
 

M uu_uu M   OG S2        

Kierunek  lub kierunki studiów OG 

Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

 Współczesne projektowanie krajobrazu  
The contemporary design of landscaping  

 

Język wykładowy polski 
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Cel modułu  Opanowanie przez studenta wiadomości z zakresu 
najnowszych osiągnięć w dziedzinie ogrodnictwa, rozwoju 

technik budowlanych i nowoczesnych technologii. Ogrody, 
parki i place, jako dzieła sztuki i obiekty kultury. Ogrody 

powstałe na terenach poprzemysłowych. Zapoznanie studenta 

z technikami prezentacji projektów.  
 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

 We współczesnym pojęciu architektura krajobrazu znajduje 

się na pograniczu trzech dziedzin: architektury, urbanistyki 

oraz planowania przestrzennego. Ma na celu kształtowanie 
estetycznego i funkcjonalnego krajobrazu dla potrzeb 

człowieka, zarówno istniejących przestrzeni otwartych, jak też 
dawnych założeń architektonicznych (ogrodów, parków, 

skwerów, ulic). Ogrody, parki i place stanowią dopełnienie 
miast, stają się obiektem kultury i dziełem sztuki. Dużym 

problemem rozwijających się miast są tereny postindustrialne, 

postmilitarne, tzw. nieużytki urbanistyczne. Część z nich jest z 
sukcesem rekultywowana, służy wypoczynkowi i rekreacji.  
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Planowane 

formy/działania/metody 
dydaktyczne 

 Wykład, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja, projekt  
 

 
   


