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Status przedmiotu Przedmiot kierunkowy Stopień  II  rok I stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele 
przedmiotu 

Opanowanie wiedzy dotyczącej kształtowania krajobrazu obszarów wiejskich.  Studenci po 
zrealizowaniu programu przedmiotu powinni być przygotowani do opracowywania programów i 
projektów ochrony i kształtowania krajobrazu obszarów wiejskich. 

Formy dydaktyczne, 
liczba godzin 

Wykład: liczba godzin 15,  Ćwiczenia projektowe;  liczba godzin 15, Ćwiczenia terenowe: liczba godzin 
30 

Metody dydaktyczne Wykład i ćwiczenia projektowe 

Pełny opis przedmiotu 

Treści wykładów: 
1. Projektowanie (planowanie, kształtowanie) krajobrazu obszarów wiejskich w Polsce i na świecie – 
problemy i działania. 2. Przyrodnicze, kulturowe i ekonomiczne wartości krajobrazu obszarów wiejskich 
Polski. 3. Rozwój i formy osadnictwa wiejskiego w Polsce. 4. Elementy składowe krajobrazu obszarów 
wiejskich. 5. Typy osiedli wiejskich i typy rozłogów  w różnych regionach Polski. 6. Współczesne 
przekształcenia krajobrazu obszarów wiejskich. 7. Wpływ rolnictwa na cechy krajobrazu. 8. Formy i 
przyczyny degradacji krajobrazów wiejskich. 9. Ochrona cech rodzimych krajobrazu rolniczego Polski. 
10. Cele kształtowania i metody badań  krajobrazu  w  relacjach z  innymi działaniami związanymi z 
zagospodarowaniem przestrzennym obszarów wiejskich. 11. Problematyka i teoria kształtowania 
krajobrazu w studiach i planach zagospodarowania przestrzennego gmin wiejskich. 12.  Zasady 
kształtowania krajobrazu obszarów wiejskich. 13. Środowiskowe aspekty projektowania krajobrazu 
obszarów wiejskich: klimatyczny, hydrologiczny, geodynamiczny, biologiczny i geochemiczny. 14. 
Przyrodnicze, kulturowe i gospodarcze funkcje zadrzewień śródpolnych. 15. Zasady kształtowania 
zadrzewień. 16. Zasady zagospodarowania siedlisk wiejskich. 17. Uwarunkowania prawne, 
ekonomiczne i organizacyjne dotyczące krajobrazu obszarów wiejskich. 18. Wybrane projekty  
krajobrazu wiejskiego. 19. Projekt  krajobrazu Turwi. 20. Podsumowanie 
Treści ćwiczeń projektowych: 
Opracowanie projektu kształtowania krajobrazu wybranej gminy wiejskiej.  
Treści ćwiczeń terenowych: 
Projekt krajobrazu wybranego siedliska wiejskiego. Analiza struktur, funkcjonowania przyrodniczego i 
cech kulturowych zadrzewień śródpolnych Turwi. Opracowanie projektu zadrzewienia śródpolnego. 

Wymagania formalne  
(przedmioty 
wprowadzające) 

Przedmioty: Gleboznawstwo, Rysunek i rzeźba, Geodezja, Przyrodnicze podstawy projektowania 
krajobrazu, Fitosocjologia, Drzewoznawstwo, Projektowanie i budowa obiektów architektury krajobrazu  

Założenia wstępne 

Zakres wiedzy: wiedza podstawowa o funkcjonowaniu przyrody (o związkach pomiędzy składnikami,  
procesami i zjawiskami przyrodniczymi). Rozumienie treści opracowań przyrodniczych. Znajomość 
roślin stosowanych w kształtowaniu krajobrazu i ich wymagań siedliskowych. Znajomość zasad 
projektowania krajobrazu. Podstawowa wiedza z zakresu planowania przestrzennego  
Umiejętności: wykonywania pomiarów geodezyjnych, umiejętności rysunkowe, umiejętność czytania i 
rozumienie treści  map topograficznych, map tematycznych, zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych.  

