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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Kierunkowy 

Status przedmiotu  Obowiązkowy 

Język prowadzenia zajęć Polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów – semestr II 

Wymagania wstępne - 

Egzamin (TAK/NIE) Nie 

Liczba punktów ECTS 2 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt Inne 

Liczba godzin 
w semestrze    30  
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza W01 

Zna interdyscyplinarny charakter projektowania 
architektonicznego i urbanistycznego oraz potrzebę 
integracji wiedzy z innych dziedzin, a także jej 
zastosowania w procesie projektowania we 
współpracy ze specjalistami z tych dziedzin 

A2_W08 

Umiejętności 

A2_U1 

Umie integrować zaawansowaną wiedzę z zakresu 
różnych obszarów nauki, w tym historii, historii 
architektury, historii sztuki i ochrony dóbr kultury, 
gospodarki przestrzennej podczas rozwiązywania 
złożonych zadań inżynierskich 

A2_U16 

A2_U2 

Umie posługiwać się właściwie dobranymi 
zaawansowanymi symulacjami 

komputerowymi, analizami i technologiami 
informacyjnymi, wspomagającymi projektowanie 
architektoniczne i urbanistyczne, a także oceniać 
uzyskane wyniki i ich przydatność w projektowaniu 
oraz wyciągać konstruktywne wnioski 

A2_U20 

Kompetencje 
społeczne 

A2_K1 

Potrafi dokonać rzetelnej samooceny, formułowania 
konstruktywnej krytyki dotyczącej działań 
architektonicznych i urbanistycznych, jak i 
przyjmowania krytyki prezentowanych przez siebie 
rozwiązań, ustosunkowywania się do krytyki w sposób 
jasny i rzeczowy, także przy użyciu argumentów 
odwołujących się do dostępnego dorobku w 
dyscyplinie naukowej, oraz twórczego i 
konstruktywnego wykorzystania krytyki 

A2_K06 

 
 
TREŚCI PROGRAMOWE 

 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  
 
 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia   

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01    X   

U01    X   

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

projekt Opracowanie koncepcji architektury krajobrazu wraz z dedykowanym dla danej 
przestrzeni zestawem małych form architektonicznych. Podstawa zajęć to korekty 
indywidualne i grupowe. Studenci przynoszą rozwiązania oraz materiał pośrednie 
gromadzone w trakcie pracy, dla pełnej oceny procesu projektowania. Korekty dają 
możliwość wykazania błędów, kierunków poszukiwań lepszych rozwiązań na różnych 
płaszczyznach: formalnej, funkcjonalnej, technicznej. Korekta w dwóch 
podstawowych nurtach – pokazywanie wad i oczekiwanie odnalezienia właściwego 
rozwiązania albo pokazanie dochodzenia do właściwego rozwiązania. 
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U02    X   

K01    X   

 
 
 
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 

 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

projekt zaliczenie na ocenę. Projekt wykonany na co najmniej ocenę dostateczną. 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  
 
 
 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jednost

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
   30  

2.  Inne (konsultacje, egzamin)    2  h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

32 H 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje przy 
bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego 

1,28 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 18 H 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

0,72 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze 
praktycznym 

50 H 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

2 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  50 H 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
2  
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