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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Projektowanie zintegrowane VI rekultywacja terenów poprzemysł. 2

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WA AK oIN C1 13/14

Kategoria przedmiotu

przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

9.00
6

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Seminaria

Laboratoria

Projekty

Praktyki

6

0

0

0

0

105

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie z metodą analizy krajobrazu metodą wnętrz architektoniczno-krajobrazowych;
Cel 2 Zapoznanie się z analizą i syntezą uwarunkowań krajobrazowych, historycznych, planistycznych i urbanistycznych jako materiału wyjściowego do projektowania w krajobrazie
Cel 3 Praktyczna umiejętność zastosowania metody wnętrz architektoniczno-krajobrazowych jako narzędzia strukturyzacji krajobrazu analiza , waloryzacja i formułowanie wniosków i wytycznych projektowych

Kod archiwizacji: B366406B
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Cel 4 Umiejętność przełożenia wytycznych projektowych i konserwatorskich na projekt zagospodarowania terenu o specyficznych cechach ukształtowania i pokrycia terenów poprzemysłowych w zakresie od dyspozycji
funkcjonalnej do kompozycji zieleni i detalu architektonicznego

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 znajomość programów graficznych AutoCad, Photoshop, Corel, Gimp;
2 znajomość podstaw budownictwa ogólnego w zakresie rysunku budowlanego, zasad wymiarowania i opisywania
rysunków technicznych;
3 umiejętność rozpoznawania elementów środowiska przyrodniczego - gatunki drzew i krzewów, gatunki chronione,
inwentaryzacja zieleni
4 umiejętność stosowania podstawowych gatunków drzew, krzewów oraz bylin, traw ozdobnych w założeniach krajobrazowych;
5 umiejętność odczytywania i wykorzystywania map zbiorowisk roślinności rzeczywistej i potencjalnej;

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Posiada praktyczną umiejętność stosowania metody wnętrz architektoniczno-krajobrazowych - analiza , waloryzacja i formułowanie wniosków i wytycznych projektowych
EK2 Umiejętności Umiejętność studiowania uwarunkowań, analizowania zebranych danych i określenie kierunku
zagospodarowania terenu
EK3 Umiejętności Rozwiązuje zadania projektowe ze świadomością wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz uwarunkowań stawianych przez tereny o genezie przemysłowej
EK4 Kompetencje społeczne Posiada umiejętności w zakresie prezentacji projektu, w formie prezentacji multimedialnej, potrafi pracować w zespole, wyrażać poglądy i argumentować podjęte decyzje projektowe

6

Treści programowe
Projekty
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Wprowadzenie do tematyki, określenie zakresu projektu, podanie warunków
zaliczenia oraz terminów przeglądów, wydanie materiałów wyjściowych klauzura
1 wprowadzająca

5

P2

Uwarunkowania krajobrazowe, planistyczne, funkcjonalne materiał wyjściowy,
wprowadzenie do opisu Studium - Zasób podział terenu na wnętrza
architektoniczno-krajobrazowe cz1 klazura 2 Studium - Zasób podział terenu na
wnętrza architektoniczno-krajobrazowe cz2 - omówienie wyników klauzury, korekty
Studium - Waloryzacja ocena wartości historycznych i współczesnych cz 1 klazura
3 Studium - Waloryzacja ocena wartości historycznych i współczesnych cz 2 omówienie wyników klauzury, korekty Studium - Wytyczne określenie kierunków
ideowych i standardów klazura 4 Studium - Wytyczne określenie kierunków
ideowych i standardów- omówienie wyników klauzury, korekty Przegląd 1 Studium
JARK-WAK

