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Karta przedmiotu
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Stopień studiów: I
Specjalności: Bez specjalności

1

Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

3

The principles of landscape design

Kod przedmiotu

WA AK oIN C1 17/18

Kategoria przedmiotu

przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

3.00
5

Semestry

2

Zasady projektowania krajobrazu II, 2 sem.5

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Seminaria

Laboratoria

Projekty

Praktyki

5

30

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Poznanie zasad kompozycji krajobrazowej, proporcji oraz skali elementów, ergonomii, relacje brył, pojęcie
dominanty, akcentu, elementów kluczowych kompozycji, znaczenie elementów w kompozycji krajobrazu
Cel 2 Poszerzenie wiedzy o kształtowaniu wnętrz, korygowaniu optycznym wnętrz architektoniczno-krajobrazowych,
kształtowaniu widoków,
Cel 3 Poznanie form naturalnego i kulturowego ukształtowania i pokrycia terenu

Kod archiwizacji: FF88C730
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Cel 4 Poznanie zasad strukturyzacji naturalnych i kulturowych form krajobrazu
Cel 5 ma świadomość potrzeby własnego rozwoju w zakresie wykonywanego zawodu

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 -znajomość podstawowych elementów kompozycji -znajomość zasad analizy przestrzeni: wnętrza architektonicznokrajobrazowe: ściany, płaszczyzna podstawy, sklepienie, bryły wolnostojące, umiejętność wykorzystania metod
analitycznych -znajomość podstawowych grup drzew i krzewów

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza opisuje elementy kompozycji krajobrazowej, analizuje relacje proporcji oraz skalę elementów, rozpoznaje relacje brył, elementów kluczowych kompozycji,
EK2 Wiedza Analizuje i klasyfikuje budowę wnętrz architektoniczno-krajobrazowych, formułuje wytyczne będące
podstawą korekt proporcji, przy zastosowaniu wiedzy o złudzeniach optycznych oraz zasadach kompozycji
EK3 Umiejętności Rozpoznaje genezę i identyfikuje formy naturalne i kulturowe ukształtowania terenu, uzasadnia zastosowanie form w kształtowaniu krajobrazu
EK4 Umiejętności Wybiera rozwiązanie projektowe w zakresie stosowania elementów kompozycyjnych, elementów oświetlenia, koloru, ochrony przed hałasem dla podniesienia standardu krajobrazu
EK5 Kompetencje społeczne ma świadomość potrzeby własnego rozwoju w zakresie wykonywanego zawodu

6

Treści programowe
Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wprowadzanie do tematyki wykładów, określenie warunków zaliczenia przedmiotu.
Podstawy ergonomii w projektowaniu, relacje człowiek - bryła, skala

2

W2

Zasady komponowania arkusza, dobór technik prezentacyjnych. Sposoby
prezentowania projektów

2

W3

Psychofizyczne potrzeby człowieka, wielozmysłowe postrzeganie krajobrazu.

2

W4

Mierniki jakości krajobrazu.

2

W5

Ogólne zasady kompozycji relacje brył, pojęcie dominanty, akcentu, elementów
kluczowych kompozycji, znaczenie elementów w kompozycji krajobrazu

2

W6

Metody strukturyzacji drzew, form kulturowych krajobrazu.

2

W7

Środowisko życia człowieka oświetlenie naturalne i sztuczne, zanieczyszczeniem
światłem

2

W8

Środowisko życia człowieka kształtowanie ochrona przed hałasem,

2
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Wykłady

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W9

Elementy ukształtowania terenu - schody, pochylnie, kopce widokowe, wgłębniki,
sposoby stabilizacji gruntów. Tradycyjne i współczesne formy, symbolika
w krajobrazie.

2

W10

Elementy wodne - tradycja, znaczenie, symbolika, płaszczyzny wodne, ściany
wodne, elementy wolno stojące, ogrody deszczowe.

2

W11

Kolor w architekturze krajobrazu-symbolika, znaczenie, zastosowanie, przykłady
współczesnych realizacji.

2

W12

Złudzenia optyczne w architekturze krajobrazu, podstawowe rodzaje, sposoby
wykorzystania w kształtowaniu krajobrazu.

2

W13

Współczesne realizacje z zakresu architektury krajobrazu przestrzenie prywatne,
publiczne, fronty wodne,

2

W14

Współczesne realizacje z zakresu architektury krajobrazu tereny rekreacyjne, place
zabaw dla dzieci.

