Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017
Wydział Architektury
Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: niestacjonarne

Kod kierunku: AK

Stopień studiów: I
Specjalności: Bez specjalności

1

Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Fizjografia - Geologia środowiska

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WA AK oIN C3 16/17

Kategoria przedmiotu

przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

4.00
6

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Seminaria

Laboratoria

Projekty

Praktyki

6

15

0

0

30

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Nabycie przez studentów podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia i wykorzystania opracowań
ekofizjograficznych, w szczególności z dziedzin geologia środowiska i geoinformacja.

Kod archiwizacji: 53DA3011
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki i geometrii wykreślnej przydatną do rozumienia i opisu przestrzeni.
2 Zna podstawowe metody geodezyjne odwzorowania rzeźby terenu i jego pokrycia.
3 Wykorzystuje powszechnie znane narzędzia do sporządzania i prezentacji projektów.
4 Analizuje uwarunkowania sytuacyjne przestrzeni przy użyciu standardowych metod stosowanych w obszarze
architektury krajobrazu.
5 Potrafi wyszukać w Internecie dane i informacje, oraz wstępnie zweryfikować ich wiarygodność, aktualność i kompletność.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Zna wymagania dotyczące zakresu, szczegółowości i podziału treści opracowań ekofizjograficznych.
EK2 Wiedza Zna podstawowe pojęcia z zakresu geologii dynamicznej, stratygrafii i tektoniki. Zna podstawowe
oznaczenia stosowane na mapach i przekrojach geologicznych.
EK3 Wiedza Zna najważniejsze, dostępne w Polsce, źródła danych i informacji o środowisku w zakresie ekofizjografii, stanu i zmian środowiska oraz planowania przestrzennego.
EK4 Umiejętności Potrafi, na podstawie zdjęć lotniczych, obrazów satelitarnych i innych dostępnych zdalnych
obserwacji określić podstawowe parametry ekofizjograficzne oraz wykorzystać je do formułowania wytycznych
dla zagospodarowania terenu.
EK5 Umiejętności Potrafi odczytać proste informacje z map i profili geologicznych oraz wykorzystać je w ocenie
warunków ekofizjograficznych.
EK6 Umiejętności Potrafi wyszukać informacje o ekofizjografii wybranego regionu, wskazać trendy zmian środowiska oraz sformułować propozycje i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
EK7 Wiedza Zna podstawowe metody pozyskiwania informacji ze zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych.

6

Treści programowe
Laboratoria
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Zakres opracowań ekofizjograficznych, przykłady opracowań. Różnice
w szczegółowości opracowań. Zagadnienia geologiczne w opracowaniach.
Omówienie ćwiczeń, zakres i wymagane przygotowanie.

2

L2

Analiza warunków fizjograficznych w oparciu o mapy topograficzne - morfologia,
ekspozycja terenu.

2

L3

Tworzenie i interpretacja przekrojów geologicznych. Zasady intersekcji
geologicznej.

2

L4

Tworzenie i interpretacja przekrojów geologicznych - cd. Rodzaje map
geologicznych. Tabla stratygraficzna. Oznaczenia stosowane na mapach
i przekrojach geologicznych.

2
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Laboratoria
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L5

Podstawy hydrogeologii, woda w górotworze i jej wpływ na możliwości
zagospodarowania terenu.

2

L6

Materiały ekofizjograficzne i informacje o środowisku dostępne w Internecie.
Eksploracja zasobów Internetu dla potrzeb ekofizjografii. Porównanie dostępnych
opracowań ekofizjograficznych.

2

L7

Prezentacja (multimedialna) wyników projektu indywidualnego zarysu
ekofizjografii wybranej gminy wraz z dyskusją zagrożeń środowiskowych oraz
optymalnego sposobu zagospodarowania przestrzeni, z uwzględnieniem zasad
rozwoju zrównoważonego.

