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Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany  

Status przedmiotu Przedmiot kierunkowy Stopień  II  rok I stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 

Opanowanie tworzenia wzorników form wzornictwa ogrodowego i dostosowanie ich stylu do 
zastanych cech otoczenia, w którym będą umieszczone; prezentowanie ofertowe 
projektowanych elementów wzornictwa ogrodowego; opanowanie umiejętności 
profesjonalnych i osobistych zachowań społecznych, twórczego myślenia; 

Formy dydaktyczne, liczba godzin Ćwiczenie terenowe : liczba godzin 6, Ćwiczenia projektowe: liczba godzin 24 

Metody dydaktyczne Indywidualne projekty studenckie, projekt, dyskusja 

Pełny opis przedmiotu 

Podczas zajęć studenci wykonują projekty z zakresu wzornictwa ogrodowego ze szczególnym 
uwzględnieniem form, które stanowią elementy małej architektury ogrodowej. Wykonywane 
projekty form wzornictwa ogrodowego mają za cel odpowiedź na potrzeby indywidualnego 
klienta, oraz mają stać się elementem stylizacji indywidualnego wnętrza ogrodowego. Projekty 
przedstawiane są w formie makiet roboczych, szkiców i rysunków ofertowych. Studenci 
nabywają umiejętności przygotowania prezentacji ofertowej swoich prac i przedstawiania jej. 
Efektem prac studentów jest opracowanie wzornika artystycznych form małej architektury 
ogrodowej oraz stylizacja wnętrza ogrodowego przy pomocy elementów wzornictwa 
ogrodowego na zadaną okazję, a także opracowanie dokumentacji dla powyższych.  

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

Rysunek i rzeźba, Wstęp do projektowania, Historia sztuki, Historia sztuki ogrodowej, 
Projektowanie, Materiałoznawstwo  

Założenia wstępne 

Umiejętność wykonywania rysunków odręcznych, znajomość podstaw projektowania i 
kompozycji, znajomość materiałów wykorzystywanych w budowie form małej architektury 
ogrodowej, znajomość i umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu historii sztuki ogrodowej 
w odniesieniu do elementów małej architektury ogrodowej i jej stylów 

Efekty kształcenia 

01. umiejętność tworzenia wzorników form artystycznych 
02. umiejętność projektowania indywidualnych form wzornictwa ogrodowego 
03. umiejętność kreatywnego i przedsiębiorczego działania 
04. umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem 
05. umiejętność przygotowywania i prezentowania ofert projektowych 
06. wiedza z zakresu kształtowania estetyki przestrzeni egzystencjalnej 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01,02, 03, 04, 06 – oceny wykonania zadania projektowego na zadany temat 
03, 04, 05 – ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć 
03, 05 –  ocena wykonanej dokumentacji ofertowej w ramach pracy własnej studenta  
03, 04, 05 – ocena wykonanej dokumentacji ofertowej w ramach pracy zespołowej 

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 

Złożone projekty,  złożone dokumentacje rysunkowe i fotograficzne wykonanych modeli 
przestrzennych, prezentacje 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową 

Złożone projekty 50%, złożone dokumentacje rysunkowe i fotograficzne modeli przestrzennych 
20%, prezentacje 30% 

Miejsce realizacji zajęć Mieszane (sala wykładowa, teren) 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Best K. 2009: Design management. Zarządzanie strategią, procesem projektowym i wdrażaniem nowego produktu. 
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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 
umiejętność tworzenia wzorników form artystycznych 
 

AK2_U10, AK2_K04, AK2_U08 

02 
umiejętność projektowania indywidualnych form wzornictwa 
ogrodowego 

AK2_U10, AK2_K04, AK2_U08 

03 umiejętność kreatywnego i przedsiębiorczego działania AK2_K04, AK2_U10, AK2_U08 

04 umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem AK2_K01 

05 umiejętność przygotowywania i prezentowania ofert projektowych AK2_U06, AK2_U10 

06 
wiedza z zakresu kształtowania estetyki przestrzeni 
egzystencjalnej 

AK2_K02, AK2_K03 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 55 h 

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

1,3 ECTS 

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

2 ECTS 


