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sylabus skrócony 

OS_S1_... (kod modułu) Os_S1_091 

Kierunek lub kierunki studiów Ochrona środowiska 

Nazwa modułu kształcenia Studia architektoniczno-krajobrazowe  

Landscape architecture studies 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia 1°studia stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku IV 

Semestr dla kierunku 7 

Liczba punktów ECTS z podziałem 

na kontaktowe/ niekontaktowe  

6  

(5/1) 

Tytuł / stopień, imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej 

Sender Joanna - doktor 

Jednostka oferująca moduł Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów 

Cel modułu Celem realizacji modułu jest zdobycie przez studentów wiedzy z 

zakresu metod analiz i ocen kompozycji krajobrazowej oraz 

zachodzących w czasie przekształceń fizjonomii krajobrazu, a także 

zasad kształtowania kompozycji krajobrazowej zgodnie z 

uwarunkowaniami przyrodniczymi i historyczno – kulturowymi oraz 

formułowania i wdrażania standardów jakości krajobrazu. Celem 

modułu jest także zdobycie przez studentów podstawowych 

umiejętności wykonywania studiów architektoniczno-

krajobrazowych w terenie. 

Treści modułu kształcenia: (zwarty 

opis ok. 100 słów, równoważniki 

zdań). 

Etapy przekształcania krajobrazu przez człowieka w toku rozwoju 

cywilizacji. Zmiany fizjonomii krajobrazu od XVIII w., na 

przykładzie Polesia. Metody oceny stopnia antropogenicznego 

przekształcenia krajobrazu. Analiza kompozycji panoram 

widokowych. Analiza kompozycji wnętrz krajobrazowych. 

Zintegrowana ocena stopnia antropogenicznego przekształcenia i 

walorów estetycznych krajobrazu. Standardy jakości krajobrazu.  O 

stylu w kompozycji krajobrazowej. Ogólne zasady projektowania 

panoram i wnętrz krajobrazowych. Kształtowanie panoram i wnętrz 

krajobrazowych w krajobrazie wiejskim. Kształtowanie panoram i 

wnętrz krajobrazowych w krajobrazie miejskim. Kształtowanie 

granicy rolno-leśnej. Edukacja krajobrazowa. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe (nie więcej  niż 3 

pozycje) 

1. Bogdanowski J. 1976. Kompozycja i planowanie w 

architekturze krajobrazu. Zakład Narodowy im Ossolińskich. 

Wydawnictwo PAN. Wrocław – Warszawa – Kraków – 

Gdańsk: 1-271. 

2. Chmielewski T. J. 2012. Systemy krajobrazowe: struktura, 

funkcjonowanie, planowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN; 

Warszawa: 1 – 412. 

3. Bogdanowski J., Łuczyńska – Bruzda M., Novak Z. 1981. 

Architektura krajobrazu. PWN Warszawa – Kraków: 1-246.  

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych; ćwiczenia 

– zajęcia terenowe, nauka rysunku odręcznego, praca na mapach 1: 
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10000 oraz   1: 25000 w technikach komputerowych. 

 

 