2

L8

Prezentacja (multimedialna) wyników projektu indywidualnego ciąg dalszy.
Zbiorcze omówienie projektów w grupie. Zaliczenie laboratoriów z części pierwszej
(Ć1 Ć7).

2

L9

Badane ogólnej przydatności fotointerpretacyjnej zobrazowań teledetekcyjnych.

2

L10

Obraz cyfrowy, histogram, wzmacnianie kontrastu, tworzenie kompozycji
barwnych.

2

L11

Krzywe spektralne, wprowadzenie do klasyfikacji obrazów..

2

L12

Kartometryczność zdjęć lotniczych i ortofotomapy

4

L13

Pozyskiwanie informacji o pokryciu terenu z ortofotomapy oraz ze
stereoskopowych obrazów teledetekcyjnych

2

L14

Prezentacja wyników ćwiczeń indywidualnych, zaliczenie laboratoriów z części
drugiej (Ć8-Ć13)

2

Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Zakres opracowań ekofizjograficznych. Rola opracowań ekofizjograficznych
w procesie planowania przestrzennego, ocen oddziaływania na środowisko
i tworzeniu strategii rozwoju.

2

W2

Podstawowe informacje o budowie Ziemi. Podstawy tektoniki płyt. Procesy egzoi endogeniczne. Struktury geologiczne (tektoniczne). Czas geologiczny. Tabela
stratygraficzna.

2

W3

Podstawowe informacje o skałach podział, wybrane właściwości. Podstawy
hydrogeologii. Wody podziemne: występowanie, wybrane cechy. Ruchy masowe.
Mapy i przekroje geologiczne. Podstawy budowy geologicznej Polski.

2
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Wykłady

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W4

Ekofizjograficzne uwarunkowania planowania przestrzennego i strategii rozwoju
lokalnego. Wpływ budowy geologicznej na właściwości gruntów, możliwości
i ograniczenia w użytkowaniu terenu.

2

W5

Definicje teledetekcji. Promieniowanie elektromagnetyczne. Interakcja
promieniowania EM z powierzchnią Ziemi. Obraz cyfrowy i jego cechy. Rozciąganie
histogramu obrazu cyfrowego. Fotograficzne i nie fotograficzne metody
uzyskiwania obrazów. Kamery lotnicze, spektrometry satelitarne obrazujące.

2

W6

Okna atmosferyczne. Multispektralne obrazy satelitarne o średniej i wysokiej
rozdzielczości przestrzennej. Zobrazowania hiperspektralne. Krzywe spektralne
(współczynnik odbicia i emisyjności). Przetwarzanie zasadnicze (ekstrakcja
informacji tematycznej). Indeksy wegetacji. Tworzenie kompozycji barwnych.
Analiza i interpretacja obrazu. Klasyfikacja obrazów - nadzorowana
i nienadzorowana.

2

W7

Geometria obrazów teledetekcyjnych. Zniekształcenia na zdjęciu spowodowane
deniwelacją terenu. Elementy orientacji wewnętrznej i zewnętrznej zdjęcia
lotniczego. Równanie kolinearności. Zasada tworzenia ortofotomapy. Obserwacja
stereoskopowa. Opracowanie zdjęć na autografie.

2

W8

Numeryczny Model Terenu. Metody teledetekcyjne w tworzeniu DTM. Skaning
laserowy lotniczy i naziemny. Możliwości wykorzystania technik i produktów
fotogrametrycznych i teledetekcyjnych w projektowaniu i planowaniu przestrzeni.

1

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
N3 Dyskusja
N4 Prezentacje multimedialne
N5 Konsultacje
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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

45

Konsultacje przedmiotowe

2

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

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

50

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

7

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

107

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

4.00

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Odpowiedź ustna
F2 Projekt indywidualny
F3 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
Ocena podsumowująca
P1 Egzamin pisemny
P2 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Nie potrafi określić zakresu opracowania ekofizjograficznego.