35
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Projekty

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P3

Koncepcja funkcjonalna w oparciu o wytyczne zawarte w studium JARK-WAK
klazura 5- omówienie wyników przeglądu Koncepcja projektowa rzut - klazura 6 omówienie wyników klauzury, Koncepcja projektowa rzut korekty - omówienie
wyników klauzury, Koncepcja projektowa rzut - korekty Koncepcja projektowa
przedstawienie w 3D klazura 7 Koncepcja projektowa przedstawienie w 3D
Przegląd 2 koncepcja w 2D i 3D Detal wprowadzenie do detalu w skali
architektury krajobrazu klazura 8 - omówienie wyników przeglądu Detal - korekty
detal - korekty Korekty całości ,korekty grafiki

55

P4

Oddanie projektu obrony + dyskusja nad projektami 0

10

Narzędzia dydaktyczne

N1 Ćwiczenia projektowe
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Wykłady
N4 Zadania tablicowe

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

0

Konsultacje przedmiotowe

30

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

15

Opracowanie wyników

15

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

110

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

170

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9.00
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9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Ćwiczenie praktyczne
F2 Projekt zespołowy
F3 Odpowiedź ustna
Ocena podsumowująca
P1 Projekt
P2 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Nie posiada praktycznej umiejętności stosowania metody wnętrz
architektoniczno-krajobrazowych w zakresie analizy , waloryzacji i formułowania
wniosków oraz wytycznych projektowych

Na ocenę 3.0

W zakresie podstawowym posiada praktyczną umiejętności stosowania metody
wnętrz architektoniczno-krajobrazowych w zakresie analizy , waloryzacji
i formułowania wniosków oraz wytycznych projektowych.

Na ocenę 3.5

Posiada praktyczną umiejętność stosowania metody wnętrz
architektoniczno-krajobrazowych poprawnie poddaje procesowi analizy
, waloryzacji wnętrza a-k, formułuje ogólne wytyczne projektowych

Na ocenę 4.0

Posiada praktyczną umiejętność stosowania metody wnętrz
architektoniczno-krajobrazowych poprawnie poddaje procesowi analizy,
waloryzacji wnętrza a-k, formułuje wytyczne projektowe.

Na ocenę 4.5

Posiada praktyczną umiejętność stosowania metody wnętrz
architektoniczno-krajobrazowych poprawnie poddaje procesowi analizy,
waloryzacji wnętrza a-k, określa ich budowę oraz formułuje poprawne
i szczegółowe wytyczne projektowych. Określa kierunki adaptacji terenu.

Na ocenę 5.0

Posiada praktyczną umiejętność stosowania metody wnętrz
architektoniczno-krajobrazowych. Analizuje wnikliwie wszystkie elementy
kompozycyjne wnętrz a-k, wyszczególnia ich typy oraz rodzaje. W procesie
waloryzacji uwzględnia wartości historyczne i współczesne. Formułuje
szczegółowe wnioski oraz potrafi określić procesy zachodzące w krajobrazie.
Potrafi określić kierunki przemian krajobrazu i określić działania powstrzymujące
proces degradacji.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nie posiada umiejętności zbierania i analizowania danych. Nie potrafi korzystać
z informacji zawartych w planach miejscowych zagospodarowania terenu,
kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa, wytycznych
konserwatorskich,
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Na ocenę 3.0

Posiada w stopniu wystarczającym umiejętność zbierania i analizowania danych.
Potrafi w stopniu podstawowym korzystać z informacji zawartych w planach
miejscowych zagospodarowania terenu, kierunków zagospodarowania
przestrzennego województwa, wytycznych konserwatorskich,

Na ocenę 3.5

Posiada w stopniu podstawowym umiejętność zbierania i analizowania danych.
Potrafi w stopniu podstawowym korzystać z informacji zawartych w planach
miejscowych zagospodarowania terenu, kierunków zagospodarowania
przestrzennego województwa, wytycznych konserwatorskich, potrafi wykonać
analizę widokową w zakresie otwarć widokowych, osi widokowych, panoram.
Potrafi analizować na podstawie wizji terenowej uwarunkowania funkcjonalne.

