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Cel modułu 
 

Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu: 
Projektowania zintegrowanego w zróżnicowanych skalach 
przyjętych w architekturze krajobrazu. Pracy zespołowej w 
projektowaniu. Dokonywania stosowanych w projektowaniu 
konsultacji i uzgodnień i wykorzystywania ich dla urealnienia 
projektu. Sporządzania dokumentacji technicznej i publicznej. 
Pozyskiwania sojuszników w realizacji projektu. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Projektowanie zintegrowane prowadzone w trzech etapach: 1. 
koncepcja projektowa przeprowadzana w formie warsztatów 
konkursowych, w trakcie których studenci sporządzają wstępne 
projekty – są one następnie omawiane i najbardziej obiecujące 
stanowią podstawę do dalszych prac w zespołach; 2. uzgodnienia i 
konsultacje, w ich trakcie poszczególne osoby z zespołów 
przeprowadzają społeczne i branżowe konsultacje związane z 
projektowaniem zintegrowanym; 3. wizualizacja publiczna i 
wykonawcza – plansze, rysunki, makiety, w jej trakcie zespoły 
opracowują projekty pod kątem ich upowszechnienia i wykonania. 
W ramach ćwiczeń wykonywanych jest 5 projektów w zakresie 
różnych skal: 1. ogród tymczasowy, ogród wystawowy, dekoracja, 
ogród kieszonkowy, ogród wertykalny, rabata bylinowa; 2. ogród 
przydomowy, ogród pokazowy, ogród na dachu, skwer, plac 
miejski, ogród we wnętrzu, pomnik z otoczeniem; 3. projekt zieleni 
towarzyszącej osiedlom mieszkaniowym, obiektom sportowym, 
rekreacyjnym i hotelom, muzeom i budynkom reprezentacyjnym, 
cmentarzom, komunikacji, obiektom przemysłowym; 4. projekt 
parków publicznych i specjalnych – botanicznych, etnograficznych, 
tematycznych; 5. projekt krajobrazu dla potrzeb studium 



zagospodarowania przestrzennego. 
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