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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Zasady projektowania krajobrazu III, 2 sem. 6

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WA AK oIN C3 17/18

Kategoria przedmiotu

przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

3.00
6

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Seminaria

Laboratoria

Projekty

Praktyki

6

30

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Poznanie systematyki krajobrazów formy ukształtowani i pokrycia
Cel 2 Zapoznanie z typologią krajobrazów Polski
Cel 3 Poznanie metody architektoniczno-krajobrazowej: zasób, waloryzacja, wytyczne, projekt lub plan oraz faz
projektowania
Cel 4 Poznanie zasad ochrony, konserwacji, rewaloryzacji i kreacji w projektowaniu krajobrazu
Kod archiwizacji: F63E8B1B

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 5 Poznanie zasad i sposobów analizy i oceny projektów obiektów architektury krajobrazu

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość zasad kompozycji prostej i złożonej
2 Znajomość tendencji w teorii formy psychologii postaci
3 Znajomość zasad metody analizy i syntezy i metody SWOT

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Rozumienie podstaw systematyki i typologii krajobrazów
EK2 Umiejętności Opanowanie zasad metodyki studium architektoniczno-krajobrazowego
EK3 Umiejętności Umiejętność formułowania i realizacji faz projektowania kompozycji złożonych w architekturze
krajobrazu
EK4 Umiejętności Opanowanie zasad działania w krajobrazie w zakresie ochrony, rewaloryzacji i kreacji konserwatorskiej
EK5 Wiedza Zastosowanie nabytej wiedzy w analizowaniu i realizacji dzieł architektury krajobrazu

6

Treści programowe
Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Zapoznanie z tematyką wykładów, zasadami zaliczania przedmiotu. Systematyka
form ukształtowani i pokrycia w krajobrazie

3

W2

Typologia krajobrazów Polski

3

W3

Metodyka działań studialnych i projektowych w architekturze krajobrazu zasób
i waloryzacja

3

W4

Metodyka działań studialnych i projektowych w architekturze krajobrazu
strefowanie i wytyczne

3

W5

Metodyka działań studialnych i projektowych w architekturze krajobrazu fazy
projektowania, zasady realizacji i użytkowania

3

W6

Projektowanie historycznych i współczesnych obiektów architektury krajobrazu
ochrona, konserwacja i rewaloryzacja

3

W7

Projektowanie historycznych i współczesnych obiektów architektury krajobrazu
rewitalizacja i kreacja konserwatorska oraz kreacja

3

W8

Analiza studium przypadków i dobrych praktyk projektowanie krajobrazu

3

W9

Analiza studium przypadków i dobrych praktyk planowanie krajobrazu

3
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Wykłady
Lp
W10

7

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

Projektowanie krajobrazu relacje do architektury, urbanistyki i planowania
przestrzennego

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Dyskusja

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

10

Egzaminy i zaliczenia w sesji

10

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

20

Opracowanie wyników

10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Ćwiczenie praktyczne
F3 Odpowiedź ustna
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Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium
P2 Projekt
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Obecność na wykładach (min 80%)
W2 Komplet ocen formułujących
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Inne

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie rozumie systematyki i typologii krajobrazów

Na ocenę 3.0

Student posiada ramowa zanjomośc typologii krajobrazów

Na ocenę 3.5

Stuenta posiada ogólną znajomość systematyki i typologii krajobrazów

Na ocenę 4.0

Student posiada pogłebioną znajomość systematyki krajobrazów

Na ocenę 4.5

Student posiada pogłebioną znajomośc typologii krajobrazów

Na ocenę 5.0

Student posiada kompletna znajomość typologii i sytematyki krajobrazów
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie opanował metodyki studium architektoniczno-krajobrazowego

Na ocenę 3.0

Student opanował wstępną część metodyki studium
architektoniczno-krajobrazowego

Na ocenę 3.5

Student opanowałw stopniu ramowym metodykę studium
architektoniczno-krajobrazowego

Na ocenę 4.0

Student opanowałw stopniu poprawnym metodykę studium
architektoniczno-krajobrazowego

Na ocenę 4.5

Student opanował metodykę studium ark w zakresie poszerzonym

Na ocenę 5.0

Student swobodnie i w sposób kompletny aplikuje metodę studium ark w fazie
przedprojektowej
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie opanował sekwencji faz projektowania

Na ocenę 3.0

Student formułuje ramowo wybrane fazy projektowania kompozycji prostych
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Na ocenę 3.5

Student formułuje ramowo wybrane fazy projektowania kompozycji złożonych

Na ocenę 4.0

Student formułuje w zakresie poszerzonym wiekszość faz projektowania
kompozycji prostych w architekturze krajobrazu

Na ocenę 4.5

Student formułuje w pełnym zakresie fazy projektowania kompozycji prostych
w architekturze krajobrazu

Na ocenę 5.0

Student formułuje biegle i w pełnym zakresie fazy projektowania kompozycji
złozonych w architekturze krajobrazu
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

student nie opanował zasad działań ochronnych, rewaloryzacyjnych i krayorskich
w architekturze krajobrazu

Na ocenę 3.0

student opanował ramowe zasady działań w krajobrazie w zakresie ochrony
w architekturze krajobrazu

Na ocenę 3.5

student opanował ramowe zasady działań w krajobrazie w zakresie ochrony
i rewaloryzacji w architekturze krajobrazu

Na ocenę 4.0

student opanował ramowe zasady działań w krajobrazie w zakresie ochrony
i rewaloryzacji oraz kracji konserwatorskiej w architekturze krajobrazu

Na ocenę 4.5

student opanował zasady działań w krajobrazie w zakresie ochrony i rewaloryzacji
oraz kracji konserwatorskiej w architekturze krajobrazu w stopniu poszerzonym

Na ocenę 5.0

student biegle opanował zasady działań w krajobrazie w zakresie ochrony
i rewaloryzacji oraz kracji konserwatorskiej w architekturze krajobrazu w stopniu
kompletnym
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

student nie potrafi analizować studiów, projektów i realizacji dzieł architektury
krajobrazu

Na ocenę 3.0

student potrafi ogólnie analizować studia dzieł architektury krajobrazu

Na ocenę 3.5

student potrafi szczegółowo analizować studia dzieł architektury krajobrazu

Na ocenę 4.0

student potrafi szczegółowo analizować studia i projekty dzieł architektury
krajobrazu

Na ocenę 4.5

student potrafi w sposób poszerzony analizować studia, projekty i realiuzacje
dzieł architektury krajobrazu

Na ocenę 5.0

student potrafi biegle i kompleksowo analizować studia, projekty i realiuzacje
dzieł architektury krajobrazu

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 W2

N1

F1

EK2

Cel 2

W3 W4 W5

N1 N2

F1 F2

EK3

Cel 3

W6 W7

N1

F1

EK4

Cel 4

W7 W8

N1

F1

EK5

Cel 5

W9 W10

N1 N2

F2 P1 P2

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] BOGDANOWSKI J., — Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu,, Wrocław, 1976, PWN
[2 ] Łuczyńska-Bruzda M — Elementy naturalne środowiska. Skrypt dla wyższych szkół technicznych,, Kraków,
2002, Politechnika Krakowska
[3 ] Żórawski, J — O budowie formy architektonicznej,, Warszawa, 1972, Arkady

Literatura uzupełniająca
[1 ] Bhm A — Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu O czynniku kompozycji, Kraków, 2006, Politechnika Krakowska
[2 ] Novk Z — Planowanie regionalne i udział w nim architekta, Kraków, 1992, Politechnika Krakowska
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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: zbyszekm@pk.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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