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Studia magisterskie stacjonarne  
  

Każdy student musi wybrać co najmniej tyle fakultetów by zrealizować wymagania godzinowe co 

do tych przedmiotów w semestrze. Warunkiem uruchomienia przedmiotu jest jego wybór przez co 

najmniej 20 osób. W przypadku, gdy żaden z przedmiotów (lub zbyt mała ich liczba) nie uzyska 

wymaganej liczby chętnych, do realizacji zakwalifikowane zostaną fakultety, które uzyskają 

największą liczbę punktów. W takim przypadku, pozostali studenci zobowiązani są do dopisania się 

na listy uruchomionych fakultetów.  

Ostateczna, obowiązująca lista studentów uczęszczających na wybrane fakultety zostanie 

przygotowana przez prowadzących na pierwszych zajęciach jednak osoby, które wybrały 

realizowane fakultety przez Internet nie mogą zmieniać swojej decyzji. Wybrane przedmioty 

fakultatywne z chwilą wyboru staja się obowiązkowe i w przypadku ich niezaliczenia traktowane 

są analogicznie jak inne przedmioty obowiązkowe.   

  
  
  

Przedmiot fakultatywny zawodowy [w sem. 2 – 90 godz.]   
  

Oferta:  

  

1. Krajobraz kulturowy i jego ochrona 30 godz. D. Sikora  

Dziedzictwo kulturowe stanowi dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń, jak również 

dorobek naszych czasów. Cechuje go wartość materialna lub niematerialna , przekazywana przez 

przodków kolejnym pokoleniom i określająca kulturę danej społeczności. Zawiera w sobie wszystkie 

skutki środowiskowe, wynikające z interakcji pomiędzy ludźmi a ich otoczeniem.   

Dziedzictwo może mieć różny zakres znaczeniowy. Pewne miejsca mają znaczenie ogólnoświatowe, 

stanowią istotną wartość dla ludzi, niezależnie od rasy czy religii - są one wyróżnione wpisem na 

Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.   

Niektóre obiekty stanowią o tożsamości makro-regionu, np. miejsca będące dziedzictwem 

europejskim są oznaczane jako Znaki Europejskiego Dziedzictwa.  

Istnieje też dziedzictwo o znaczeniu krajowym , kształtujące tożsamość społeczną i budujące 

poczucie więzi narodowej. W przypadku Polski takie miejsca są uznawane decyzją Prezydenta RP 

za Pomniki Historii.   

W procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego ważną rolę pełni idea małej ojczyzny. Dla 

integrowania społeczności lokalnej bardzo ważne staje się dziedzictwo regionalne, na które składają 

się zabytki materialne i wartości niematerialne, związane z historią i tradycją danego miejsca.  

  

2. Partycypacja społeczna w architekturze krajobrazu 30 godz. B. Gawryszewska  

Studenci zapoznają się z teorią społecznego kształtowania krajobrazu w skali detalu ogrodowego 

(hortiterapia), ogrodu i dziedzińca osiedlowego (socjoogrodnictwo), przestrzeni publicznej miasta: 

parku, placu i ulicy (programy rewitalizacji przestrzeni miejskiej) Studenci otrzymują również 

informacje na temat technik rozpoznawania i oceny skali uczestnictwa społecznego na danym 

terenie, sporządzania programów edukacji społecznej w zakresie sztuki ogrodowej i ładu przestrzeni 

oraz zasad prowadzenia debaty publicznej z użyciem nowoczesnych narzędzi medialnych.  

  

3. Ocena walorów widokowych krajobrazu 30 godz. I. Dymitryszyn, K. Herman   

Zanieczyszczenie wizualne krajobrazu wpływa bezpośrednio na jakość życia, i staje się narastającym 

problemem, szczególnie w miastach i obszarach podmiejskich. Przegląd metod oceny wizualnej 



  2 

krajobrazu. Wykład jest podzielony na części dotyczące: uwarunkowań prawnych oceny widokowej 

krajobrazu, przeglądu metod oceny wizualnej krajobrazu, zastosowania różnych metod analizy i 

oceny fizjonomii krajobrazu a także wyceny ekonomicznej wartości wizualnych krajobrazu. 

Konstrukcja i dostosowanie metod oceny wizualnej do przypadku. Studium przypadku – 

opracowanie oceny wizualnej wybranego obszaru.  

Uwarunkowania prawne oceny wizualnej krajobrazu (m.n. Konwencja Krajobrazowa, POŚ, Ustawa 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). Przegląd metod oceny wizualnej krajobrazu: obiekty 

punktowe w krajobrazie, obiekty liniowe w krajobrazie i wybrane obszary krajobrazu.   