Na ocenę 3.0

Potrafi określić ogólnie zakres tematyczny opracowania ekofizjograficznego.

Na ocenę 3.5

Potrafi określić ogólnie zakres tematyczny opracowania ekofizjograficznego oraz
wskazać różnice zakresu opracowań w zależności od celu ich sporządzania.
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Na ocenę 4.0

Potrafi określić szczegółowo zakres tematyczny opracowania ekofizjograficznego
oraz wskazać różnice w szczegółowości opracowań w zależności od celu ich
sporządzania.

Na ocenę 4.5

Potrafi określić szczegółowo zakres tematyczny opracowania ekofizjograficznego,
rolę opracowań w planowaniu przestrzennym, oraz wskazać różnice
w szczegółowości opracowań w zależności od celu ich sporządzania.

Na ocenę 5.0

Potrafi określić szczegółowo zakres tematyczny opracowania ekofizjograficznego,
rolę opracowań w planowaniu przestrzennym, wskazać różnice zakresu opracowań
w zależności od celu ich sporządzania oraz nakreślić powiązania opracowań
ekofizjograficznych z innymi dokumentami i analizami środowiskowymi.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nie zna podstawowych oznaczeń, szrafur i kolorystyki stosowanej na przekrojach
i mapach geologicznych, lub nie zna podstawowych pojęć dotyczących form
i procesów geologicznych.

Na ocenę 3.0

Zna dostatecznie podstawowe oznaczenia, szrafury i kolorystykę stosowaną na
przekrojach i mapach geologicznych, oraz zna dostatecznie podstawowe pojęcia
dotyczące form i procesów geologicznych.

Na ocenę 3.5

Zna lepiej niż dostatecznie podstawowe oznaczenia, szrafury i kolorystykę
stosowaną na przekrojach i mapach geologicznych, oraz zna dostatecznie
podstawowe pojęcia dotyczące form i procesów geologicznych.

Na ocenę 4.0

Zna dobrze podstawowe oznaczenia, szrafury i kolorystykę stosowaną na
przekrojach i mapach geologicznych, oraz zna lepiej niż dostatecznie dostatecznie
podstawowe pojęcia dotyczące form i procesów geologicznych.

Na ocenę 4.5

Zna dobrze podstawowe oznaczenia, szrafury i kolorystykę stosowaną na
przekrojach i mapach geologicznych, oraz zna dobrze podstawowe pojęcia
dotyczące form i procesów geologicznych.

Na ocenę 5.0

Zna bardzo dobrze podstawowe oznaczenia, szrafury i kolorystykę stosowaną na
przekrojach i mapach geologicznych, oraz podstawowe pojęcia dotyczące form
i procesów geologicznych.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Nie potrafi wymienić poprawnie żadnego ogólnie dostępnego źródła danych
środowiskowych.

Na ocenę 3.0

Potrafi wskazać kilka ogólnie dostępnych źródeł danych o środowisku oraz podać
zakres udostępnianych w nich informacji.

Na ocenę 3.5

Potrafi wskazać kilka ogólnie dostępnych źródeł danych o środowisku, podać
zakres udostępnianych w nich informacji, oraz określić przydatność danych do
potrzeb opracowań ekofizjograficznych.

Na ocenę 4.0

Potrafi wskazać kilkanaście ogólnie dostępnych źródeł danych o środowisku,
podać zakres udostępnianych w nich informacji, oraz określić przydatność danych
do potrzeb opracowań ekofizjograficznych.
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Na ocenę 4.5

Potrafi poprawnie scharakteryzować strukturę i zakres ogólnie dostępnych
zasobów informacji o środowisku.

Na ocenę 5.0

Potrafi poprawnie scharakteryzować strukturę ogólnie dostępnych zasobów
informacji o środowisku oraz określić ich przydatność w planowaniu
przestrzennym i formułowani strategii rozwoju.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Nie potrafi wykorzystać zobrazowań teledetekcyjnych do formułowania wniosków
o ekofizjografii terenu.