2

W15

Krajobraz jako atrakcja turystyczna, turystyka krajobrazowa

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Dyskusja
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8

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

20

Opracowanie wyników

20

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

20

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

3.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Ćwiczenie praktyczne prezentacja autorska tematu
Ocena podsumowująca
P1 kolokwium - ustne
P2 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Obecność na 75% wykładów (11/15)
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Ćwiczenie praktyczne

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie potrafi opisać elementów kompozycji krajobrazowej, nie potrafi
analizować relacji proporcji oraz skali elementów, nie rozpoznaje relacji brył,
i elementów kluczowych kompozycji
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Na ocenę 3.0

Student potrafi opisać elementy kompozycji krajobrazowej, potrafi analizować
relacje proporcji oraz skalę elementów, nie rozpoznaje relacji brył, i elementów
kluczowych kompozycji

Na ocenę 3.5

Student potrafi opisać podstawowe elementy kompozycji krajobrazowej, potrafi
analizować relacje proporcji oraz skalę elementów,

Na ocenę 4.0

Student potrafi opisać podstawowe elementy kompozycji krajobrazowej, potrafi
analizować relacje proporcji oraz skalę elementów, rozpoznaje relacji brył,
i elementów kluczowych kompozycji

Na ocenę 4.5

Student potrafi opisać elementy kompozycji krajobrazowej, potrafi analizować
relacje proporcji oraz skalę elementów, określa oddziaływanie brył i rozpoznaje
relacje brył, oraz elementów kluczowych kompozycji,

Na ocenę 5.0

Student potrafi opisać elementy kompozycji krajobrazowej, potrafi analizować
relacje proporcji oraz skalę elementów, rozpoznaje relacji brył i elementów
kluczowych kompozycji. Potrafi sformułować wytyczne dla prawidłowej
kompozycji i zastosować je w praktyce
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nie potrafi analizować i sklasyfikować budowę wnętrz
architektoniczno-krajobrazowych, nie potrafi sformułować wytycznych będących
podstawą korekt proporcji, nie umie zastosować wiedzy o złudzeniach optycznych
oraz zasadach kompozycji.

Na ocenę 3.0

Analizuje i klasyfikuje budowę wnętrz architektoniczno-krajobrazowych,
formułuje podstawowe wytyczne będące podstawą korekt proporcji,

Na ocenę 3.5

Analizuje i klasyfikuje budowę wnętrz architektoniczno-krajobrazowych,
formułuje podstawowe wytyczne będące podstawą korekt proporcji,

Na ocenę 4.0

Analizuje i klasyfikuje budowę wnętrz architektoniczno-krajobrazowych,
formułuje wytyczne będące podstawą korekt proporcji, przy zastosowaniu wiedzy
o złudzeniach optycznych oraz zasadach kompozycji

Na ocenę 4.5

Analizuje i klasyfikuje budowę wnętrz architektoniczno-krajobrazowych,
formułuje poprawnie wytyczne będące podstawą korekt proporcji, przy
zastosowaniu wiedzy o złudzeniach optycznych oraz zasadach kompozycji

Na ocenę 5.0

Analizuje i prawidłowo klasyfikuje budowę wnętrz
architektoniczno-krajobrazowych, formułuje pełne wytyczne będące podstawą
korekt proporcji, przy zastosowaniu wiedzy o złudzeniach optycznych oraz
zasadach kompozycji, wiedze potrafi zastosować w praktyce.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Nie potrafi rozpoznać genezy i nie potrafi zidentyfikować form naturalnych
i kulturowych ukształtowania terenu, nie potrafi uzasadnić zastosowania form
w kształtowaniu krajobrazu

Na ocenę 3.0

Rozpoznaje genezę i identyfikuje podstawowe formy naturalne i kulturowe
ukształtowania terenu, uzasadnia zastosowanie form w kształtowaniu krajobrazu
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Na ocenę 3.5

Rozpoznaje genezę i identyfikuje formy naturalne i kulturowe ukształtowania
terenu, uzasadnia zastosowanie form w kształtowaniu krajobrazu

Na ocenę 4.0

Rozpoznaje prawidłowo genezę i identyfikuje formy naturalne i kulturowe
ukształtowania terenu, uzasadnia zastosowanie form w kształtowaniu krajobrazu

Na ocenę 4.5

Rozpoznaje prawidłowo genezę i identyfikuje formy naturalne i kulturowe
ukształtowania terenu, uzasadnia poprawnie zastosowanie form w kształtowaniu
krajobrazu

Na ocenę 5.0

Rozpoznaje genezę i identyfikuje prawidłowo formy naturalne i kulturowe
ukształtowania terenu, uzasadnia wyczerpująco zastosowanie form
w kształtowaniu krajobrazu
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Nie potrafi wybrać rozwiązania projektowego w zakresie stosowania elementów
kompozycyjnych, elementów oświetlenia, koloru, ochrony przed hałasem dla
podniesienia standardu krajobrazu

Na ocenę 3.0

Wybiera podstawowe rozwiązanie projektowe w zakresie stosowania elementów
kompozycyjnych, elementów oświetlenia, koloru, ochrony przed hałasem.

Na ocenę 3.5

Wybiera proste rozwiązanie projektowe w zakresie stosowania elementów
kompozycyjnych, elementów oświetlenia, koloru, ochrony przed hałasem.

