
Wykaz zajęć na kierunku Architektura Krajobrazu wraz z podanym trybem ich prowadzenia 

w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 

 

Studia I stopnia 

I rok I semestr: 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Tryb zajęć 

wykład zdalnie Logika 

ćwiczenia stacjonarnie 

wykład hybrydowe Historia sztuki 

ćwiczenia stacjonarne 

wykład zdalnie Matematyka z elementami 

statystyki ćwiczenia stacjonarne 

wykład stacjonarnie Zasady projektowania 

ćwiczenia stacjonarnie 

wykład hybrydowe Zwierzęta w ogrodzie i 

krajobrazie ćwiczenia stacjonarne 

Rysunek odręczny ćwiczenia stacjonarne 

Rysunek techniczny ćwiczenia stacjonarne 

Technologie informacyjne ćwiczenia zdalnie 

Grafika inżynierska CAD 2D ćwiczenia stacjonarne 

Lektorat Lektorat zdalnie 

W-F ćwiczenia stacjonarnie 

 

 

II rok III semestr: 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Tryb zajęć 

wykład zdalnie Dendrologia 

ćwiczenia hybrydowe 

wykład zdalnie Ekologia miasta i obszarów 

wiejskich ćwiczenia zdalnie 

wykład hybrydowe Fitosocjologia 

ćwiczenia hybrydowe 

Historia filozofii wykład zdalnie 

wykład stacjonarnie Komponowanie ozdobnych 

roślin zielnych ćwiczenia stacjonarnie 

wykład hybrydowo Projektowanie obiektów 

architektury krajobrazu ćwiczenia stacjonarnie 

Organizacja i zarządzanie 

procesami realizacji 

obiektów architektury 

krajobrazu 

ćwiczenia zdalnie 

Grafika inżynierska - 

Wizualizacje w programach 

specjalistycznych I 

ćwiczenia stacjonarnie 

Forma w przestrzeni ćwiczenia stacjonarnie 

Lektorat lektorat zdalnie 



III rok V semestr: 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Tryb zajęć 

Etyka wykład zdalnie 

wykład zdalnie 

ćwiczenia hybrydowe 

Konserwacja i rewaloryzacja 

zabytkowych założeń 

ogrodowych zajęcia terenowe stacjonarnie 

wykład zdalnie Ochrona i pielęgnacja roślin 

ozdobnych ćwiczenia hybrydowe 

wykład zdalnie Projektowanie obiektów 

architektury krajobrazu ćwiczenia stacjonarnie 

konwersatorium zdalnie Budowa i pielęgnowanie 

obiektów architektury 

krajobrazu 

ćwiczenia stacjonarnie 

GIS ćwiczenia stacjonarnie 

Techniki prezentacji w 

architekturze krajobrazu 

ćwiczenia stacjonarnie 

Adobe Photoshop warsztat stacjonarnie 

Analiza drzew w parkach 

miejskich 

warsztat hybrydowo 

Design miejski warsztat hybrydowy 

Ogrody na dachach warsztat stacjonarnie 

Projekt konkursowy warsztat hybrydowo 

Projekt ogrodu biblijnego warsztat hybrydowo 

Projekt ogrodu ziołowego warsztat stacjonarnie 

Techniki wizualizacji warsztat hybrydowo 

Architektura i ogród w 

krajobrazie kulturowym 

seminarium hybrydowy 

Człowiek, krajobraz i czas seminarium stacjonarnie 

Elementy przyrodnicze 

krajobrazu kulturowego 

seminarium stacjonarnie 

 

 

IV rok VII semestr: 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Tryb zajęć 

Elementy prawa w 

architekturze krajobrazu 

wykład zdalnie 

wykład hybrydowo Projektowanie obiektów 

architektury krajobrazu ćwiczenia stacjonarnie 

Adobe Photoshop warsztat stacjonarnie 

Analiza drzew w parkach 

miejskich 

warsztat hybrydowo 

Design miejski warsztat hybrydowy 

Ogrody na dachach warsztat stacjonarnie 

Projekt konkursowy warsztat hybrydowo 

Projekt ogrodu biblijnego warsztat hybrydowo 

Projekt ogrodu ziołowego warsztat hybrydowo 



Techniki wizualizacji warsztat hybrydowo 

Architektura i ogród w 

krajobrazie kulturowym 

seminarium stacjonarnie 

Człowiek, krajobraz i czas seminarium stacjonarnie 

Elementy przyrodnicze 

krajobrazu kulturowego 

seminarium stacjonarnie 

 

 

Studia II stopnia 

I rok II semestr: 

Nazwa przedmiotu Forma zajęć Tryb zajęć 

Biblia - istota i rola w 

kulturze 

wykład zdalnie 

Katolicka nauka społeczna i 

myśl społeczna Jana Pawła II 

wykład zdalnie 

wykład zdalnie 

ćwiczenia zdalnie 

Kształtowanie krajobrazu 

miast 

zajęcia terenowe zdalnie 

wykład hybrydowy 

ćwiczenia hybrydowy 

Kształtowanie krajobrazu 

obszarów wiejskich 

zajęcia terenowe stacjonarnie 

Socjologia i psychologia 

środowiskowa 

konwersatorium stacjonarnie 

Systemy informacji 

przestrzennej - 

zaawansowane 

zastosowania 

ćwiczenia stacjonarnie 

Teoria kształtowania i 

rewitalizacji przestrzeni 

konwersatorium zdalnie 

Modelowanie krajobrazu konwersatorium zdalnie 

wykład hybrydowo 

ćwiczenia stacjonarnie 

Projektowanie zintegrowane 

zajęcia terenowe hybrydowo 

Człowiek a cywilizacja 

techniczna 

wykład monograficzny stacjonarnie 

Drzewa w mieście wykład monograficzny zdalnie 

Fauna miast i metropolii w 

projektowaniu krajobrazu 

wykład monograficzny zdalnie 

Hortiterapia wykład monograficzny zdalnie 

Roślinne dekoracje wnętrz wykład monograficzny zdalnie 

Zdrowie a krajobraz wykład monograficzny zdalnie 

seminarium stacjonarnie Ochrona i kształtowanie 

środowiska przyrodniczego pracownia dyplomowa hybrydowo 

seminarium hybrydowy Projektowanie krajobrazu i 

przestrzeni publicznych pracownia dyplomowa hybrydowy 

Lektorat lektorat zdalnie 
 


