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Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele 
przedmiotu 

Opanowanie wiedzy dotyczącej planowania miejscowego powiązanego z polityką przestrzenną gminy w 
zakresie kształtowania jej zasobów wypoczynkowych, krajobrazu i ochrony środowiska. 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Wykład: liczba godzin 15, Ćwiczenia: liczba godzin 30 

Metody dydaktyczne 
Wykłady problemowe i informacyjne; ćwiczenia: studium przypadku połączone z grą symulacyjną, analizą 
uwarunkowań, postawieniem problemu i jego rozwiązaniem w formie projektu, zakończone dyskusją. 

Pełny opis przedmiotu 

Wykład: Charakterystyka umocowanego prawnie sposobu kształtowania polityki przestrzennej gminy, ze 
szczególnym uwzględnieniem domeny architektury krajobrazu, na tle struktury pionowej planowania 
przestrzennego w Polsce i powinności poszczególnych wspólnot samorządowych w zakresie 
kształtowania krajobrazu i zasobów wypoczynkowych na ich terytoriach oraz wspierania poprzez 
planowanie miejscowe racjonalnie kształtowanej przestrzeni wypoczynkowej skojarzonej z ideą ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju.  
Ćwiczenia: Konstrukcja instrumentów planistycznych właściwych dla szczebla planowania miejscowego ( 
opracowania studialno – projektowe) 

Wymagania formalne  
(przedmioty 
wprowadzające) 

Gospodarka przestrzenna, projektowanie krajobrazu miasta, projektowanie krajobrazu obszarów wiejskich 

Założenia wstępne 
Znajomość systemu zarządzania krajobrazem w Polsce, zasady projektowania obiektów architektury 
krajobrazu 

Efekty kształcenia 

01.  posiada wiedzę dotyczącą zasad kształtowania lokalnej polityki przestrzennej i jej powiązań z 
ustaleniami dokumentów planistycznych szczebla regionalnego i krajowego. 

02. posiada wiedzę na temat powiązań pomiędzy warunkami środowiska przyrodniczego i jego 
zasobami w tym: walory krajobrazowe, a możliwościami i potrzebami ich wypoczynkowego 
wykorzystania w powiązaniu z kształtowaniem warunków bytowych społeczności lokalnych. 

03. posiada wiedzę na temat możliwości i sposobów gromadzenia danych niezbędnych do kształtowania 
polityki przestrzennej w zakresie zapewnienia odpowiedniej przestrzeni wypoczynkowej 
mieszkańcom gminy. 

04. posiada umiejętność wykonywania ocen urbanistycznych dotyczących zasobów wypoczynkowych 
na potrzeby dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy. 

05. posiada umiejętność stawiania alternatywnych rozwiązań projektowych, ich porównania i oceny. 
06. posiada umiejętność doboru niezbędnych informacji do kształtowania odpowiednich struktur 

przestrzenno – przyrodniczo - funkcjonalnych właściwych dla instrumentów kształtujących lokalną 
politykę przestrzenną dotycząca przestrzeni wypoczynkowej gminy 

Sposób weryfikacji 
efektów kształcenia 

01,02,03 - egzamin 
04,05,06 - opracowania studialno - projektowe 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

zestawienie imienne ocen, prace egzaminacyjne, wybrane opracowania studialno –projektowe ( w wersji 
cyfrowej) 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową Średnia arytmetyczna z ocen : z ćwiczeń i z egzaminu. 

Miejsce realizacji zajęć Mieszane (sala wykładowa, teren) 
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paragrafem” Wydawnictwo SGGW 
3. Giedych R., Szumański M.2001„Prawne wyznaczniki wartości zasobów przyrodniczych środowiska” Zeszyt 5 z serii „Krajobraz z 

paragrafem” Wydawnictwo SGGW 
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UWAGI: Literatura uzupełniająca i pomocnicza podawana jest w trakcie wykładów i ćwiczeń. 

 
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 wiedzę dotyczącą zasad kształtowania lokalnej polityki przestrzennej i jej 
powiązań z ustaleniami dokumentów planistycznych szczebla regionalnego i 
krajowego. 

AK2_W06, AK2_K03 

02 

 Posiada wiedzę na temat powiązań pomiędzy warunkami środowiska 
przyrodniczego i jego zasobami w tym: walory krajobrazowe, a możliwościami i 
potrzebami ich wypoczynkowego wykorzystania w powiązaniu z kształtowaniem 
warunków bytowych społeczności lokalnych 

AK2_ W03, AK2_K02 

03 
Posiada wiedzę na temat możliwości i sposobów gromadzenia danych 
niezbędnych do kształtowania polityki przestrzennej gminy w zakresie zapewnienia 
odpowiedniej przestrzeni wypoczynkowej mieszkańcom gminy. 

AK2_W04, AK2_K05, 
AK2_W02 

04 
Posiada umiejętność wykonywania ocen urbanistycznych dotyczących zasobów 
wypoczynkowych na potrzeby dokumentów planistycznych określających politykę 
przestrzenną gminy. 

AK_U03,AK2_K01 

05 
Posiada umiejętność stawiania alternatywnych rozwiązań projektowych, ich 
porównania i oceny 

AK_U05, AK2_U10 

06 

Posiada umiejętność doboru niezbędnych informacji do kształtowania 
odpowiednich struktur przestrzenno – przyrodniczo - funkcjonalnych właściwych 
dla instrumentów kształtujących lokalną politykę przestrzenną dotycząca 
przestrzeni wypoczynkowej gminy. 

AK_U02, AK2_K04 

 

 

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: 

2 ECTS 

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

2 ECTS 



Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2): 

Wykłady 15 h 

Ćwiczenia kameralne (w tym konwersatoria) 30 h 

Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji) 3 h 

Egzamin  2 h 

Przygotowanie pracy projektowej    15 h 

Przygotowanie literatury do ćwiczeń  3 h 

Przygotowanie prezentacji 2 h 

Przygotowanie do egzaminu 5h 

Razem: 75 h 

 5 ECTS 

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

Wykłady 15 h 

Ćwiczenia kameralne 30 h 

Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji) 3 h 

Egzamin 2 h 

Razem: 50 h 

 2 ECTS 

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym:  

Ćwiczenia kameralne w tym konwersatoria 30 h  

Wykonywanie prezentacji i pracy projektowej   17 h 

Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)  3 h 

Razem: 50 h 

 2 ECTS 

 