Na ocenę 4.0

Wybiera rozwiązanie projektowe w zakresie stosowania elementów
kompozycyjnych, elementów oświetlenia, koloru, ochrony przed hałasem dla
podniesienia standardu krajobrazu

Na ocenę 4.5

Wybiera optymalne rozwiązanie projektowe w zakresie stosowania elementów
kompozycyjnych, elementów oświetlenia, koloru, ochrony przed hałasem dla
podniesienia standardu krajobrazu

Na ocenę 5.0

Wybiera optymalne i estetyczne rozwiązania projektowe w zakresie stosowania
elementów kompozycyjnych, elementów oświetlenia, koloru, ochrony przed
hałasem dla podniesienia standardu krajobrazu
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Student nie ma świadomości potrzeby wkładu własnego w procesie studiowania
i wykonywania zawodu, nie ma świadomości przestrzegania zasad etyki
zawodowej

Na ocenę 3.0

Student prowadzi notatki z wykładów oraz korzysta z dostępnych w Internecie
źródeł wiedzy, ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej

Na ocenę 3.5

Student korzysta z własnych, notatek z wykładów oraz literatury podstawowej
przewidzianej dla przedmiotu

Na ocenę 4.0

Student korzysta z własnych, notatek z wykładów oraz literatury podstawowej
i uzupełniającej przewidzianej dla przedmiotu
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Na ocenę 4.5

Student korzysta z własnych, uporządkowanych notatek z wykładów i ćwiczeń
oraz literatury podstawowej i uzupełniającej przewidzianej dla przedmiotu;
potrafi wskazać inne źródła literaturowe w zakresie problematyki poruszanej na
wykładach, ma świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej

Na ocenę 5.0

Student korzysta z własnych, uporządkowanych notatek z wykładów literatury
podstawowej i uzupełniającej przewidzianej dla przedmiotu; potrafi wskazać inne
źródła literaturowe w zakresie problematyki poruszanej na wykładach, potrafi
wyrażać opinie i dyskutować na temat projektowania krajobrazu, ma świadomość
przestrzegania zasad etyki zawodowej

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K1A_W03
K1A_W04

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5

N1 N2

P1

EK2

K1A_W03
K1A_W04
K1A_W07

Cel 2

W5 W6

N1 N2

F1

EK3

K1A_K01
K1A_K02
K1A_K04

Cel 3

W9 W10 W11
W12

N1 N2

P1

EK4

K1A_K05
K1A_K07
K1A_K11

Cel 4

W4 W7 W8

N1 N2 N3

P1

EK5

K1A_K11
K1A_K12
K1A_K13

Cel 5

W13 W14 W15

N1 N2 N3

P2

11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] 1.Bogdanowski J — Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Wrocław, 1976, Ossolineum
[2 ] 2.Bogdanowski J., — Style Kompozycja i rewaloryzacja w polskiej sztuce ogrodowej,, Kraków, 1999, PK
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[3 ] 3.Bohm A., — Wnętrze w kompozycji krajobrazu. Wybrane elementy genezy analizy porównawczej i zastosowań
pojęcia., Kraków, 2004, PK
[4 ] 4 Łuczyńska-Bruzda M., — Elementy naturalne środowiska. Skrypt dla wyższych szkół technicznych, Kraków,
1997, PK
[5 ] 5.Harris C.W., Dines N.T., — Time saver standards for landscape architecture, NY, 1998, bm
[6 ] 6.Mieszkowski Z., — Elementy projektowania architektonicznego, Warszawa, 1975, Arkady
[7 ] 7.Neufert E., — Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Warszawa, 1995, Arkady
[8 ] 10.Siewniak M., Mitkowska A — Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa, 1999, Rytm
[9 ] Zórawski J., — O budowie formy architektonicznej, Warszawa, 1962, Arkady
[10 ] Łuczyńska-Bruzda M.,Środulska-Wielgus J., — Elementy naturalne i kulturowe środowiska, Kraków,
2013, Wydawnictwo PK

Literatura uzupełniająca
[1 ] 1.Alexander Ch., — Język wzorców, miasta, budynki, konstrukcja, Gdańsk, 2008, GWP
[2 ] 4.Twarowski M., — Słońce w architekturze, Warszawa, 1996, Arkady
[3 ] 6.Romaszkiewicz-Białas T., — Perspektywa praktyczna dla architektów, Wrocław, 2006, PWr
[4 ] 9.Gehl J., — Życie między budynkami, użytkowanie przestrzeni publicznych, Kraków, 2009, RAM

Literatura dodatkowa
[1 ] czasopisma branżowe
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. arch., prof. PK Jadwiga Środulska-Wielgus (kontakt: jadwiga.srodulska-wielgus@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

Strona 8/8

(dziekan)

