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Kierunek lub kierunki studiów Architektura krajobrazu 

Nazwa modułu kształcenia, 
także nazwa w języku 
angielskim 

Formy ochrony ekspozycji w krajobrazie kulturowym 
Forms of expositions protection in cultural landscape 

Język wykładowy 
 

polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia 
 

studia niestacjonarne drugiego stopnia 

Rok studiów dla kierunku 
 

II 

Semestr dla kierunku 
 

3 

Liczba punktów ECTS z 
podziałem na kontaktowe/ 
niekontaktowe 

5 (2,56/2,5) 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko 
osoby odpowiedzialnej 

dr hab. Małgorzata Milecka, prof. nadzw. UP 
 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu 

Cel modułu Przygotowanie studenta do podejmowania decyzji projektowych  
związanych z ochroną ekspozycji w krajobrazie kulturowym. Jest 
to rozwinięcie podstawowej wiedzy pozyskanej w ramach 
przedmiotów Planowanie przestrzenne, w zakresie ustaleń dot.  
ochrony krajobrazu kulturowego, w szczególności wyznaczania 
stref ochrony widokowej – przedpól panoram, ochrony otoczenia 
obiektów zabytkowych, otwarć widokowych, osi i  punktów 
widokowych w krajobrazie. Ważnym elementem zajęć jest także 
przygotowanie studium w zakresie kształtowania panoramy 
historycznego ośrodka (zespołu rezydencjonalnego, wsi, miasta)  

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Formy ochrony ekspozycji w krajobrazie kulturowym. Wykonanie 
analiz panoram wybranej miejscowości. Analiza relacji pomiędzy 
obiektem a tłem krajobrazowym, obejmująca: 
- budowę obiektu, 
- strukturę tła krajobrazowego. 
Ocena relacji pomiędzy obiektem i tłem krajobrazowym. 
Cząstkowe kryteria oceny: 
- struktury obiektu w stosunku do tła, 
- materiału użytego do budowy obiektu, 
- koloru obiektu w stosunku do tła, 
- rodzaju formy obiektu w stosunku do tła, 
- wielkości obiektu w stosunku do tła, 
- ilości obiektów w krajobrazie, 
- konfiguracji i pokrycia terenu, 
- podobieństwa form obiektu do tła krajobrazowego, 
- układu obiektów w planach krajobrazowych. 
Opracowanie wytycznych dotyczących form ochrony ekspozycji 
dla wybranej miejscowości.  
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Wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusje, ćwiczenia 

projektowe, 

 
 

 


