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Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 

 Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy o uwarunkowaniach prawnych w zakresie pielęgnacji, 
ochrony i kształtowania zieleni przyulicznej.  

 W ramach zajęć poruszane są wybrane problemy gospodarowania drzewostanem przyulicznym, a 
w szczególności metody diagnozowania statyki oraz kondycji drzew. 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Ćwiczenia audytoryjne: liczba godzin 10, Ćwiczenia projektowe: liczba godzin 15, Ćwiczenia 
terenowe: liczba godzin 5 

Metody dydaktyczne Prezentacja, dyskusja, studium przypadku, indywidualne opracowania projektowe, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu 

Zakres części wykładowej: 1) znaczenie zieleni rosnącej przy drogach i ulicach, 2) uwarunkowania 
prawne w zakresie ochrony zieleni przyulicznej, 3) zagrożenia środowiska miejskiego dla wzrostu i 
rozwoju drzew oraz sposoby zapobiegania im 4) aktualne zasady kształtowania zieleni przyulicznej 5) 
przyczyny i objawy złego stanu zachowania drzew, 5) metody diagnozy: stanu zdrowotnego oraz 
statyki drzew z uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i ich mienia.Zakres części wykładowej: 1) 
opracowanie opinii dendrologicznej w zakresie oceny kondycji i statyki z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa wybranych drzew przyulicznych oraz opracowanie wskazań do ich pielęgnacji, 2) 
opracowanie projektu ukształtowania zieleni przyulicznej ćwiczenia terenowe: inwentaryzacja i 
diagnoza stanu drzew przyulicznych 

Wymagania formalne  
(przedmioty wprowadzające) 

Drzewoznawstwo, Ochrona środowiska, Pielęgnowanie, Urządzanie i pielęgnowanie – ćwiczenia 
terenowe 

Założenia wstępne 
Przystępując do realizacji programu, student powinien posiadać wiedzę w zakresie ochrony i 
pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, drzewoznawstwa oraz metod inwentaryzacji drzew. 

Efekty kształcenia 

01. Zna zasady pielęgnacji i kształtowania zieleni przyulicznej. Zna cechy i kryteria wybranych 
wizualnych i technicznych metod oceny drzew 

02. Umie wykonywać prace studialne w zakresie diagnozy stanu zachowania zieleni przyulicznej 
oraz prace projektowe w z zakresu pielęgnacji i kształtowania zieleni przyulicznej 

03. Umie dokonać identyfikacji przyczyn złego stanu i obniżonej statyki drzew oraz pogorszenia 
warunków wzrostu i rozwoju zieleni przyulicznej Potrafi zastosować właściwe rozwiązanie 
problemu 

04. Ma świadomość znaczenia środowiska przyrodniczego (w tym zadrzewień przyulicznych) w 
miastach i wydaje opinie podejmując odpowiedzialność za jakość krajobrazu 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01  obserwacja w trakcie dyskusji, kolokwium z części teoretycznej, 
02-04  opracowanie studialne; opracowanie projektowe 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

Kolokwium z oceną 
opracowanie studialne; praca projektowa z oceną 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową 

01, kolokwium – 10%, aktywność 10% 
02, 04 opracowanie studialne - 40%; praca projektowa – 40% 

Miejsce realizacji zajęć Mieszane (sala wykładowa, dydaktyczna, teren) 
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UWAGI: Przedmiot specjalizacyjny 



 
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 Zna zasady pielęgnacji i kształtowania zieleni przyulicznej. Zna 
cechy i kryteria wybranych wizualnych i technicznych metod 
oceny drzew 

AK2_W01 

02 Umie wykonywać prace studialne w zakresie diagnozy stanu 
zachowania zieleni przyulicznej oraz prace projektowe w z 
zakresu pielęgnacji i kształtowania zieleni przyulicznej 

AK2_K03 

03 Umie dokonać identyfikacji przyczyn złego stanu i obniżonej 
statyki drzew oraz pogorszenia warunków wzrostu i rozwoju 
zieleni przyulicznej Potrafi zastosować właściwe rozwiązanie 
problemu 

AK2_U04 

04 Ma świadomość znaczenia środowiska przyrodniczego (w tym 
zadrzewień przyulicznych) w miastach i wydaje opinie 
podejmując odpowiedzialność za jakość krajobrazu 

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 100 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 