Na ocenę 3.0

Potrafi w oparciu o zobrazowania teledetekcyjne wskazać podstawowe
uwarunkowania ekofizjograficzne.

Na ocenę 3.5

Potrafi w oparciu o zobrazowania teledetekcyjne wskazać podstawowe
uwarunkowania ekofizjograficzne oraz ich skutki dla potencjalnego
zagospodarowania terenu.

Na ocenę 4.0

Potrafi w oparciu o zobrazowania teledetekcyjne wskazać szeroki zakres
uwarunkowań ekofizjograficznych.

Na ocenę 4.5

Potrafi w oparciu o zobrazowania teledetekcyjne wskazać szeroki zakres
uwarunkowań ekofizjograficznych oraz ich skutków dla zagospodarowania terenu.

Na ocenę 5.0

Potrafi w oparciu o zobrazowania teledetekcyjne wskazać szeroki zakres
uwarunkowań ekofizjograficznych oraz sformułować na tej podstawie wytyczne
dla zagospodarowania terenu.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Nie potrafi wykorzystać map i przekrojów geologicznych do formułowania
wniosków o ekofizjografii terenu.

Na ocenę 3.0

Potrafi w oparciu o mapy i przekroje geologiczne wskazać podstawowe
uwarunkowania ekofizjograficzne.

Na ocenę 3.5

Potrafi w oparciu o mapy i przekroje geologiczne wskazać podstawowe
uwarunkowania ekofizjograficzne oraz ich skutki dla potencjalnego
zagospodarowania terenu.

Na ocenę 4.0

Potrafi w oparciu o mapy i przekroje geologiczne wskazać szeroki zakres
uwarunkowań ekofizjograficznych.

Na ocenę 4.5

Potrafi w oparciu o mapy i przekroje geologiczne wskazać szeroki zakres
uwarunkowań ekofizjograficznych oraz ich skutków dla zagospodarowania terenu

Na ocenę 5.0

Potrafi w oparciu o mapy i przekroje geologiczne wskazać szeroki zakres
uwarunkowań ekofizjograficznych oraz sformułować na tej podstawie wytyczne
dla zagospodarowania terenu.
Efekt kształcenia 6

Na ocenę 2.0

Nie potrafi wyszukać w ogólnie dostępnych zasobach danych nawet prostych
informacji o ekofizjografii wybranego terenu.
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Na ocenę 3.0

Potrafi wyszukać w ogólnie dostępnych zasobach danych proste informacje
o ekofizjografii wybranego terenu w tym o stanie i zasobach środowiska.

Na ocenę 3.5

Potrafi wyszukać w ogólnie dostępnych zasobach danych proste informacje
o ekofizjografii wybranego terenu w tym o stanie i zasobach środowiska oraz
określić na tej podstawie trendy zmian środowiskowych, cenne walory środowiska
oraz komponenty zagrożone.

Na ocenę 4.0

Potrafi wyszukać w ogólnie dostępnych zasobach danych informacje
o ekofizjografii i stanie środowiska dla wybranego terenu, wybrać informacje
istotne dla rozwoju obszaru i procesu planowania przestrzennego.

Na ocenę 4.5

Potrafi wyszukać w ogólnie dostępnych zasobach danych informacje
o ekofizjografii i stanie środowiska dla wybranego terenu, wybrać informacje
istotne dla rozwoju obszaru i procesu planowania przestrzennego, oraz
sformułować proste propozycje i ograniczenia dla zagospodarowania
przestrzennego.

