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Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 

Status przedmiotu Przedmiot  fakultatywny 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. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin Wykład: liczba godzin 14 

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

Pełny opis przedmiotu 

Wykłady obejmują; zasadnicze problemy związane ze wzrostem drzew i krzewów w warunkach 
zurbanizowanych, w tym:  
1. Gospodarka drzewostanem na placu budowy 
a. problemy prawne, 
b. wymagania rozwojowe drzew 
2. Zasady kwalifikacji drzew do pozostawienia, usunięcia i przesadzenia. Strefy ochronne. 
3. Prawidłowe przeprowadzenie robót budowlanych na placu budowy 
4. Techniczne rozwiązania projektowe przyjazne drzewom, w tym gleby strukturalne 
5. Korzyści z drzew 
6. Przepisy prawne (nowe) dotyczące cięcia drzew i zabiegów pielęgnacyjnych 
7. Odległości sadzenia drzew od infrastruktury technicznej. Fundamenty, ogrodzenia, odwodnienia 
8. Ogrodnicy miejscy – historia i współczesność 
9. Formowanie drzew 
10 Ćwiczenie klauzurowe – projekt zadrzewienia w centrum miasta (wyznaczony obszar) (może 
wyznaczenie SOD?) 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

Botanika, Drzewoznawstwo – iglaste,  Drzewoznawstwo – liściaste,  Fitosocjologia,  
Drzewoznawstwo stosowane, Fitosocjologia, Ekologia roślin 

Założenia wstępne Podstawowa wiedza z zakresu drzewoznawstwa i ekologii 

Efekty kształcenia 

01. ma wiedzę o zastosowaniu w mieście podstawowych gatunków roślin drzewiastych  
02. ma wiedzę o wymaganiach siedliskowych wybranych roślin drzewiastych, ich cechach 

plastyczno-przestrzennych i użytkowych 
03. zna najważniejsze przepisy prawne dotyczące ochrony drzew i drzewostanów 
04. potrafi ocenić zagrożenia dla drzewostanu na konkretnym terenie 
05. potrafi stworzyć dobór drzew i krzewów do konkretnych warunków siedliskowych w obszarze 

zurbanizowanym 
06. potrafi zaprojektować nasadzenie drzew i krzewów warunkach zurbanizowanych  

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

Ocena prostego projektu nasadzeń roślin w środowisku miejskim. 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 

Opracowane zadanie projektowe. 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową

 Ocena prawidłowości wykonania projektu od strony merytorycznej i formalnej. 

Miejsce realizacji zajęć
 

Mieszane (sala wykładowa, teren) 
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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 o zastosowaniu w mieście podstawowych gatunków 
roślin drzewiastych 

K_W08, K_U06, K_W05 

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

K_W08, K_U06, K_W08 

03 zna najważniejsze przepisy prawne dotyczące ochrony drzew i 
drzewostanów 

K_W08, K_U06, K_U05 

04 potrafi ocenić zagrożenia dla drzewostanu na konkretnym terenie K_W08, K_U06, K_U05 

05 potrafi stworzyć dobór drzew i krzewów do konkretnych warunków 
siedliskowych w obszarze zurbanizowanym 

K_W08, K_U06, K_U05 

06 potrafi zaprojektować nasadzenie drzew i krzewów warunkach 
zurbanizowanych  
 

K_W08, K_U06, K_U05 

 

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

 45 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich: 

1 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.: 

1 ECTS 