Efekty kształcenia 
Sposób weryfikacji 
efektów kształcenia 

01. zna cele kształtowania  i metody badań krajobrazu obszarów wiejskich w  relacjach z innymi 
działaniami związanymi z gospodarką przestrzenną 

02. ma zaawansowaną wiedzę z zakresu Problematyki, teorii i zasad kształtowania (planowania,  
projektowania) i  ochrony krajobrazu  w studiach i planach zagospodarowania przestrzennego 
gmin wiejskich 

03. projektuje krajobraz obszarów wiejskich 
04. projektuje krajobraz siedlisk wiejskich 
05. projektuje zadrzewienia śródpolne  
06. pracuje w zespołach przygotowujących programy ochrony i kształtowania krajobrazu obszarów 

wiejskich 



 
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 cele kształtowania i metody badań  krajobrazu obszarów  wiejskich w  
relacjach z  innymi działaniami związanymi z gospodarką przestrzenną 
 

AK2_W01, AK2_W03 

02 

ma zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki, teorii i 
zasad kształtowania (planowania,  projektowania) i  ochrony krajobrazu  w 
studiach i planach  zagospodarowania przestrzennego gmin wiejskich 
 

AK2_W02, AK2_W05, 

AK2_W07, AK2_U05 

03 projektuje krajobraz obszarów wiejskich   
AK2_U02, AK2_U03, 

AK2_U04, AK2_K05 

04 projektuje krajobraz siedlisk wiejskich 
AK2_U02, AK2_U03, 

AK2_U04, AK2_K01 

 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 

Treść pytań przygotowywanych na kolokwium. 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową 

Ocena ze sprawdzianów  i egzaminu  50%  
Ocena z wykonanych zadań projektowych 50% 

Miejsce realizacji zajęć Mieszane (sala wykładowa, teren) 

Literatura podstawowa: 
1. Bałazy S., Gmiąt  A.,  red.,  2007: Ochrona  środowiska  rolniczego  w  świetle  programów  rolno-środowiskowych Unii 

Europejskiej.  Małopolski Ośrodek Doradztwa  Rolniczego  w  Karnowicach,  Zakład  Badań  Środowiska Rolniczego i  
Leśnego  PAN  w  Poznaniu,  Instytut  Nauk  o  Środowisku  Uniwersytetu Jagiellońskiego  w  Krakowie.  Brzesko – Poznań – 
Turew 

2. Bogdanowski J., 1998: Konserwacja i ochrona krajobrazu kulturowego.  (Ewolucja metody)  . Teki   krakowskie  VI.   
Regionalny   Ośrodek   Studiów   i   Ochrony  Środowiska Kulturowego w  Krakowie, Kraków 

3. Buchwald K., Engelhardt  W.  (red.)  1975:  Kształtowanie  krajobrazu  i  ochrona przyrody.  PWR i L, Warszawa 
4. Kamiński Z. J., 2008: Współczesne planowanie wsi w Polsce. Zagadnienia ruralisty.  Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. 

Gliwice 
5. Richling A., Solon J., 2002. Ekologia krajobrazu, wyd. 4. Wydawnictwo PWN, Warszawa 
6. Tkocz J.,  1998: Organizacja przestrzenna wsi w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 1998 
7. Zajączkowski K., 2001: Dobór drzew i krzewów do zadrzewień  na obszarach wiejskich. Instytut Badawczy Leśnictwa. 

Warszawa 
Literatura  uzupełniająca 
8. Wolski P., 2003: Projektowanie płatów i korytarzy (w:) Płaty i korytarze jako elementy struktury krajobrazu – możliwości  i 

ograniczenia koncepcji, praca zbiorowa pod red. A. Cieszewskiej. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XIV. Zakład     Studiów 
Krajobrazowych, Katedra Architektury Krajobrazu SGGW, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu. Wydawnictwo SGGW , 
Warszawa, s. 64-76 

9. Żarska B., 2006: Modele ekologiczno-przestrzenne i zasady kształtowania krajobrazu gmin wiejskich. Wydawnictwo SGGW, 
Warszawa  

UWAGI:    

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 
osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 108 h 

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

2,1 ECTS 

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

2,8 ECTS 


