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Nazwa przedmiotu Pracownia sztuki ogrodu i krajobrazu 3 ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 
angielski 

Laboratory of garden and landscape art 3 

Kierunek studiów Architektura krajobrazu 

Koordynator przedmiotu Dr Beata Joanna Gawryszewska 

Prowadzący zajęcia Dr Beata J. Gawryszewska, dr Beata Rothimel  

Jednostka realizująca Katedra Sztuki Krajobrazu 

Wydział, dla którego przedmiot 
jest realizowany  

Status przedmiotu Przedmiot kierunkowy Stopień  II  rok II stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 
Celem zajęć jest nabycie umiejętności projektowania przestrzeni społecznej towarzyszącej 
osiedlom mieszkaniowym w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz współpracy ze 
wspólnotą lokalną. 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Ćwiczenia projektowe: liczba godzin 24, Ćwiczenia terenowe: liczba godzin 6 

Metody dydaktyczne 
Dyskusja, studium przypadku, projekt, wykonywany w kilkuosobowym zespole, przygotowanie 
wystawy prac z festynem dla mieszkańców. 

Pełny opis przedmiotu 
W ramach przedmiotu wykonywany jest projekt przestrzeni społecznej osiedla domów w zabudowie 
jedno- lub wielorodzinnej. Kolejno sporządzane są: analiza terenu opracowania, moodboard, 
koncepcja, przygotowanie i wystawa posterów przedstawiających projekty ofertowe.  

Wymagania formalne  
(przedmioty wprowadzające) 

Projektowanie i budowa obiektów architektury krajobrazu, historia sztuki ogrodowej, rysunek i 
rzeźba,  pracownia sztuki ogrodu i krajobrazu II. 

Założenia wstępne 
Zakładamy, że student potrafi opracowywać projekty zagospodarowania przestrzeni osiedlowej, 
posiada wiedzę z zakresu historii sztuki i sztuki ogrodowej, potrafi przeprowadzić analizy 
uwarunkowań przyrodniczych oraz potrzeb użytkowników. 

Efekty kształcenia 

01. student umie przygotować projekt przestrzeni społecznej w odróżnieniu od prywatnej i 
publicznej rozumiejąc różnice pomiędzy nimi; 

02. umie przeanalizować i poprawić kompozycję przestrzeni społecznej; 
03. student potrafi zaprojektować przestrzeń społeczną osiedla; 
04. student potrafi wykonać i wyeksponować projekty ofertowe. 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01 – 04  Zaliczenie na podstawie przeglądu i porównania wykonanych analiz, projektów oraz 
wystawy.  

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

Złożona dokumentacja ofertowa projektu w formie elektronicznej 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową 

1. Ocena wykonanych analiz i moodboardu – 25 pt,  
2. Ocena koncepcji przestrzeni społecznej osiedla opracowanej w formie posteru – 60 pt,  
2. Ocena wystawy – 15pt,   
Oceny: dostateczna 51-59 pt; 3,5=60-69 pt; 4=70-79 pt; 4,5=80-89 pt; 5=90-100 pt. 

Miejsce realizacji zajęć Mieszane (sala wykładowa, teren) 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Gawryszewska B. J., 2004: Wspólna przestrzeń, Społeczno- kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią (wybór tekstów, 

pod red. B.J. Gawryszewskiej i J.T. Królikowskiego, Warszawa  
2. Gehl J. 2010: Życie między budynkami, A&B, Kraków  
Literatura uzupełniająca: 
3. Lynch K. 2011: Obraz miasta, wyd. Archivolta, Kraków 
4. Happach M. 2011: Fundacja Odblokuj – publikacja „odNOWA – rewitalizacja podwórek prawobrzeżnej Warszawy” 
5. Rajkowska J. 2010, „Dotleniacz” w: Obieg nr.1-2 (81-82)/2010 
6. Herman K. (red.) 2009, „Zielone Debaty: Podsumowanie”, raport z projektu realizowanego przez Urząd Miasta Stołecznego 

Warszawy. 

UWAGI:    Do uzyskania oceny pozytywnej niezbędne jest wykonanie każdej opisanych prac cząstkowych 



             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 umie przygotować projekt przestrzeni społecznej w 
odróżnieniu od prywatnej i publicznej rozumiejąc różnice 
pomiędzy nimi; 

AK2_W02; AK2_U02; AK2_W08;              

02 student umie przeanalizować i poprawić kompozycję przestrzeni 
społecznej; 

AK2_U04 

03 student potrafi zaprojektować przestrzeń społeczną osiedla; AK2_U02; 

04 student potrafi wykonać i wyeksponować projekty ofertowe. AK2_W03; 

 

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: 

1,2 ECTS 

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

3 ECTS 