Zastosowanie metod oceny wizualnej dla celów naukowych (np. dokumentowanie wartości 

krajobrazu), oceny oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z wyceną ekonomiczną jego 

wartości wizualnych (planowanie inwestycji), dla celów projektowych (poszukiwania inspiracji, 

projektowanie wsparte o kontynuowanie i eksponowanie wartości) oraz w ochronie krajobrazu. 

Studenci zostają także zapoznani z oddolnymi działaniami, interwencjami aktywistów i społeczności 

lokalnych dotyczącymi wizualnego zanieczyszczenia krajobrazu.  

  

4. Ingerencje rzeźbiarskie we współczesnych ogrodach i przestrzeniach publicznych 30 godz. 

K. Krzykawska  

Głównym celem fakultetu jest stworzenie możliwości doskonalenia umiejętności rysunkowych i 

rzeźbiarskich studentów architektury krajobrazu oraz rozwój indywidualnej ekspresji twórczej.  

W ramach zajęć fakultatywnych studenci będą mieli szansę zapoznania się zarówno nowymi 

technikami i technologiami rzeźbiarskich,  jak i ze strategiami twórczymi stosowanymi we 

współczesnej sztuce i szeroko rozumianym projektowaniu. Ćwiczenia obejmują rysunek, 

modelowanie, formowanie, odlewnictwo, instalacje -z naciskiem na kształtowanie przestrzeni 

parków, skwerów, ogrodów.  

Fakultet skierowany jest do studentów, którzy wyrażają potrzebę poszerzenia zakresu ćwiczeń w 

obrębie przedmiotu: rysunek odręczny i rzeźba; są zainteresowani rozwojem twórczym i widzą 

siebie w przyszłości jako samodzielnych projektantów podejmujących wyzwanie indywidualnej 

wypowiedzi artystycznej.  

  

5. Plener malarski 30 godz. J. Dudzki  

Celem fakultetu jest stworzenie możliwości poszerzenia i rozwoju umiejętności malarskich 

związanych zarówno z dokumentacją i inwentaryzacją terenów zielonych, jak i z indywidualną 

ekspresja twórczą.  

Ćwiczenia fakultetu obejmują wiedzę o kolorze i świetle, techniki malarskie, performance i akcje 

artystyczne w pejzażu. Plenery malarskie dają szansę studentom bezpośredniego obcowania z naturą, 

jej obserwację i interpretację przez pryzmat indywidualnej wrażliwości.  

Fakultet skierowany jest do studentów, którzy chcą kontynuować i rozwijać umiejętności nabyte na 

przedmiocie: rysunek odręczny i rzeźba z naciskiem na realizacje związane ze współczesnym 

malarstwem.  

  

6. Dziedzictwo architektury krajobrazu XX w. identyfikacja wartości i możliwości ochrony  

30 godz. D. Sikora  

Główne cele zajęć:  

• poszerzenie wiedzy o obiektach architektury krajobrazu , zrealizowanych w XX w. zarówno 

w Polsce jak i na świecie,  

• kształtowanie umiejętności identyfikacji zasobu dzieł architektury krajobrazu XX w. oraz 

jego waloryzacji (zajęcia realizowane w terenie na obszarze Warszawy) ,  

• zapoznanie z narzędziami służącymi ochronie prawnej tego zasobu.  
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 Program wykładów obejmuje prezentację czołowych dzieł architektury krajobrazu, zarówno 

polskiej jak i światowej, zrealizowanych w XX w. Obiekty te będą prezentowane w układzie 

chronologicznym, na tle zjawisk artystycznych i społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

odwołań do rozwoju dwudziestowiecznej myśli architektonicznej i urbanistycznej. W ramach 

wykładów zostanie również zaprezentowana problematyka ochrony prawnej obiektów 

dwudziestowiecznych (m.in. kwestia zabytek - dobro kultury współczesnej)  w odniesieniu do 

konkretnych przykładów. W ramach fakultetu zostaną zrealizowane również zadania w zespołach 

kilkuosobowych, polegające na dokumentacji i waloryzacji wybranego obiektu architektury 

krajobrazu XX w.  

Fakultet realizowany będzie  w formie wykładów, wykładów w terenie oraz ćwiczeń, polegających 

na wykonaniu zadań o charakterze dokumentacyjno - analitycznym, realizowanych w 

kilkuosobowych zespołach.   

