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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Struktura i dynamika krajobrazów w aspekcie 
kształtowania przestrzeni 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Structure and dynamic of the landscape in the 
aspect of spatial forming 

Kierunek studiów  Gospodarka przestrzenna  

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

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna  Dr hab. Ihor Kozak  Prof. KUL 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 I 3 

konwersatorium   

ćwiczenia 15 I 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne 
– Znajomość podstaw użytkowania komputera 
– Znajomość języka angielskiego 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Poszerzenie i uaktualnienie wiedzy o strukturze i dynamice krajobrazów w aspekcie 

kształtowania przestrzeni. 

2. Zapoznanie z ogólną tematyką i terminologią. 

3. Zapoznanie z zastosowaniem analiz przestrzennych do badania struktury i dynamiki 

krajobrazów w aspekcie kształtowania przestrzeni. 
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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 Ma uporządkowaną wiedze ogólna o krajobrazie powiązaną z 
kształtowaniem krajobrazu  

K_W 01 

W_02 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą procesów zachodzących w 
krajobrazie z punktu widzenia kształtowania przestrzeni 

K_W 06 

W_03 Ma rozszerzona wiedzę o roli środowiska przyrodniczego oraz 
jego zagrożeń uwzględnianych przy kształtowaniu przestrzeni 
krajobrazowej 

K_W 09 

UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi pozyskiwać wiedzę z literatury oraz wykorzystywać ją do 
analizowania procesów zachodzących w krajobrazie w aspekcie 
kształtowania przestrzeni  

K_U 01 

U_02 Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska, zachodzące w 
krajobrazie w aspekcie kształtowania przestrzeni, przygotować 
prezentację, referaty, wystąpienia ustne  

K_U 03, K_U 06, K_U 
10, K_U 11, 

U_03 Posiada umiejętności planowania procesu samokształcenia się, 
potrafi porozumieć cię na pograniczu dyscyplin analizujących 
krajobraz, rozumie procesy ekologiczne zachodzące w 
krajobrazie i może ich analizować indywidualnie i w zespole 

K_U 12, K_U 13, K_U 
14, K_U 18 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest gotowy do uczenia się, współpracy z innymi specjalistami w 
celu rozwiązania problemów kształtowania przestrzeni 

K_K01; K_K 03 

K_02 Potrafi przewidzieć skutki swojej działalności, jest świadomy roli 
absolwenta kierunku gospodarka przestrzenna w 
społeczeństwie  

K_ K 06, K_ K 07,  
 

K_03 Jest wrażliwy na negatywne oddziaływanie użytkowników na 
krajobraz, ma świadomość odpowiedzialności za kształtowanie 
przestrzeni w krajobrazie 

K_ K 09, K_K 10 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Wykład obejmuje następujące zagadnienia: 
 

1. Typy krajobrazów.  
2. Struktura krajobrazu.  
3. Dynamika krajobrazu.  
4. Kształtowania przestrzeni w krajobrazie.  
5. Struktura krajobrazu rolniczego.  
6. Formy osadnictwa wiejskiego i ich przekształcenia. 
7. Założenia i wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce.  
8. Historyczne rozwiązania projektowe w Europie i ważniejsze współczesne ujęcia 

kształtowania przestrzeni. 
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Ćwiczenia obejmują następujące zagadnienia: 
 

1. Analiza struktury i dynamiki krajobrazu przydzielonych dla każdej osoby s grupy 
ćwiczeniowej - wybranych gmin w południowo-wschodniej Polsce.  

2. Struktury ekologiczne krajobrazu.  
3. Krajobraz rolniczy – syntezą powiązań elementów przyrodniczych, ekonomicznych, 

społecznych i kulturowych.  
4. Kształtowania przestrzeni wybranych gmin.  
5. Kształtowanie tożsamości miejsca na przykładzie wybranych gmin. 

 

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 Test Wydruk testów 

W_02 Wykład konwersatoryjny Test Wydruk testów 

W_03 Wykład konwersatoryjny Test Wydruk testów 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza tekstu Test Uzupełniony i oceniony 
test 

U_02  Analiza 
kartograficzna  

 

Test Wydruk testów 

U_03 Ćwiczenia praktyczne Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca w grupach  
 

Test Wydruk testów 

K_02 Praca w grupach  
 

Test Wydruk testów 

K_03 Ćwiczenia laboratoryjne Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

 
Wykład: 
Na końcową ocenę z wykładu składają się: 

egzamin pisemny 80%, 
aktywny udział w dyskusji na wykładzie 20%, 

 
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: 

zaliczenie kolokwium 50% , 
przygotowanie prezentacji 30%,  
aktywny udział w części praktycznej ćwiczeń 20%. 

 
Aby uzyskać pozytywną ocenę należy oddać wszystkie wymagane na ćwiczeniach prace. 
Kryteria oceniania prac na kolokwium 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 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

45 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 
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Literatura uzupełniająca 
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Jażdżewska I. 2011. Przestrzeń publiczna miast. Wyd. PAN, Łódź  
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