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Kierunek  lub kierunki studiów 
 

Architektura krajobrazu 

Nazwa modułu kształcenia,  
także nazwa w języku angielskim 

Ochrona krajobrazu 
Landscape preservation 

Język wykładowy 
 

polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia 
 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia 

Rok studiów dla kierunku 
 

I 

Semestr dla kierunku 
 

1 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

2 (1,04 /0,96) 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

Dr hab. Władysław Michałek 

Jednostka oferująca moduł 
 

Katedra Fizjologii Roślin 

Cel modułu 
 

Opanowanie i pogłębienie wiedzy w zakresie ochrony 
krajobrazu oraz poznanie aktualnych metod prawidłowego 
kształtowania krajobrazu, które prowadzą do zachowania 
krajobrazu naturalnego lub jego odtworzenia.  
Nabycie umiejętności opracowania koncepcji i sporządzania 
planów ochrony. 
Wyrobienie przekonania, że człowiek może mieć istotny wpływ 
na zachowanie zasobów przyrody poprzez ochronę  
i prawidłowe kształtowanie krajobrazu. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Przedstawienie siedlisk przyrodniczych składających się na 
krajobraz oraz sposobów właściwego gospodarowania w tych 
siedliskach. Wyjaśnienie wpływu działalności ludzkiej na 
krajobraz oraz przedstawienie sposobów i form ochrony 
krajobrazu. Przedstawienie prawnych i ekonomicznych 
instrumentów ochrony krajobrazu w Polsce, w tym możliwości 
tworzenia różnych form ochrony. Polityka Unii Europejskiej 
dotycząca ochrony przyrody i krajobrazu. Wybrane 
międzynarodowe konwencje mające znaczenie dla ochrony 
krajobrazu w Polsce. Zasady sporządzania planów ochrony dla 
różnych form ochrony przyrody obszarowej. Zapoznanie z 
procedurami przy planowaniu inwestycji, w tym z Oceną 
Oddziaływania na Środowisko, jako narzędziem kształtowania i 
ochrony krajobrazu. Monitoring środowiska – podstawowe 
zasady oceny stanu  środowiska 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 
 

Symonides E. 2007. Ochrona przyrody. WUW.  
Żarska B. 2005. Ochrona krajobrazu. Wyd. SGGW.  
Richling A., Solon J., 2002. Ekologia krajobrazu, wyd. 4. Wyd. 
PWN, Warszawa. 
Wolski P. 2002. Przyrodnicze podstawy kształtowania 
krajobrazu. Słownik pojęć. Wyd. SGGW, Warszawa. 

Wysocki C., Sikorski P. 2014. Fitosocjologia stosowana w 

ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Wyd SGGW. Warszawa 
Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Praca 
zbiorowa. T. 2, 3 i 5 
 
Wybrane Akty Prawne 
 

Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. 
Studenci samodzielnie i w zespołach opracowują projekty na 
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 podstawie przygotowanych materiałów. Dyskusja inicjowana 
przez prowadzącego.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


