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Kierunek  lub kierunki studiów Architektura krajobrazu 

Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

Ochrona historycznych struktur przestrzennych w 
krajobrazie kulturowym 
Protection of historic spatial structures in the cultural 
landscape 

Język wykładowy 
 

polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia 
 

Studia stacjonarne drugiego stopnia 

Rok studiów dla kierunku 
 

I 

Semestr dla kierunku 
 

3 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 
kontaktowe/ niekontaktowe 

3 (1,68/1,32) 

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

Prof. dr hab. Jan Rylke 

Jednostka oferująca moduł Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu 

Osoby prowadzące zajęcia Prof. dr hab. Jan Rylke 

Cel modułu 
 

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności: 
Rozpoznania i oceny wartości historycznych struktur 
przestrzennych w krajobrazie kulturowym. 
Sporządzania dokumentacji dotyczącej ochrony, 
konserwacji  
i restauracji historycznych struktur przestrzennych w 
krajobrazie kulturowym 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Człowiek i jego otoczenie. Miejsce człowieka w środowisku. 
Środowisko przyrodnicze. Środowisko wizualne. 
Środowisko dźwiękowe. Dom pierwotny. Orientacja 
kosmiczna w różnych kulturach. Energia miejsca. Wybór i 
przekształcenie miejsca. Procesy urbanizacyjne. Krajobraz 
rolniczy, krajobraz przemysłowy, krajobraz poprzemysłowy, 
krajobraz doświadczenia. Czytanie warstw krajobrazu 
kulturowego. Rozpoznawanie struktur przestrzennych w 
krajobrazie kulturowym. Ochrona historycznych struktur 
przestrzennych  
w krajobrazie kulturowym. Struktury przestrzenne w 
krajobrazie zurbanizowanym: komunikacja, zespoły 
reprezentacyjne, zespoły sakralne, zespoły mieszkaniowe, 
zespoły przemysłowe. Struktury przestrzenne w krajobrazie 
otwartym: komunikacja, zamki, pałace i dwory z folwarkami, 
zespoły sakralne, uprawy, lasy. Ochrona ich w oparciu o 
metody naukowe i praktykę konserwatorską. Ochrona 
historycznych struktur przestrzennych w oparciu o 
obowiązujące prawo. Wykonanie na podstawie tego 
projektu ochrony, konserwacji i restauracji historycznych 
struktur przestrzennych w krajobrazie kulturowym. 
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