Na ocenę 4.0

Posiada umiejętność zbierania i analizowania danych. Potrafi dobrze korzystać
z informacji zawartych w planach miejscowych zagospodarowania terenu,
kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa, wytycznych
konserwatorskich, potrafi wykonać analizę widokową w zakresie otwarć
widokowych, osi widokowych, panoram. Potrafi analizować na podstawie wizji
terenowej uwarunkowania funkcjonalne.

Na ocenę 4.5

Posiada umiejętność zbierania i analizowania danych. Potrafi dobrze korzystać
z informacji zawartych w planach miejscowych zagospodarowania terenu,
kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa, wytycznych
konserwatorskich, potrafi wykonać analizę widokową w zakresie otwarć
widokowych, osi widokowych, panoram. Potrafi analizować na podstawie wizji
terenowej uwarunkowania funkcjonalne. Kreatywnie poszukuje informacji
mających wpływ na wartość materialną i niematerialną terenu.

Na ocenę 5.0

Posiada umiejętność zbierania i analizowania danych. Potrafi skutecznie
korzystać z informacji zawartych w planach miejscowych zagospodarowania
terenu, kierunków zagospodarowania przestrzennego województwa, wytycznych
konserwatorskich. Potrafi wykonać analizę widokową w zakresie otwarć
widokowych, osi widokowych, panoram. Potrafi analizować na podstawie wizji
terenowej uwarunkowania funkcjonalne. Kreatywnie poszukuje informacji
mających wpływ na wartość materialną i niematerialną terenu. Z analizy
zebranych materiałów wyciąga wnioski które formułuje w postaci wytycznych.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Nie potrafi rozwiązać zadania projektowego z pełną świadomością
i poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Na ocenę 3.0

Potrafi rozwiązać zadanie projektowe z świadomością dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego. Nie potrafi wykorzystać wiedzy nabytej w ramach innych
przedmiotów do rozwiązania problemu projektowego.

Na ocenę 3.5

Rozwiązuje zadania projektowe ze świadomością wartości dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego, potrafi wykorzystać podstawową wiedzę nabytą
w ramach innych przedmiotów

Na ocenę 4.0

Rozwiązuje zadania projektowe ze świadomością wartości dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego, potrafi poprawnie wykorzystać wiedzę nabytą
w ramach innych przedmiotów. Dla pogłębienia wiedzy i możliwości rozwiązania
problemu korzysta z literatury i źródeł internetowych
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Na ocenę 4.5

Rozwiązuje kreatywnie zadania projektowe z pełną świadomością wartości
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, potrafi dobrze wykorzystać wiedzę
nabytą w ramach innych przedmiotów. Dla pogłębienia wiedzy i możliwości
rozwiązania problemu korzysta z podanej literatury podstawowej oraz
uzupełniającej oraz źródeł internetowych.

Na ocenę 5.0

Rozwiązuje autorsko zadania projektowe z pełną świadomością wartości
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, potrafi bardzo dobrze wykorzystać
wiedzę nabytą w ramach innych przedmiotów. Podejmuje działania na rzecz
rozwoju własnego. Dla pogłębienia wiedzy i możliwości rozwiązania problemu
korzysta z podanej literatury podstawowej oraz uzupełniającej oraz źródeł
internetowych. Poszukuje także innych źródeł z poza podanej literatury.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Nie posiada umiejętności w zakresie prezentacji projektu, nie potrafi pracować
w zespole, nie potrafi wyrażać poglądów ani argumentować podjętych decyzji
projektowych

Na ocenę 3.0

Posiada ograniczone umiejętności w zakresie prezentacji projektu, nie potrafi
wykorzystać narzędzia jakim są programy komputerowe do pełniejszej prezentacji
projektu, potrafi pracować w zespole, wyrażać poglądy,

Na ocenę 3.5

Posiada podstawowe umiejętności w zakresie prezentacji projektu, potrafi
wykorzystać narzędzia jakim są programy komputerowe do pełniejszej prezentacji
projektu, potrafi pracować w zespole, wyrażać poglądy, w argumentacji używa
fachowego słownictwa.

