
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Projektowanie terenów zieleni  

Nazwa w języku angielskim:   Designing of green areas 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Rolnictwo 

Jednostka realizująca:  
 Katedra Łąkarstwa i Kształtowanie Terenów Zieleni, 
Instytut Agronomii  

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

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  II0 

Rok studiów:   Pierwszy 

Semestr:   Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Dr hab. Beata Wiśniewska - Kadżajan   

Założenia i cele przedmiotu 

Planowanie rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o 
procesy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. 
Przygotowanie studentów do wykonywania 
szczegółowej inwentaryzacji terenu umożliwiającej 
zaplanowanie nowych nasadzeń oraz zabiegów 
pielęgnacyjnych oraz ochronnych. 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego/ 
specjalnościowego  

W_01 
Zna filozofię przyrody oraz filozoficzną i ekologiczną rolę 
kształtowania terenów zieleni w zrównoważonym rozwoju. 

K_W03 

W_02 
Posiada pogłębioną wiedzę na temat poszczególnych elementów 
środowiska, podstaw techniki oraz strategii jego kształtowania i 
ochrony na terenach rolniczych i zurbanizowanych. 

K_W06 

W_03 
Zna zaawansowane strategie ochrony i kształtowania środowiska na 
terenach rolniczych, zieleni miejskiej i rekreacyjno-
wypoczynkowych. 

K_W14 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi dokonywać pomiarów podstawowych wielkości fizycznych 
oraz opisu procesów fizycznych zachodzących w glebie i roślinach 
dla oceny możliwości ich prawidłowego wzrostu i rozwoju. 

K_U06 

U_02 
Planuje rozwój obszarów wiejskich w oparciu o procesy 
ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. 

K_U08 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
konieczności stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej oraz 
podnoszenia kompetencji zawodowych; potrafi inspirować i 
organizować proces uczenia się innych osób. 

K_K01 

K_02 
Jest wrażliwy na przestrzeganie zasad ochrony środowiska 
rolniczego; jest świadomy ryzyka produkcyjnego i ekonomicznego 
wynikającego z działalności rolniczej. 

K_K05 

Forma i typy zajęć 
(stacjonarne/niestacjon

wykład (15 godz.), ćwiczenia audytoryjne (15 godz.); 
wykład (6 godz.), ćwiczenia audytoryjne (8 godz.). 



arne): 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

znajomość podstawowej wiedzy z zakresu botaniki i ekologii i planowania przestrzennego oraz 
zrealizowanych  modułów kierunkowych    

Treści modułu kształcenia: 

Program wykładów: 

Rola, znaczenie i funkcje zieleni miejskiej; Oddziaływanie ekosystemów leśnych i leśno-parkowych w 

środowisku przyrodniczym; Analizy chemiczne jako element diagnostyki przyczyn zaburzeń wzrostu roślin 

rosnących na terenach zurbanizowanych; Zdrowotne oddziaływanie drzew i krzewów; Rola i znaczenie 

drzew na terenach zurbanizowanych; Ochrona drzew w mieście; Normy i wytyczne odnośnie zieleni 

izolacyjnej; Dobór gatunków drzew i krzewów na stanowiska o znacznym zanieczyszczeniu: drogi 

szybkiego ruchu, ulice, aleje; Elementy małej architektury ogrodowej: Ogrodzenia, altany, nawierzchnie, 

schody terenowe, urządzenie 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; Roślinność jako narzędzie w rekultywacji krajobrazu; 

Dostosowanie nasadzeń do otaczającego krajobrazu; Wskazania do zastosowania gatunków rodzimych 

oraz obcego pochodzenia przy rekultywacjach; Zasady instalacji i pielęgnacji roślinności pełniącej funkcje 

rekultywacyjne. 

Program ćwiczeń: 

Drogi i nawierzchnie ogrodowe – podział; Sposoby wykonywania nawierzchni ogrodowych; Funkcje 
ekologiczne i znaczenie przyrodnicze przejść dla zwierząt; Nazewnictwo, typy i rodzaje przejść dla 
zwierząt, podział w oparciu o kryteria techniczne i przyrodnicze; Dobór roślinności na przejściach dla 
zwierząt. Praca w grupach nad projektami. 

Literatura podstawowa: 

1) Fortuna-Antoszkiewicz B., Gadomska E., Gadomski K.: Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Część 

III. Hortpress, Warszawa 2007. 

2) Gadomska E.: Podstawy architektury krajobrazu. Część III. Hortpress, Warszawa 2011. 

3) Gadomska E.: Urządzanie i pielęgnacja zieleni. Część II, tom I. Hortpress, Warszawa 2009. 

4) Kingsbury N.: Projektowanie rabat. Kompozycje ogrodowe. Wyd. Muza, Warszawa 2007. 

5) Kurek T.R.: Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny 

przy drogach. Euronatur. 

 
Literatura dodatkowa:  

1) Böhm A.: Wnętrze w kompozycji krajobrazu, Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków 
1998. 

2) Swift P., Szymanowski J.: Przestrzeń wokół domu. Arkady, Warszawa 1998. 
3) Wirth P.: Ogród krok po kroku. KDC 2003. 
4) Brooks J.: Projektowanie ogrodów. Wiedza i Życie 2004. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; 

Ćwiczenia: projekt przejścia dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach, 
projekt nawierzchni ogrodowych 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 



Wykład: Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności – Zaliczenie pisemne.  

Ćwiczenia: prezentacja tematyczna i projekt z wykorzystaniem środków multimedialnych, aktywność  na 
zajęciach 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego efektu 
kształcenia 

Zaliczenie wykładów Weryfikacja efektów kształcenia w  
zakresie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych podczas 
dyskusji grupowej  

K_W03; K_W06; K_W14 

Zaliczenie projektu Weryfikacja efektów kształcenia w 
zakresie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji następuje podczas 
omawiania i dyskusji na temat 
projektu    

K_U06; K_K01  

Ocena prezentacji 
tematycznej 

Weryfikacja efektów kształcenia w 
zakresie wiedzy i umiejętności 
następuje podczas prezentacji 
multimedialnej    

K_U08; K_K05 

  

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest: 

- znajomość terminologii z zakresu urządzania terenów zieleni oraz analiza uwarunkowań 
środowiskowych; 

 - umiejętność samodzielnego opracowania poszczególnych etapów prac projektowych. 
 
Sposób punktowania: 
Zaliczenie pisemne wykładu – 10 pkt. 
    projekt autorski - 20 pkt. 
Oceny:  
dst      15,3-18 pkt. 
dst+    18,3-21 pkt. 
db       21,3-24 pkt. 
db+     24,3-27 pkt. 
bdb     27,3-30 pkt . 
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 _studia stacjonarne _studia niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

- udział w wykładach 15 6 

- udział w ćwiczeniach 15 8 

- udział w konsultacjach 10 16 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w 
tym: 

 

- samodzielne przygotowanie projektu 35 45 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 



 


