
 

 
 
 

 

Rok 
akademicki: 

2014/2015 
Grupa 

przedmiotów: 
 Numer katalogowy:  

 

Nazwa przedmiotu:   Techniki cyfrowe w projektowaniu  ECTS  4 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 
angielski:  

Digital techniques in landscape design  

Kierunek studiów:  Architektura krajobrazu 

Koordynator przedmiotu:  dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska 

Prowadzący zajęcia:  
dr Stanisław Skotnicki, dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska, dr Inż. Jan Łukaszkiewicz, osoby na 
umowę zlecenie 

Jednostka realizująca: Katedra Ochrony Środowiska i Katedra Architektury Krajobrazu 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany:  

Status przedmiotu:  
a) przedmiot 
…obowiązkowy…. 

b) stopień II, magisterski c)  stacjonarne  

Cykl dydaktyczny:  Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami tworzenia 
wizualizacji i animacji projektów, a także nauczenie umiejętności tworzenia modeli 3D obiektów 
małej architektury i zagospodarowania terenu  

Formy dydaktyczne, liczba godzin: Ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 45; 

Metody dydaktyczne: Ćw. laboratoryjne: studium przypadku, konsultacje, rozwiązywanie problemu  

Pełny opis przedmiotu: 

Zakres realizowanych zadań: Tworzenie i wykorzystanie lokalnych układów współrzędnych 
podczas budowania obiektów przestrzennych. Zmiana punktu obserwacji. Tworzenie i 
wykorzystanie nazwanych widoków. Nadawanie właściwości dla nazwanych widoków. 
Tworzenie rzutni w obszarze papieru. Wykorzystanie nazwanych widoków w obszarze papieru. 
Nadawanie właściwości dla rzutni. Wykorzystanie materiałów i tekstur podczas budowania 
obiektów przestrzennych. Tworzenie nowych materiałów i tekstur i zmiana ich właściwości. 
Wykonywanie renderingu z wykorzystywaniem materiałów i tekstur. Wprowadzanie oświetlenia 
(słoneczne, punktowe, reflektor) do modelu. Zmiana parametrów oświetlenia. Wykonywanie 
renderingu z wykorzystywaniem oświetlenia. Wykorzystanie operacji na modelach bryłowych i 
powierzchniowych do tworzenia obiektów małej architektury i elementów roślinnych. Tworzenie 
animacji i prezentacji modeli przestrzennych. 
 
Wykorzystywane programy: AutoCAD; Google Sketchup 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające): 

AutoCAD 2D 

Założenia wstępne: Znajomość zasad geometrii wykreślnej, rysunku technicznego  

Efekty kształcenia: 

01 – student ma pogłębioną wiedzę w 
zakresie wykorzystywania nowoczesnych 
technik cyfrowych w tworzeniu realistycznych 
wizualizacji i animacji projektów;  
02- student potrafi wykorzystać nowoczesne 
techniki cyfrowe w modelowaniu 3D obiektów 
architektury krajobrazu; 
 

03 – student doskonali umiejętność 
kreatywnego wykorzystania technik cyfrowych 
w projektowaniu krajobrazu 
04 – student doskonali warsztat projektowy w 
prezentacji projektu 
 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia: 

01-03 Wykonana praca na zajęciach (studium przypadku)  
01-04 wykonane opracowanie projektowe  

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia: 

 
01-03 Ocena pracy na zajęciach (studium przypadku); ocena opracowania projektowego 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową: 

studium przypadku 60%, opracowanie projektowe 40% 
 

Miejsce realizacji zajęć:  Laboratorium komputerowe 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
Tomaszewska A. 2009. Gogle ScetchUp – ćwiczenia praktyczne. Helion 
Makolus-Krasa P. 2012. GIMP 2.6. Receptury, Technologia i rozwiązania, Helion 
Pikoń A. 2010. AutoCAD 2010. Helion, Gliwice.  
Mazur J., Koniński K., Polakowski K. 2004. Grafika inżynierska z wykorzystaniem metod CAD, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa.  
Lewandowski Z. 1987. Geometria wykreślna, PWN, Warszawa. 

UWAGI: 

http://kak.sggw.pl/index.php?option=com_qcontacts&view=contact&id=19%3Amgr-in-magdalena-baszczyk&catid=54%3Adoktoranci&Itemid=75


 

 
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 student ma pogłębioną wiedzę w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technik 
cyfrowych w tworzeniu realistycznych wizualizacji i animacji projektów  

AK2_U01 

02 student potrafi wykorzystać nowoczesne techniki cyfrowe w modelowaniu 3D 
obiektów architektury krajobrazu 

AK2_U06 

03 student posiada umiejętność kreatywnego komponowania przestrzeni AK2_U10 

04 student doskonali warsztat projektowy w prezentacji projektu AK2_U09 

 

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

100 h 

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

2,4  ECTS 

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

 
3,6  ECTS 