Na ocenę 4.0

Posiada umiejętności w zakresie prezentacji projektu, potrafi wykorzystać
narzędzia jakim są programy komputerowe do pełniejszej prezentacji projektu,
potrafi pracować w zespole, wyrażać poglądy, w argumentacji używa fachowego
słownictwa. Posiada umiejętność wchodzenia w różne role w grupie, szanuje
członków zespołu projetowego.

Na ocenę 4.5

Posiada umiejętności w zakresie prezentacji projektu, potrafi wykorzystać
narzędzia jakim są programy komputerowe do pełniejszej prezentacji projektu,
Narzędzia komputerowe wykorzystuje kreatywnie i autorsko. Potrafi pracować
w zespole. W argumentacji używa fachowego słownictwa. Potrafi uzasadnij
przyjęte rozwiązania, poszukuje podobnych rozwiązań które inspirują go
podejmowania nowatorskich rozwiązań.

Na ocenę 5.0

Posiada umiejętności w zakresie prezentacji projektu, potrafi wykorzystać
narzędzia jakim są programy komputerowe do pełniejszej prezentacji projektu,
wprowadza elementy animacji. Narzędzia komputerowe wykorzystuje kreatywnie
i autorsko. Potrafi pracować w zespole. Swobodnie operuje fachowym
słownictwem, w argumentacji sięga do wiedzy z innych przedmiotów a także
własnych studiów nad tematem. Potrafi uzasadnić przyjęte rozwiązania,
poszukuje podobnych rozwiązań które inspirują go podejmowania nowatorskich
rozwiązań. Świadomie i w uporządkowany sposób przekazuje wyniki pracy.

10

Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K1A_W05,
K1A_W07,
K1A_W08,
K1A_W09

Cel 1

P1

N1 N2 N3

F1 F2 P2

EK2

K1A_U01,
K1A_U02,
K1A_U03,
K1A_U04,
K1A_U05,
K1A_U08,
K1A_U17

Cel 2

P2

N1 N2 N3

F1 F2 P2

EK3

K1A_U09,
K1A_U10,
K1A_U11,
K1A_U12,
K1A_U15,
K1A_U16

Cel 3

P3

N1 N2 N3

F1 F2 P2

EK4

K1A_K02,
K1A_K03,
K1A_K05,
K1A_K11,
K1A_K12,
K1A_K13

Cel 4

P4

N1 N2 N3 N4

F1 F2 F3 P1 P2
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Rogers W — The professional practice of landscape architecture, New Yersey, 2011, John Wiley and Sons,
Inc, Hoboken
[2 ] Harris C.W., Dines N.T., — Time saver standards for landscape architecture, NY, 1998, bw
[3 ] Neufert E — Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Warszawa, 1995, Arkady
[4 ] Korcz M — Wybrane problemy terenów poprzemysłowychw Porblemy ekologii, Warszawa, 2002, bw
[5 ] Gasidło K., — Problemy przekształceń terenów poprzemysłowych, Katowice, 1998, Zezszyty Naukowe P.Śl.
[6 ] Wielgus K. — Ochrona i kształtowanie dzieł inżynierii w krajobrazie - zarys problemetyki [w:] Architektura
krajobrazu a planowanie przestrzenne red. K.Pawłowskaa, Kraków, 2001, PK
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Literatura uzupełniająca
[1 ] .Hall E.T. — Ukryty wymiar architektury, Warszawa, 2009, muza SA
[2 ] Siewniak M., Mitkowska A. — Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa, 1999, Rytm
[3 ] Kaczmarek S. — Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Łódź, 1998, UŁ
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus (kontakt: jadwiga.wielgus@gmail.com)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż.arch Krzysztof Wielgus (kontakt: krzysztof_wielgus@wp.pl)
2 mgr inz.arch. Wojciech Rymsza Mazur (kontakt: wojtekkrk@op.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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