  

7. Rewitalizacja miejskich obszarów dysfunkcyjnych 30 godz. B. Gawryszewska  

Celem zajęć jest przybliżenie studentom specyfiki procesu rewitalizacji w odróżnieniu od innych 

procesów inwestycyjnych; zasad i form ochrony obszarów zurbanizowanych, a także różnic 

pomiędzy rewaloryzacją i rewitalizacją. Na zajęciach poruszane będą społeczne i ekonomiczne 

aspekty rewitalizacji, prezentowane przykłady przekształcenia i rewaloryzacji obszarów 

zurbanizowanych w Europie i na świecie. Umiejętność stosowania narzędzi i metod rewitalizacji 

obszarów zurbanizowanych studenci zyskają poprzez projektowanie i programowanie rewitalizacji 

na potrzeby Lokalnego Planu Rewitalizacji wybranego miasta lub dzielnicy.  

  

8. Analizy krajobrazowe z wykorzystaniem narzędzi GIS. 30 godz. J. Adamczyk [Wydział  
Leśny, Katedra Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa]  

W ramach fakultetu zrealizowane zostaną następujące zagadnienia: Przygotowanie zdjęć lotniczych i 

zobrazowań satelitarnych do analiz oraz ich interpretacja za pomocą technik cyfrowych, przetwarzanie 
danych ze skanowania laserowego, statystyczne analizy krajobrazowe, narzędzia GIS w planowaniu w 
skali lokalnej.   

  

9. Ocena i wycena zasobów przyrodniczych 30 godz. A. Schwerk  

Możliwości oceny i wyceny zasobów przyrodniczych za pomocą metod ekologicznych. Wykład jest 

podzielony na pięć części dotyczących: różnych poziomów organizacji przestrzeni ekologicznej 

(populacja, ekosystem, krajobraz ekologiczny), procesu sukcesji oraz oceny wartości kulturowych. 

Populacja: zagadnienia teoretyczne (np. zagęszczenie i rozmieszczenie, umieralność, krzywa 

przetrwania). Ekosystem: podstawowa organizacja najważniejszych typów ekosystemów lądowych 

i wodnych. Sukcesja: jak stymulować lub hamować procesy sukcesji; wprowadzenie przede 

wszystkim w aspekty oceny i wyceny, ponieważ każde stadium sukcesji posiada inne wartości. 

Wartości kulturowe: przedyskutowanie wagi i oddziaływania wartości kulturowych Krajobraz: 

ocena i wycena krajobrazu z wykorzystaniem dotychczas przedstawionych zagadnień.  

   

10. Projektowanie architektoniczne 30 godz. K. Rybak-Niedziółka  

Fakultet  skupia się na wyjaśnieniu treści i formy projektowania architektonicznego. Studenci uczą 

się czym są poszczególne elementy obiektów architektonicznych i według jakich zasad się je 

projektuje. Uczestnicy fakultetu poznają zasady łączenia formy i funkcji w projektowaniu 

architektury, uczą się czym jest ekspresja i rytmika w kształtowaniu architektury. Studenci poznają 

zależności pomiędzy strefami funkcjonalnymi w różnych obiektach architektonicznych. Uczestnicy 

dowiadują się czym jest język wzorców w architekturze i jakie ma zastosowanie w projektowaniu. 

Zajęcia obejmują 30 godzin w blokach 6 x 5 godzin i są prowadzona na zasadzie połączenia 

wykładów z częścią ćwiczeniową wykonywaną na zajęciach. Każde zajęcia pokazują inny aspekt 

projektowania architektonicznego i stanowią oddzielny blok tematyczny.  
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11. Metody badawcze stosowane w dendrologii 30 godz. J. Borowski z zespołem  

 We współczesnej dendrologii znajdują zastosowanie liczne metody badawcze. Celem przedmiotu 

jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami, w tym: fenologia roślin drzewiastych, 

wybranych metod oceny fizjologicznego stanu drzew i ich zdrowotności, oceny wieku, oceny 

zniekształceń drzew spowodowanych niekorzystnymi warunkami.  

Celem zajęć jest przedstawienie takich metod jak: fenologia roślin drzewiastych, ocena 

fizjologicznego stanu drzew i ich zdrowotności (fotograficzna metoda oceny przyrostów drzew, 

rezystograficzna), oceny wieku (rezystograficzna, z wykorzystaniem świdra presslera, i szacunkowa 

na podstawie tabel wiekowych), metody oceny zniekształceń drzew. Poza zajęciami audytoryjnymi 

przedmiot realizowany jest w terenie, gdzie studenci zaznajamiają się z urządzeniami 

wykorzystywanymi w badaniach, takich jak rezystograf, świder presslera i proste urządzenia 

pomiarowe).  

