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Cel modułu 
 

Zapoznanie studentów z zagadnieniami kształtowania krajobrazu 
obszarów wiejskich 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Moduł kształcenia zawiera treści umożliwiające doskonalenie 
umiejętności studentów w zakresie rozwiązywania zadania 
problemowego o zwiększonym stopniu trudności i złożoności 
zagadnień związanych z kształtowaniem krajobrazu obszarów 
wiejskich. Szczególny nacisk położony jest na zdolność 
wykonywania charakterystyki komponentów krajobrazu i powiązań 
między nimi, funkcjonowania przyrodniczego krajobrazu oraz 
zasad wykonywania diagnozy jego stanu, prognozy przekształceń 
i umiejętności formowania wskazań do zagospodarowania 
krajobrazu w kierunku poprawy jego funkcjonowania 
przyrodniczego: klimatycznego, hydrologicznego i biologicznego. 
Szczegółowe treści modułu: Typy i przekształcenia krajobrazu. 
Komponenty krajobrazu i zależności między nimi. Funkcjonowanie 
krajobrazu obszarów wiejskich. Przyczyny złego funkcjonowania 
krajobrazu. Możliwości poprawy funkcjonowania przyrodniczego 
krajobrazu. Charakterystyka, diagnoza, prognoza i wskazania do 
zagospodarowania wybranych terenów.     
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Zajęcia realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń 
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