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KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Rural landscape design 

Kierunek studiów  architektura krajobrazu 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II stopnia magisterskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina 
architektura i urbanistyka, rolnictwo i 
ogrodnictwo, geografia społeczno-ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Dawid Soszyński 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 II 4 

konwersatorium   

ćwiczenia 25 II 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe 5 II 

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne 
Znajomość zasad projektowania obiektów architektury krajobrazu i 
podstawy grafiki inżynierskiej 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Zapoznanie studentów ze składowymi krajobrazu wiejskiego, jego charakterem i specyfiką 

2. Przedstawienie głównych problemów związanych z krajobrazem wiejskim i sposobów ich 
rozwiązywania 

3. Wykształcenie umiejętności dostosowania rozwiązań projektowych do lokalnej specyfiki 
społeczno-kulturowej i przyrodniczej 

4. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i estetycznej pozwalającej na wprowadzanie 
innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań w krajobrazie wiejskim 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Charakteryzuje podstawowe składniki krajobrazu wiejskiego z 
uwypukleniem ich specyfiki regionalnej 

K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W11 

W_02 Opisuje genezę powstania i problemy związane z 
funkcjonowaniem i ochroną różnych typów krajobrazu 
wiejskiego 

K_W07, K_W09, 
K_W10, K_W11 

W_03 Wymienia pozytywne przykłady rozwiązań projektowych 
uwzględniających lokalną specyfikę społeczno-kulturową i 
przyrodniczą 

K_W02, K_W12, 
K_W13 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Dostrzega charakterystyczne i wyróżniające cechy lokalnego 
krajobrazu 

K_U10, K_U04 

U_02 Wykorzystuje twórczo informacje pochodzące z różnych źródeł i 
dobre praktyki stosowane w architekturze krajobrazu 

K_U01, K_U02, K_U10 

U_03 Dostosowuje rozwiązania projektowe do lokalnych 
uwarunkowań historycznych, społeczno-kulturowych, 
gospodarczych i przyrodniczych oraz podejmuje dyskusję na 
temat rozwiązań projektowych dotyczących obszarów wiejskich 

K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08 

U_04 Stosuje innowacyjne i zrównoważone metody kształtowania 
krajobrazu wiejskiego 

K_U06, K_U07, K_U08 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Stosuje rozwiązania projektowe ze świadomością ich wpływu na 
życie mieszkańców i przekonany o konieczności ich konsultacji  

K_K04, K_K05, K_K06 

K_02 Proponuje praktyczne rozwiązania przedsiębiorcze zwiększające 
szanse realizacji opracowywanych koncepcji  

K_K03, K_K08, K_K07 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

WYKŁADY 
1. Omówienie kilku przykładowych wsi i zastosowanych w nich rozwiązań projektowych.  
2. Główne typy krajobrazu wiejskiego – geneza, funkcjonowanie, problemy ochrony i 

kształtowania 
3. Wybrane zagadnienia projektowania krajobrazu wiejskiego: przestrzenie otwarte; 

architektura wiejska; przestrzeń publiczna; zieleń wiejska; panoramy wsi 
ĆWICZENIA i ZAJĘCIA TERENOWE 

1. Case study – analiza i omówienie najciekawszych rozwiązań projektowych z wybranych 
regionów (prezentacja) 

2. Przygotowanie zajęć terenowych: wybór wsi wspólnej dla całej grupy, analiza dostępnych 
źródeł, wstępna charakterystyk poszczególnych elementów krajobrazu oraz tła 
historycznego, społecznego, gospodarczego i przyrodniczego 

3. Zajęcia terenowe: inwentaryzacja krajobrazu wybranej wsi w podziale na podgrupy 
4. Zajęcia terenowe: Wywiady i spotkania z mieszkańcami 
5. Praca w podgrupach tematycznych dotyczących analizowanej wsi 

a) Charakterystyka wybranego elementu krajobrazu 
b) Analiza rozwiązań projektowych i inspiracji z innych obszarów 
c) Opracowanie projektu kształtowania/przekształcenia/ochrony/odnowy wybranego 

elementu krajobrazu zawierającego opis uwarunkowań, przykłady rozwiązań, opis 
projektu i jego realizacji i załącznik graficzny ilustrujący najważniejsze założenia i  cechy 
projektu 



Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej 
 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się  

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01  Wykład konwersatoryjny egzamin pisemny sprawdzony egzamin 
pisemny 

W_02 Wykład konwersatoryjny egzamin pisemny sprawdzony egzamin 
pisemny 

W_03 Wykład konwersatoryjny; 
Praca z materiałem 
kartograficznym, Analiza 
porównawcza 

Sprawdzian pisemny; 
Prezentacja multimedialna 

sprawdzony egzamin 
pisemny; wypełniona karta 
oceny prezentacji 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01  Praca z materiałem 
kartograficznym, Analiza 
porównawcza, Metoda 
projektu; Metoda 
obserwacji i pomiaru w 
terenie 

Prezentacja multimedialna, 
Przygotowanie i prezentacja 
projektu, Sprawozdanie z 
zajęć terenowych 

Wypełniona karta oceny 
prezentacji, wypełniona 
karta oceny projektu i jego 
prezentacji, sprawdzone 
sprawozdanie z zajęć 
terenowych 

U_02 Praca z materiałem 
kartograficznym, Analiza 
porównawcza, Metoda 
projektu; Metoda 
obserwacji i pomiaru w 
terenie 

Prezentacja multimedialna, 
Przygotowanie i prezentacja 
projektu, Sprawozdanie z 
zajęć terenowych 

Wypełniona karta oceny 
prezentacji, wypełniona 
karta oceny projektu i jego 
prezentacji, sprawdzone 
sprawozdanie z zajęć 
terenowych 

U_03  Metoda projektu, Dyskusja Przygotowanie i prezentacja 
projektu, Słuchanie 
wypowiedzi i argumentów 
studentów w czasie dyskusji 

wypełniona karta oceny 
projektu i jego prezentacji, 
Aktywny udział w dyskusji 
notowany na liście 
obecności 

U_04 Metoda projektu Przygotowanie i prezentacja 
projektu 

wypełniona karta oceny 
projektu i jego prezentacji 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01  Metoda projektu Przygotowanie i prezentacja 
projektu 

wypełniona karta oceny 
projektu i jego prezentacji 

K_02 Metoda projektu Przygotowanie i prezentacja 
projektu 

wypełniona karta oceny 
projektu i jego prezentacji 

 
 

VI. Kryteria oceny, wagi 
Wykład:   
Na końcową ocenę z wykładu składają się:  
- egzamin pisemny 100%,  
 
Kryteria oceniania prac na egzaminie pisemnym:  
91 - 100% punktów z egzaminu - ocena 5,0  
81 - 90% punktów z egzaminu - ocena 4,5  
71 - 80% punktów z egzaminu - ocena 4,0  
61 - 70% punktów z egzaminu - ocena 3,5  
50 - 60% punktów z egzaminu - ocena 3,0  
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Ćwiczenia:   
Na końcową ocenę z ćwiczeń składają się:  
- przygotowanie projektu 70% 
- prezentacja analiz materiałów źródłowych 15% 
- prezentacja gotowego projektu 15% 
Aby uzyskać pozytywną ocenę należy oddać tekstową i graficzną część projektu w formie 

elektronicznej  
 
Zajęcia terenowe: 
Na końcową ocenę z zajęć terenowych składają się: 

 sprawozdanie pisemne z zajęć terenowych 80%, 

 aktywny udział w zajęciach terenowych 20% 
 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

70 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

40 
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