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Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
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

Zasady projektowania krajobrazu II, 1 sem.5

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WA AK oIN C1 17/18

Kategoria przedmiotu

przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

3.00
5

Semestry

2

3

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 formułowania zadania kompozycyjnego składowe i rodzaje kompozycji
Cel 2 Opanowanie wiedzy o elementach i zasadach kompozycji krajobrazu: geometryzacja i swoboda, forma - tło
Cel 3 Poznanie kodów formalnych i znaczeniowych w architekturze krajobrazu formy naturalne i kulturowe
Cel 4 Poznanie podstawowych rozwiązań kompozycyjnych w architekturze krajobrazu
Cel 5 Poznanie zasad i sposobów prezentacji projektów obiektów architektury krajobrazu

Kod archiwizacji: 888FF7A6
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość podstawowych zasad komponowania na płaszczyźnie i w przestrzeni Znajomość ogólnych zasad geometrii klasycznej i wykreślnej Znajomość podstaw systematyki drzew i krzewów
2 Znajomość ogólnych zasad geometrii klasycznej i wykreślnej
3 Znajomość podstaw systematyki drzew i krzewów

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Rozumienie relacji elementów i struktury kompozycji krajobrazowej
EK2 Umiejętności Opanowanie zasad kształtowania form i relacji obiektów naturalnych i kulturowych w krajobrazie
EK3 Umiejętności Opanowanie podstaw metodycznych rozwiązywania zadania projektowego i prostych kompozycji w architekturze krajobrazu
EK4 Wiedza Opanowanie zasad teoretycznych w zakresie typologii form i kompozycji i ich zastosowania w warsztacie architektury krajobrazu

6

Treści programowe
Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Zapoznanie z tematyką wykładów, zasadami zaliczania przedmiotu. Składowe
i rodzaje wnętrz architektoniczno-krajobrazowych

3

W2

Rodzaje kompozycji, geometryzacja i swoboda w kształtowaniu krajobrazu

3

W3

Zasady teorii formy i psychologii postaci: tendencja do geometryzacji, liczby
ograniczonej, prostoty formy

3

W4

Zasady teorii formy i psychologii postaci: forma, tło, forma silna, spoista
i swobodna

3

W5

Zasady teorii psychologii postaci: złudzenia optyczne, kolorystyka, oświetlenie

3

W6

Studium przypadku dobre praktyki i projekty i realizacje dawne i współczesne
przestrzenie prywatne

3

W7

Studium przypadku dobre praktyki i projekty i realizacje dawne i współczesne
przestrzenie publiczne

3

W8

Wprowadzenie do zagadnień ochrony krajobrazu historycznego

3

W9

Wprowadzenie do zagadnień kształtowania krajobrazu współczesnego

3

W10

Postawy etyczne w formowaniu dzieła architektury krajobrazu

3
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Dyskusja
N3 Prezentacje multimedialne

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

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

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

15

Opracowanie wyników

15

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

15

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

83

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Odpowiedź ustna
Ocena podsumowująca
P1 Test
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Obecność na wykładach (min 80%)
W2 Komplet ocen formułujących
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Inne

Strona 3/6

3.00

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

student nie potrafi opisać elementów kompozycji

Na ocenę 3.0

student potrafi opisac niektóre elementy kompzycji

Na ocenę 3.5

student potrafi opisac wiekszośc elementów kompozycji

Na ocenę 4.0

student potrafi opisac wszystkie elementy kompozycji

Na ocenę 4.5

student opisuje wszystkie elementy kompozycji i zarys struktury kompozycji

Na ocenę 5.0

student w sposób kompletny opisuje elementy i strukturę kompozycji
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

nie opanował zasad kształtowania form

Na ocenę 3.0

opanował niektóre zasady kształtownia form

Na ocenę 3.5

opanował zasady kształtowania form

Na ocenę 4.0

opanował wybrane zasady kształtowania form i relacji obiektów przyrodniczych
i kulturowych

Na ocenę 4.5

opanował wiekszośc zasad kształtowania form i relacji obiektów obiektów
przyrodniczych i kulturowych

Na ocenę 5.0

opanował wszystkie zasady kształtowania form i relacji obiektów przyrodniczych
i kulturowych
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

nie opanował podstaw metodycznych

Na ocenę 3.0

opanował niektóre podstawy metodzyczne

Na ocenę 3.5

opanował wiekszosć podstaw metodycznych w zakresie zadania projektowego

Na ocenę 4.0

opanował komplet podstaw metodycznych w zakresie zadania projektowego

Na ocenę 4.5

opanował wiekszosć podstaw metodycznych w zakresie zadania projektowego
i prostych kompozycji

Na ocenę 5.0

opanował komplet podstaw metodycznych w zakresie zadania projektowego
i prostych kompozycji w architekturze krajobrazu
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

nie opanował typologii form krajobrazu

Na ocenę 3.0

opanował wybrane formy typologii krajobrazu

Na ocenę 3.5

opanował komplet form typologii krajobrazu ale bez zastosowania
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Na ocenę 4.0

opanował komplet form typologii krajobrazu oraz wybór postaci ich zastosowania

Na ocenę 4.5

opanował komplet form typologii krajobrazu oraz wiekszość postaci ich
zastosowania

Na ocenę 5.0

opanował komplet form typologii krajobrazu oraz postaci ich zastosowania
w warsztacie architektury krajobrazu

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

W1 W2

N1

F1

EK2

Cel 2

W3 W4 W5

N1

F1

EK3

Cel 3

W6 W7

N1 N2

F1

EK4

Cel 4

W7 W8 W9 W10

N1 N2 N3

F2 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Bogdanowski J., — Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Wrocław, 1976, PWN
[2 ] Bohm A — Wnętrze w kompozycji krajobrazu. Wybrane elementy genezy analizy porównawczej i zastosowań
pojęcia., Kraków, 2004, Wydawnictwo PK
[3 ] Novak Z — Planowanie regionalne i udział w nim architekta, Kraków, 1992, Wydawnictwo PK
[4 ] Żórawski J. — Wybór pism estetycznych, Kraków, 2008, Universitas

Literatura uzupełniająca
[1 ] Alexander C — Język wzorców,, Gdańsk, 2008, PWN
[2 ] Łuczyńska-Bruzda M., — Elementy naturalne środowiska, Kraków, 2002, Wydawnictwo PK
[3 ] Myczkowski Z., — Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach chronionych w Polsce, Kraków,
2003, Wydawnictwo PK
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. arch., prof. PK Zbigniew Myczkowski (kontakt: marysiek@poczta.onet.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab,inż. arch., prof PK Zbigniew Myczkowski (kontakt: marysiek@poczta.onet.pl)

13

Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

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