obiektów architektury krajobrazu 
 

AK2_U03, AK2_K04 

02 Potrafi określić zdefiniowane tak w opracowaniach projektowych jaki 

i istniejących obiektach ich właściwości użytkowe, przyrodnicze i 

artystyczne w powiązaniu z ich wpływem na warunki życia ludzi.  

AK2_U06, AK2_K03 

03 Rozumie konieczność śledzenia dynamiki przemian wszelkich 

zjawisk i procesów mogących wpływać na jakość obiektów 

architektury krajobrazu i ich zrównoważony rozwój 

AK2_U10, AK2_K02 

 

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

 50 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 


