MODUŁ: Ochrona krajobrazu
M
Kierunek lub kierunki studiów
Nazwa modułu kształcenia, także
nazwa w języku angielskim
Język wykładowy
Rodzaj modułu kształcenia
(obowiązkowy/fakultatywny)
Poziom modułu kształcenia
Rok studiów dla kierunku
Semestr dla kierunku
Liczba punktów ECTS z podziałem
na kontaktowe/ niekontaktowe
Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko
osoby odpowiedzialnej
Jednostka oferująca moduł
Osoby prowadzące zajęcia

M AK_4
Architektura Krajobrazu
Ochrona krajobrazu / Landscape preservation

Cel modułu

Zapoznanie studenta z zasadami ochrony krajobrazu,
sporządzania planów ochrony.
Obejmuje wiedzę w zakresie gospodarowania zasobami
krajobrazowymi, ochrony środowiska i przyrody, monitoringu
środowiska, akty prawne dotyczące ochrony zasobów
przyrodniczych, wartości kulturowych i kształtowania krajobrazu
w Polsce, systemy zarządzania środowiskiem, zasady
sporządzania planów ochrony krajobrazu i raportu dotyczącego
oddziaływania na środowisko, europejskiego systemu ochrony
krajobrazu przyrodniczego i kulturowego oraz instrumenty
ekonomiczne i finansowe przedsięwzięć w zakresie ochrony
krajobrazu, w tym ograniczenia istniejących źródeł antropopresji,
oceny zasięgu i rangi barier fizjograficznych i prawnych, polityki
i strategii ochrony krajobrazu spójną dla całego obszaru.
Możliwości kształtowania harmonijnego krajobrazu w skali
lokalnej, regionalnej i kraju, z uwzględnieniem indywidualności
krajobrazowej danego obszaru oraz planów przestrzennego
zagospodarowania gmin, formułowanie zadania projektowego,
prezentacji projektu.
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Wykład, projekty studenckie i ich prezentacja, ćwiczenia
audytoryjne, dyskusja.

Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów.

Zalecana lista lektur lub lektury
obowiązkowe

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

Język polski
Obowiązkowy
Studia drugiego stopnia, stacjonarne
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