
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Podstawy architektury krajobrazu 

Nazwa w języku angielskim:  Basics of landscape architecture 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Rolnictwo 

Jednostka realizująca:  
 Instytut Agronomii, Katedra Metod Ilościowych i Gospodarki 
Przestrzennej  

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  III 

Semestr:  5 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Ewa Miłkowska 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia  dr Ewa Miłkowska 

Założenia i cele przedmiotu 

Poznanie przez studenta ogólnych informacji z zakresu teorii 
architektury krajobrazu. Zapoznanie się z zarysem historii 
sztuki ogrodowej oraz typologii historycznych założeń! 
ogrodowych (założenia geometryczne, założenia swobodne). 
Poznanie zasad kompozycji założeń! ogrodowych od skali 
ogrodu przydomowego do skali parku publicznego w strukturze 
miasta.   

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego/ 

specjalnościowego 

W_01 

Ma podstawowa ̨ wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, 
fizyki i nauk pokrewnych niezbędną̨ do zrozumienia zjawisk i 
procesów zachodzących w przyrodzie, powiązanych z szeroko 
rozumianą działalnością̨ rolniczą  

R1A_W01 

 

W_02 
Zna podstawowe pojęcia i rozwiązania techniczne dotyczące 
ekologii, agrometeorologii oraz ochrony i kształtowania 
środowiska;  

R1A_W03; 

InzA_W01; 

InzA_W05 

W_03 
Ma podstawowa ̨ wiedzę z zakresu architektury i kształtowania 
krajobrazu  

R1A_W07; 

InzA_W02 

W_04 
Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności 
intelektualnej i prawa autorskiego; potrafi korzystać! z zasobów 
informacji patentowej  

R1A_W08 

 UMIEJĘTNOŚCI  



U_01 
Umie prezentować! własne poglądy w formie werbalnej, pisemnej i 
graficznej; rozumie i interpretuje poglądy innych  

R1A_U02 

 

U_02 
Wykonuje w zespole pod kierunkiem opiekuna naukowego proste 
zadania badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego 
rolnictwa; prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski  

R1A_U04; 

InzA_U02 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość! poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
konieczności stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej oraz 
podnoszenia kompetencji zawodowych  

R1A_K01; 

R1A_K07 

K_02 

Ma świadomość! odpowiedzialności za prace ̨ własną oraz gotowość! 
podporządkowania się ̨ zasadom pracy w zespole i ponoszenia 
odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania 

R1A_K02; 

R1A_K03; 

InzA_K01 

K_03 
Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w 
działaniach własnych i innych osób; Przestrzega zasad etyki 
zawodowej  

R1A_K04 

 

Forma i typy zajęć 
(stacjonarne)/niestacj
onarne 

Wykład 15 godzin, ćwiczenia projektowe 15 godzin 

 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

 

Treści modułu kształcenia: 

Wprowadzenie do problematyki projektowania założeń! ogrodowych. Omówienie historii najważniejszych założeń ogrodowych. 
Kompozycja założenia ogrodowego. Elementy małej architektury ogrodowej: Ogrodzenia, altany, nawierzchnie, schody 
terenowe, urządzenia skarp, urządzenie założeń! wodnych, oświetlenie, miejsca zabaw dla dzieci. Tworzywo zielone. Zieleń! 
niska, średnia i wysoka. Zasady kompozycji w założeniach ogrodowych w zależności od ich wielkości i przeznaczenia. 
Powiazania kompozycyjne z bliższym i dalszym otoczeniem krajobrazowych projektowanego założenia ogrodowego.  

Literatura podstawowa: 

1. J. Bogdanowski, M. Łuczyńska-Bruzda, Novàk Z. Architektura Krajobrazu, Kraków 1964.  
2. J. Bogdanowski, Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Wrocław 1976.  
3. A. Bo ̈hm, Architektura krajobrazu–jej początki i rozwój, PK. Kraków 1994.  
4. G. Ciołek, Zarys ochrony i kształtowania krajobrazu, Warszawa 1964.  
5. G. Ciołek, Ogrody polskie, Warszawa 1978. 
6. Z. Novàk, Architektura Krajobrazu, wyd. jubileuszowe. PK. Kraków 2000.  
7. K. Pawłowska (red.) Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne, PK. Kraków 2001.  

Literatura dodatkowa: 

1. J. Bogdanowski, Polska sztuka ogrodowa, Kraków 1999.  
2. J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne, Warszawa 1999.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 



Wykład – metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; 

Ćwiczenia projektowe – metoda aktywizująca i praktyczna, prezentacja multimedialna 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wykład i ćwiczenia: kolokwium pisemne, prezentacja tematyczna z wykorzystaniem środków 
multimedialnych, aktywność na zajęciach, przygotowanie projektu parku miejskiego. 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Kolokwium pisemne 
(sprawdzian testowy lub w 
postaci pytań)   

Weryfikacja efektów kształcenia 
w zakresie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji następuje na 
kolokwium 

W_01; W_02 

U_01; U_03 

K_02; K_03 

 

Ocena prezentacji 
tematycznej 

Weryfikacja efektów kształcenia 
w zakresie umiejętności i 
kompetencji następuje podczas 
prezentacji tematycznej 

W_01; W_02 

U_01; U_02; U_03 

K_01; K_02 
 
Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Warunek uzyskania zaliczenia ćwiczeń:   

1. Kolokwium: 20 pkt. 

2. Prezentacja multimedialna i projekt: 60 pkt. 

3. Zaliczenie ustne lub pisemne: 20 pkt. 

Uzyskanie co najmniej 51% z egzaminu ustnego lub pisemnego 

Przedział 
punktacji 

(%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

      - udział w wykładach 15 godz.  

      - udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 godz.  

       - udział w ćwiczeniach terenowych -  

      - udział w konsultacjach 5 godz.  



2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, 
w tym: 

  

      - samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 godz.  

      - samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 5 godz.  

      - przygotowanie się do egzaminu 5 godz.  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz.  

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 
 

 