Na ocenę 5.0

Potrafi na podstawie ogólnie dostępnych zasobów danych o ekofizjografii i stanie
środowiska dla wybranego terenu określić wytyczne dla planowania
przestrzennego oraz potrafi określić braki w pozyskanych informacjach mogące
wpłynąć na poprawność tych wytycznych.
Efekt kształcenia 7

Na ocenę 2.0

Nie zna podstawowych metod pozyskiwania informacji ze zdjęć lotniczych
i satelitarnych

Na ocenę 3.0

Zna proste metody pozyskiwania informacji z pojedynczych zdjęć lotniczych
i satelitarnych

Na ocenę 3.5

Zna proste metody pozyskiwania informacji z pojedynczych zdjęć lotniczych
i satelitarnych i ich ograniczenia

Na ocenę 4.0

Zna proste metody pozyskiwania informacji zarówno z pojedynczych jak
i stereoskopowych obrazów teledetekcyjnych

Na ocenę 4.5

Zna proste metody pozyskiwania informacji zarówno z pojedynczych jak
i stereoskopowych obrazów teledetekcyjnych oraz ograniczenia tych metod

Na ocenę 5.0

Zna proste metody pozyskiwania informacji i podstawowe metody ich
przetwarzania zarówno z pojedynczych jak i stereoskopowych obrazów
teledetekcyjnych oraz ograniczenia tych metod

10

Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

W1

N1 N2 N4 N5

F1 F2 P1 P2

EK2

Cel 1

W2 W3

N1 N2 N5

F1 F2 P1 P2

EK3

Cel 1

W4 W5 W8

N2 N3 N4 N5

F1 F2 P1 P2

EK4

Cel 1

W5 W6 W7 W8

N1 N2 N3 N5

F1 F3 P1 P2

EK5

Cel 1

W2 W3 W4

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F2 P1 P2

EK6

Cel 1

W1 W4 W6 W7
W8

N1 N2 N4 N5

F1 F2 P1 P2

EK7

Cel 1

W6 W7 W8

N1 N2 N3 N5

F1 F3 P1 P2

Wykaz literatury
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[1 ] Akt prawny — Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych., Dz.U. Nr 155, poz 1298., 2002, P
[2 ] Red. Macioszczyk A. — Podstawy hydrogeologii stosowanej., Warszawa, 2006, PWN
[3 ] Wacławski M. — Geologia inżynierska i hydrogeologia., Kraków, 1999, Wyd. PK
[4 ] Red. Richling A. — Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Warszawa, 2007, PWN
[5 ] Mizerski W. — Geologia dynamiczna, Warszawa, 2010, PWN
[6 ] Czubla P., Mizerski W. Świerczewska-Gładysz E. — Przewodnik do ćwiczeń z geologii., Warszawa, 2009,
PWN
[7 ] Mizerski W. — Geologia Polski., Warszawa, 2009, PWN
[8 ] Mularz S. — Podstawy teledetekcji. Wprowadzenie do GIS., Kraków, 2004, Wyd. PK
[9 ] Ciołkosz A., Miszalski J., Olędzki J. R. — Interpretacja zdjęć lotniczych., Warszawa, 1999, PWN
[10 ] Mularz S., Drzewiecki W. — Interpretacja głównych elementów krajobrazu na teledetekcyjnych obrazach
lotniczych i satelitarnych., -, 2008, ct
[11 ] Ciołkosz A., Olędzki J. R., Trafas K. — Ćwiczenia z teledetekcji środowiska., Warszawa, 1999, PWN

Literatura dodatkowa
[1 ] Geoportal - portal: http://maps.geoportal.gov.pl
[2 ] Ministerstwo Środowiska - portal: http://www.mos.gov.pl/
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[3 ] WIOŚ w Krakowie - portal: http://www.krakow.pios.gov.pl/
[4 ] Akademia INSPIRE - portal: http://www.akademiainspire.pl/
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Ryszard Kozakiewicz (kontakt: rysiek@agh.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż Ryszard Kozakiewicz (kontakt: rysiek@agh.edu.pl)
2 dr inż. Wojciech Drzewiecki (kontakt: drzewiec@agh.edu.pl)
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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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