Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016
Wydział Architektury
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: niestacjonarne

Kod kierunku: AK

Stopień studiów: I
Specjalności: Bez specjalności
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Praktyka zawodowa - dendrologia

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Praktyki

Liczba punktów ECTS

1.00
2

Semestry

2

3

WA AK oIN P1 15/16

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Seminaria

Laboratoria

Projekty

Praktyki

2

0

0

0

30

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Przekazanie wiedzy dotyczącej roślin drzewiastych i zasad ich stosowania w architekturze krajobrazu
Cel 2 Wypracowanie w praktyce umiejętności rozpoznawania roślin, ich opisywania i analizowania ich cech charakterystycznych oraz przedstawiania ich w sposób graficzny

Kod archiwizacji: F5F803E3
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 wiedza z zakresu przyrody i środowiska, umiejętności rysunkowe

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna systematykę i nomenklaturę roślin, zna charakterystyczne cechy ich budowy morfologicznej i pokroju oraz walory dekoracyjne
EK2 Wiedza Student zna wymagania siedliskowe poszczególnych rodzajów i gatunków roślin drzewiastych, zna
ich biologię i pochodzenie, miejsce występowania oraz powiązania z elementami krajobrazu
EK3 Umiejętności Student potrafi rozpoznawać rośliny, prawidłowo je nazywać, określać cechy charakterystyczne, wyróżniające roślin oraz przedstawiać je graficznie
EK4 Umiejętności Student potrafi dokonać analizy wymagań siedliskowych roślin oraz ich walorów dekoracyjnych

6

Treści programowe
Laboratoria

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Zapoznawanie się z roślinami drzewiastymi na terenie Ogrodu Botanicznego UJ,
ich rysowanie, rozpoznawanie, opisywanie

15

L2

Zapoznanie się z roślinami drzewastymi w Parku im. H. Jordana w Krakowie,
tworzenie tabeli, mapy i opisu inwentaryzacyjnego dla wybranych roślin

15

Narzędzia dydaktyczne

N1 Praca w grupach
N2 Inne
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

0

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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30
1.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Ćwiczenie praktyczne
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

zna pojedyncze nazwy roślin i niektóre cechy charakterystyczne ich budowy
i walory dekoracyjne

Na ocenę 3.5

zna podstawowe nazwy roślin, cechy charakterystyczne ich budowy i walory
dekoracyjne

Na ocenę 4.0

zna większość nazw roślin i ich systematykę, cechy charakterystyczne ich budowy,
zna większość walorów dekoracyjnych

Na ocenę 4.5

zna prawie wszystkie nazw roślin, ich systematykę, cechy charakterystyczne ich
budowy i walory dekoracyjne
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Na ocenę 5.0

zna wszystkie nazwy roślin, ich systematykę, cechy charakterystyczne ich budowy
oraz walory dekoracyjne
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

dla pojedynczych rodzajów i gatunków roślin zna wymagania siedliskowe
drzewiastych, ich biologię i pochodzenie, miejsce występowania oraz powiązania
z elementami krajobrazu

Na ocenę 3.5

dla podstawowych rodzajów i gatunków roślin zna wymagania siedliskowe
drzewiastych, ich biologię i pochodzenie, miejsce występowania oraz powiązania
z elementami krajobrazu

Na ocenę 4.0

dla większości rodzajów i gatunków roślin zna wymagania siedliskowe
drzewiastych, ich biologię i pochodzenie, miejsce występowania oraz powiązania
z elementami krajobrazu

Na ocenę 4.5

dla prawie wszystkich rodzajów i gatunków roślin zna wymagania siedliskowe
drzewiastych, ich biologię i pochodzenie, miejsce występowania oraz powiązania
z elementami krajobrazu

Na ocenę 5.0

dla wszystkich rodzajów i gatunków roślin zna wymagania siedliskowe
drzewiastych, ich biologię i pochodzenie, miejsce występowania oraz powiązania
z elementami krajobrazu
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

potrafi rozpoznawać pojedyncze rośliny, prawidłowo je nazywać, określać ich
cechy charakterystyczne i wyróżniające oraz potrafi je przedstawiać graficznie

Na ocenę 3.5

potrafi rozpoznawać podstawowe rośliny, prawidłowo je nazywać, określać ich
cechy charakterystyczne i wyróżniające oraz potrafi je przedstawiać graficznie

Na ocenę 4.0

potrafi rozpoznawać większość roślin, prawidłowo je nazywać, określać ich cechy
charakterystyczne i wyróżniające oraz potrafi je przedstawiać graficznie

Na ocenę 4.5

potrafi rozpoznawać prawie wszystkie rośliny, prawidłowo je nazywać, określać
ich cechy charakterystyczne i wyróżniające oraz potrafi je przedstawiać graficznie

Na ocenę 5.0

potrafi rozpoznawać wszystkie rośliny, prawidłowo je nazywać, określać ich cechy
charakterystyczne i wyróżniające oraz potrafi je przedstawiać graficznie
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

potrafi dokonać analizy wymagań siedliskowych i walorów dekoracyjnych dla
pojedynczych roślin

Na ocenę 3.5

potrafi dokonać analizy wymagań siedliskowych i walorów dekoracyjnych dla
podstawowych roślin

Na ocenę 4.0

potrafi dokonać analizy wymagań siedliskowych i walorów dekoracyjnych dla
większości roślin

Na ocenę 4.5

potrafi dokonać analizy wymagań siedliskowych i walorów dekoracyjnych dla
prawie wszystkich roślin
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Na ocenę 5.0
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

11

potrafi dokonać analizy wymagań siedliskowych i walorów dekoracyjnych dla
wszystkich roślin

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

L1 L2

N1 N2

F1 P1

EK2

Cel 1

L1 L2

N1 N2

F1 P1

EK3

Cel 2

L1 L2

N1 N2

F1 P1

EK4

Cel 2

L1 L2

N1 N2

F1 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Seneta W., Dolatowski J. — Dendrologia, Warszawa, 2008, PWN
[2 ] Godet J. D. — Pędy i pąki, rozpoznawanie drzew i krzewów w okresie spoczynku,, Warszawa, 1998, Multico
[3 ] Szymanowski T. — Rozpoznawanie drzew i krzewów ozdobnych w stanie bezlistnym,, Warszawa, 1974, PWRiL

Literatura uzupełniająca
[1 ] Roloff A., Bartels A. — Flora der Gehelze, Stuttgart, 2008, E. Ulmer
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Wojciech Bobek (kontakt: wbobek@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek (kontakt: w.bobek@gmail.com)
2 mgr inż. Katarzyna Fabijanowska (kontakt: kaska.zielona@gmail.com)
3 dr Łukasz Moszkowicz (kontakt: l.moszkowi@gmail.com)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
................................................
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