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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Architektura krajobrazu

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty wybieralne

Liczba punktów ECTS

2.00
3

Semestry

2

3

WIL BUD oIIS F8 17/18

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

3

15

0

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu architektury krajobrazu
Cel 2 Zapoznanie studentów z zakresem działań architekta krajobrazu i metodami oceny wpływu inwestycji inżynierskich na krajobraz
Cel 3 Wypracowanie umiejętności wykonania analiz krajobrazowych i uwzględnienia ich w projekcie inżynierskim

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Podstawowe umiejętności opracowania projektu dowolną techniką (ręczną lub komputerową)

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student rozumie podstawowe pojęcia związane z architekturą krajobrazu i umie się nimi posługiwać
EK2 Wiedza Student zna metody oceny krajobrazu i wpływu inwestycji inżynierskiej na krajobraz
EK3 Umiejętności Student potrafi opracować projekt inżynierski i ocenić jego wpływ na krajobraz
EK4 Kompetencje społeczne Student potrafi pracować w małym zespole projektowym

6

Treści programowe
Projekty
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

Analizy krajobrazu zasób i waloryzacja

5

P2

Wytyczne projektowe

5

P3

Propozycje projektowe

5

Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Architektura krajobrazu historia specjalności

1

W2

Architektura krajobrazu, krajobraz definicje i podstawowe pojęcia

1

W3

Zakres działań architekta krajobrazu

1

W4

Metody badań i oceny krajobrazu

2

W5

Wpływ różnego rodzaju inwestycji na krajobraz

1

W6

Analizy widokowe

2

W7

Projektowanie krajobrazu uwarunkowania prawne w Polsce, różne zakresy
projektowania wynikające ze skali założenia

1

W8

Projektowanie krajobrazu przykładowe realizacje

2

W9

Planowanie przestrzenne a architektura krajobrazu

1

W10

Tereny zieleni

1
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godzin
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Wykład
Lp
W11

7

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

Zieleń towarzysząca inwestycjom, zagrożenia, wskazania projektowe

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Prezentacje multimedialne
N2 Wykłady
N3 Ćwiczenia projektowe

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

2

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

10

Opracowanie wyników

10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

64

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Projekt zespołowy
F3 Opracowanie graficzne projektu

Strona 3/6

2.00

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Pozytywna ocena kolokwium
W2 Pozytywna ocena projektu zespołowego
W3 Uczestnictwo w zajęciach ponad 70%

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student ma podstawową wiedzę dotyczącą pojęć związanych z architekturą
krajobrazu.

Na ocenę 4.0

Wiedzę studenta dotyczącą pojęć dotyczących architektury można ocenić jako
dobrą. potrafi poprawnie się nimi posługiwać.

Na ocenę 5.0

Student ma biegłość w zakresie używania pojęć dotyczących architektury
krajobrazu.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student wykazuje się znajomością metod oceny krajobrazu w podstawowym
zakresie.

Na ocenę 4.0

Student dobrze zna metody oceny krajobrazu. Potrafi ocenić wpływ inwestycji
inżynierskiej na krajobraz.

Na ocenę 5.0

Student bardzo dobrze zna i w pełni rozumie różne metody oceny krajobrazu.
Potrafi samodzielnie wybrać adekwatną metodę i na jej podstawie ocenić wpływ
inwestycji inżynierskiej na krajobraz.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student potrafi opracować projekt inwestycji inżynierskiej w podstawowym
zakresie oceniając jej wpływ na krajobraz.

Na ocenę 4.0

Student umie opracować projekt inwestycji inżynierskiej poprawnie oceniając jej
wpływ na krajobraz.

Na ocenę 5.0

Student potrafi opracować projekt inwestycji inżynierskiej i dokonać
wieloaspektowej analizy jej wpływu na krajobraz.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student potrafi pracować w małym zespole projektowym wykonując przydzielone
mu przez nauczyciela zadanie.

Na ocenę 4.0

Student umie nawiązać współpracę z innymi członkami małego zespołu
projektowego.
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Na ocenę 5.0

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

11

Student umie zarządzać małym zespołem projektowym, dbając o sprawiedliwy
podział zadań i współpracę jego członków.

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

w1 w2 w3

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK2

Cel 2

w3 w4 w5 w6 w7

N1 N2 N3

F1 F2 P1

EK3

Cel 3

p1 p2 p3 w4 w7
w8 w9 w10 w11

N1 N2 N3

F2 F3 P1

EK4

Cel 3

p1 p2 p3

N3

F2 F3 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Böhm A. — Architektura krajobrazu, jej początki i rozwój, Kraków, 1994, PK
[2 ] Böhm A. — Wnętrze w kompozycji krajobrazu wybrane elementy genezy, analizy porównawczej, Kraków, 2004,
PK
[3 ] Bogdanowski J. — Metoda jednostek i wnętrz architektonicznokrajobrazowych (JARK WARK), Kraków, 1990,
PK
[4 ] Neufert E. — Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Warszawa, 2012, Arkady
[5 ] Pawłowska K. [pr. zb.] — Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne, kraków, 2001, PK

Literatura uzupełniająca
[1 ] Giedych R., Szumański M. — Architekt krajobrazu - wybrane aspekty prawne wykonywania zawodu, Warszawa, 2008, SGGW
[2 ] Mitkowska A., Siewniak M. — Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa, 1998, Rytm
[4 ] Myczkowski Z. — Krajobraz wyrazem tożsamości w wybranych obszarach chronionych w Polsce, Kraków,
2003, PK
[5 ] Böhm, Aleksander — Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu : o czynniku kompozycji : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych, Kraków, 2006, PK
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Literatura dodatkowa
[1 ] Lynch K. — Obraz miasta, Massachusetts, 1960, MIT Press
[2 ] Chmielewski T. J. — Systemy krajobrazowe. Struktura - funkcjonowanie - planowanie, Warszawa, 2012,
PWN
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. arch. prof. PK Agata Zachariasz (kontakt: azachar@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż. arch. prof. PK Agata Zachariasz (kontakt: azachar@pk.edu.pl)
2 dr inż. arch. Agnieszka Ozimek (kontakt: aozimek@pk.edu.pl)
3 dr inż. arch. Izabela Sykta (kontakt: isykta@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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