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Status przedmiotu Przedmiot specjalizacyjny Stopień  II  rok II niestacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 

 Rośliny miejskie mają w środowisku istotne role do spełnienia, dlatego wiedza o nich jest 
ważna.  

 Celem przedmiotu jest ukazanie specyfiki wzrostu i rozwoju drzew w środowisku 
zurbanizowanym. Ponadto wskazane i omówione są rośliny najlepiej tolerujące trudne warunki 
miejskie, w tym szczególnie przyuliczne.      

Formy dydaktyczne, liczba godzin Ćwiczenia: liczba godzin 8 

Metody dydaktyczne Wykłady multimedialne, indywidualne studia literaturowe, indywidualne zajęcia w terenie. 

Pełny opis przedmiotu 

Problemy związane ze wzrostem drzew i krzewów w warunkach zurbanizowanych, dobory roślin 
do warunków miejskich i sposoby ich tworzenia, metody oceny stanu drzew, sposoby 
ograniczenia oddziaływania zdegradowanego środowiska na drzewa i krzewy, znaczenie i 
zastosowanie roślin krajowych i rodzimych, oraz synantropijnych, Roślinność izolacyjna, 
roślinność w pojemnikach, roślinność dachowa i pionowa. Osobno potraktowane są rośliny 
synantropijne i inwazyjne. Zajęcia terenowe – dotyczą konkretnych przykładów zastosowania i 
problemów wzrostu i rozwoju drzewiastych roślin miejskich. 

Wymagania formalne    

Założenia wstępne Podstawowa wiedza z zakresu drzewoznawstwa i ekologii 

Efekty kształcenia 

01. ma wiedzę na temat specyfiki siedlisk miejskich i zurbanizowanych 
02. ma wiedzę o zastosowaniu w mieście podstawowych gatunków roślin drzewiastych  
03. ma wiedzę o wymaganiach siedliskowych wybranych roślin drzewiastych, ich cechach 

plastyczno-przestrzennych i użytkowych 
04. potrafi stworzyć doboru drzew i krzewów do konkretnych warunków siedliskowych w 

obszarze zurbanizowanym 
05. potrafi ocenić przydatność stan drzew i krzewów w warunkach zurbanizowanych 
06. potrafi stworzyć koncepcję nasadzeń w warunkach zurbanizowanych  

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

Końcowy sprawdzian testowy z ocenami 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 

Końcowy sprawdzian testowy z ocenami 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową

 Minimalna liczba punktów wpływających na zaliczenie: 51%  

Miejsce realizacji zajęć
 

Mieszane (sala wykładowa, teren) 

Podstawowa: 
1. Szczepanowska H.B. 2001. Drzewa w mieście. Hortpress, Warszawa. 
2. Łukasiewicz A., łukasiewicz Sz. 2006. Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. 
3. Zimny H. 2005. Ekologia miasta. Agencja Reklamowo  - Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa Ss. 233  
4. Seneta W., Dolatowski J. 2008. Dendrologia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 
5. Bugała WŁ. 2000. Drzewa i krzewy, PWRiL, ISBN 83-09-01724-3 
Uzupełniająca: 
6. Kosmala M., 2000. Pielęgnowanie drzew i krzewów ozdobnych. PWRiL, Warszawa. 
7. Borowski J., Latocha P. 2006. Dobór drzew i krzewów do warunków przyulicznych Warszawy i miast centralnej Polski. Rocz. 

Dendrol. 54: 83-94. 
8. Bugała W., Chylarecki H., Bojarczuk T. 1984. Dobór drzew i krzewów do obsadzania ulic i placów w miastach z uwzględnieniem 

kryteriów regionalizacji. Arboretum Kórnickie 29: 35-62. 
9. Kubus M. 2005. Dendrologia, wyd. AR w Szczecinie, ISBN 83-7317-006-5 

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 ma wiedzę na temat specyfiki siedlisk miejskich i zurbanizowanych AK2_W08, AK2_U06, AK2_W05 

02 ma wiedzę o zastosowaniu w mieście podstawowych gatunków 
roślin drzewiastych 

AK2_W08, AK2_U06, AK2_W08 

03 ma wiedzę o wymaganiach siedliskowych wybranych roślin 
drzewiastych, ich cechach plastyczno-przestrzennych i użytkowych 

AK2_W08, AK2_U06, AK2_U05 

04 potrafi stworzyć doboru drzew i krzewów do konkretnych warunków 
siedliskowych w obszarze zurbanizowanym 

AK2_W08, AK2_U06, AK2_U05 

05 potrafi ocenić przydatność stan drzew i krzewów w warunkach 
zurbanizowanych 

AK2_W08, AK2_U06, AK2_U05 

06 potrafi stworzyć koncepcję nasadzeń w warunkach 
zurbanizowanych 

AK2_W08, AK2_U06, AK2_U05 

 

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

 55 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.: 

1,5 ECTS 