  

12. Drzewa w krajobrazie kulturowym. 15 godz. J. Borowski z zespołem   

W ramach przedmiotu omówione są sposoby wykorzystania roślin drzewiastych w parkach polskich 

i europejskich. Aleje ich rola i znaczenie w krajobrazie otwartym. Znaczenie zadrzewień 

śródpolnych i ich skład gatunkowy. Flora drzewiasta wybranych parków w Polsce. Zadania 

wykonywane przez arboreta i ogrody botaniczne oraz sposoby ich realizacji na przykładach 

krajowych i obcych. Zajęcia terenowe - flora drzewiasta wybranych arboretów i ogrodów 

botanicznych, w tym dokładne zapoznanie się z rzadkimi gatunkami drzew i krzewów oraz specyfice  

Ogrodu Botanicznego UW i Ogrodu Botanicznego PAN  

  

13. Projekt ochrony tożsamości krajobrazu lokalnego wsi lub miasteczka. 30 godz.  

Długozima  

Założeniem i celem przedmiotu jest uwrażliwienie studentów na zagadnienie tożsamości miejsca, 

uwzględniania wartości przestrzennych, uwarunkowań historycznych, przyrodniczych i 

krajobrazowych przy kształtowaniu zespołów przestrzennych.   

Każde zajęcia będą realizowane w formie konwersatorium (wykład wprowadzający studentów w 

dane zagadnienie, dyskusja problemowa i praca w zespołach nad zadaniem projektowym).  

Przedmiot składa się z modułów/bloków tematycznych, które usystematyzują wiedzę nt. 

kształtowania tożsamości krajobrazów lokalnych wiejskich i miejskich od ogółu do szczegółu.  

  

14. Roślinność drzewiasta w środowisku miejskim 30 godz. J. Borowski z zespołem   

Sposoby tworzenia i różnorodność doborów drzew w zróżnicowanych warunkach, w tym w mieście. 

Dobory i zastosowanie roślin zdrewniałych, przy pozostałych ciągach komunikacyjnych. 

Zniekształcenia nadziemnej części drzew miejskich. Rośliny synantropijne i inwazyjne w warunkach 

miejskich. Rośliny zdrewniałe stosowane w zieleni osiedlowej i podwórek śródmiejskich. Zajęcia 

terenowe - dotyczące problemów uprawy drzew i krzewów w trudnych warunkach miejskich. 

Zapoznanie studentów z denroflorą parków ich zastosowaniem w kompozycji w parkach 

warszawskich w tym w Parku Wilanowskim, Ujazdowskim,  

Skaryszawskim, Saskim, Ogrodzie Krasńskich.     

  

15. Podstawy opracowywania ocen oddziaływania na środowisko 30 godz. Z . Karaczun  Celem 

przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat ważnego instrumentu polityki ekologicznej i 

planistycznej jakim są oceny oddziaływania na środowisko, nauczenie studentów wybranych metod 

identyfikacji i oceny oddziaływań na środowisko (OOS) oraz wykonywania raportów i prognoz OOS 

oraz uświadomienie im roli architekta krajobrazu w interdyscyplinarnym zespole wykonującym 

takie oceny.  
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Wykłady: Podstawy prawne (norma prawa krajowego i międzynarodowego) OOS, ocena 

oddziaływania na środowisko jako procedura i proces. Oddziaływania na środowisko, ich 

kategoryzacja, metody szacowania ryzyka ich wystąpienia i oceny ich istotności. OOS wobec 

obszarów NATURA 2000. Metody oceny oddziaływania planowanych przedsięwzięć na walory 

krajobrazowe, w tym jego aspekty wizualne. Zasady planowania działań mitygujących i 

kompensacyjnych. Zakres raportu OOS. Zasady i potrzeby sporządzania strategicznych OOS, 

zastosowanie SOOS w planowaniu przestrzennym i ochronie krajobrazu. Rola architektury 

krajobrazu w procesie OOS.   

Ćwiczenia: Metody identyfikacji i oceny oddziaływań na środowisko (przyrodnicze, społeczne i 

ekonomiczne), przestrzeń i krajobraz powstających w związku z realizacją planowanych 

przedsięwzięć, zasady wyboru metod pozwalających na uniknięcie, minimalizację lub kompensacje 

tych zagrożeń. Rola komunikacji dwustronnej i ich zastosowania w konsultacjach społecznych w 

rozwiązywaniu konfliktów ochrony środowiska. Sporządzanie raportu OOS  

  

  

  

  

  

Lista fakultetów będzie weryfikowana każdego roku. Planowana jest ocena realizowanych 

przedmiotów przez studentów. W przypadku złej oceny przedmiot zostanie usunięty z listy i/lub 

zastąpiony innym.  

  


