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Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy i umiejętności z 
zakresu: 
Poznania polskiej tradycji w kształtowaniu struktur 
osadniczych, ich ewolucji i występujących w krajobrazie 
warstw. 
Rozpoznawania w krajobrazie istniejących struktur 
osadniczych, poznania zasad ochrony występujących w 
krajobrazie elementów i zespołów charakterystycznych dla 
krajobrazu Polski. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Krajobraz naturalny i jego wykorzystanie w gospodarce 
łowieckiej. Ochrona krajobrazu naturalnego. Krajobraz 
kulturowy gospodarki wypaleniskowej – grody, terytoria 
plemienne, sakralizacja krajobrazu. Ochrona stanowisk 
archeologicznych. Krajobraz kulturowy rolniczy – wieś miasto, 
sakralizacja krajobrazu. Ochrona krajobrazu rolniczego. 
Krajobraz rolniczo-przemysłowy – ulicówka, dwór, folwark, 
przemysł rolno-spożywczy, chałupnictwo. Ochrona krajobrazu 
rolniczego. Krajobraz przemysłowy - farma, miasto 
przemysłowe, komunikacja, monokultury leśne. Ochrona 
krajobrazu przemysłowego Krajobraz poprzemysłowy – usługi, 
turystyka i rekreacja, krajobraz jako produkt. Krajobraz w dobie 
gospodarki doświadczenia – eventy, strefy specjalne. 
Globalizm i regionalizm. Krajobrazy szczególne i pospolite. 
Relacje pomiędzy krajobrazem i jego mieszkańcami. 
Tożsamość, ksenofobia i rasizm. Roślinność rodzima i 
introdukowana.  
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