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Jednostka realizująca Katedra Architektury Krajobrazu 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany  

Status przedmiotu Przedmiot kierunkowy Stopień  II  rok I stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 
Opanowanie wiedzy i umiejętności dotyczącej zasad i możliwości przekształcania krajobrazu w 
trybie planów miejscowych.  

Formy dydaktyczne, liczba godzin Wykład: liczba godzin 15, Ćwiczenia: liczba godzin 30 

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

Pełny opis przedmiotu 

 Charakterystyka zasad i możliwości przekształcania krajobrazu poprzez plany miejscowe w 
powiązaniu z poszanowaniem istniejącego potencjału krajobrazu, na tle zarysu zróżnicowań 
proceduralnych preparacji planów miejscowych w Polsce i Europie wraz z zaakcentowaniem 
roli tych dokumentów planistycznych w kształtowaniu ładu przestrzennego i definiowaniu ram 
kształtowania struktury funkcjonalnej, przyrodniczej i fizjonomicznej krajobrazu. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

Planowanie przestrzenne w skali gminy 

Założenia wstępne 
Znajomość zależności pomiędzy instrumentami planowania przestrzennego właściwymi dla 
szczebla planowania miejscowego. 

Efekty kształcenia 

01. posiada wiedzę dotyczącą podstaw proceduralnych i metodycznych przekształcania i 
ochrony krajobrazu poprzez plany miejscowe w powiązaniu z aktualnie obowiązującymi w 
Polsce przepisami prawnymi.. 

02. posiada wiedzę dotyczącą podstaw kształtowania ładu przestrzennego w skali miejsca 
03. posiada wiedzę dotyczącą zakresu i zasad kształtowania struktur roślinnych w planach 

miejscowych. 
04. potrafi określić kanwę rozwoju krajobrazu obszaru objętego planem miejscowym. 
05. potrafi zdefiniować alternatywne koncepcje zagospodarowania przestrzennego obszaru 

objętego planem i dokonać ich oceny. 
06. potrafi opracować zestaw dyrektyw dotyczących rozwoju krajobrazu obszaru objętego 

planem na sposób przystający do pragmatyki konstrukcji tych dokumentów. 

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 elektronicznej).  

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

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 
Posiada wiedzę dotyczącą podstaw proceduralnych i metodycznych 
przekształcania i ochrony krajobrazu poprzez plany miejscowe w 
powiązaniu z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi. 

AK2_W06, AK2_K05 

02 Posiada wiedzę dotyczącą podstaw kształtowania ładu przestrzennego w 
skali miejsca.. 

AK2_W03, AK2_K03 

03 Posiada wiedzę dotycząca zakresu i zasad kształtowania struktur 
roślinnych w planach miejscowych. 

AK2_W05, AK2_U07, AK2_W02 

04 Potrafi określić kanwę rozwoju krajobrazu obszaru objętego planem. AK2_U02, AK2_K02 

05 Potrafi zdefiniować alternatywne koncepcje zagospodarowania 
przestrzennego obszaru objętego planem i dokonać ich oceny. 

AK2_U05, AK2_K05 

06 
Potrafi opracować zestaw dyrektyw dotyczących rozwoju obszaru 
objętego planem na sposób przystający do pragmatyki konstrukcji tych 
dokumentów. 

AK2_U03, 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 


