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Inżynieria krajobrazu
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
architektura krajobrazu

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIAKS.MI2B.1008.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Bartosz Jawecki

Pozostali prowadzący Bartosz Jawecki, Katarzyna Tokarczyk-Dorociak

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kursu jest przekazanie studentom wiadomości i nabycie przez nich umiejętności w zakresie
interdyscyplinarnych działań łączących rozwiązania techniczne i biologiczne mające na celu inżynierię
i kształtowanie krajobrazu.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Identyfikuje przyczyny degradacji krajobrazu,
w szczególności czynniki i formy degradacji wód, gleb
i gruntów oraz szaty roślinnej.

AK_P7S_WG05
Egzamin pisemny,
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

W2
Wskazuje techniczne, biologiczne i organizacyjne
środki oraz sposoby oczyszczania, rekultywacji,
renaturyzacji i kształtowania środowiska naturalnego
i krajobrazu.

AK_P7S_WG05,
AK_P7S_WK08

Egzamin pisemny,
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

W3

Zna podstawowe sposoby technicznej i biologicznej
zabudowy cieków i zbiorników wodnych oraz
geotechniczne i biologiczne metody przeciwdziałania
rozwojowi niepożądanych procesów
geodynamicznych.

AK_P7S_WG05,
AK_P7S_WG07,
AK_P7S_WK08

Egzamin pisemny,
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Ocenia potencjalne skutki degradacji krajobrazu,
w szczególności czynniki i formy degradacji wód, gleb
i gruntów oraz szaty roślinnej, a także wskazuje
metody i sposoby przeciwdziałania tym procesom.

AK_P7S_UO09,
AK_P7S_UW01,
AK_P7S_UW03,
AK_P7S_UW06

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

U2
Umie korzystać z norm, standardów inżynierskich,
literatury specjalistycznej w zakresie kształtowania,
rekultywacji i renaturyzacji środowiska i krajobrazu.

AK_P7S_UO10,
AK_P7S_UW01,
AK_P7S_UW03,
AK_P7S_UW05

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

U3
Stosuje, oblicza i projektuje techniczne oraz
biologiczne działania służące, rekultywacji środowiska
oraz gospodarowaniu wódami opadowymi.

AK_P7S_UW03,
AK_P7S_UW04,
AK_P7S_UW05

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Wykazuje zrozumienie znaczenia inżynierii krajobrazu
dla rozwoju społeczeństwa, ma świadomość
odpowiedzialności za racjonalne i efektywne
gospodarowanie zasobami krajobrazu; rozumie
znaczenie działań technicznych mających na celu
kształtowanie krajobrazu dla społeczeństwa.

AK_P7S_KO04,
AK_P7S_KR06

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

K2

Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny
i przedsiębiorczy, współdziałać i pracować w grupie
(przyjmując w niej różne role), określając priorytety
służące wykonaniu zadania z zakresu inżynierii
krajobrazu.

AK_P7S_KK02,
AK_P7S_KO03,
AK_P7S_KO05

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

K3
Rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania swojej wiedzy
i umiejętności w zakresie nowych technologii
i rozwiązań stosowanych w inżynierii krajobrazu.

AK_P7S_KK01
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności
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Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Przygotowanie do zajęć 9

Przygotowanie projektu 25

Konsultacje 9

Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
56

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Tematyka wykładów:

1. Specyfika działań interdyscyplinarnych łączących rozwiązania techniczne i
biologiczne mające na celu ochronę prawidłowego funkcjonowania krajobrazu.

2. Degradacja wód, gleb, gruntów i szaty roślinnej.

3.  Rekultywacja terenów zdegradowanych.

4.  Przykłady innowacyjnych rekultywacji terenów poeksploatacyjnych
(Granitzentrum, Granitarena, Chęciny k. Kielc). Omówienie pomysłu, realizacji,
zasad finansowania obiektu.

5. Techniczne i biologiczne środki służące renaturyzacji wód powierzchniowych.
Zabudowa techniczna i biologiczna cieków i zbiorników wodnych.

6.  Rozwiązania techniczne i biologiczne służące sterowaniu procesami migracji
dziko żyjących zwierząt.

7.  Gospodarowanie wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych.

8. Zrównoważona gospodarka wodna w krajobrazie niezurbanizowanym. 

9. Miejskie strategie zarządzania wodą opadową. Rozwiązania prawne i
techniczne. 

10. Adaptacja do zmian klimatu w krajobrazie. Przedstawienie projektów
AdaptCity, UrbanAdapt. 

11.  Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu rekultywacji terenów
zdegradowanych środków Unii Europejskiej.

12.  Możliwości finansowania przedsięwzięć z zakresu rekultywacji terenów
zdegradowanych ze środków krajowych oraz zagranicznych (pozaunijnych).

13. Prawno – administracyjne instrumenty w inżynierii krajobrazu

Kolejność wykładów może ulec zmianie

Wykład

2.

Tematyka ćwiczeń:

1. Projekt rekultywacji technicznej i zagospodarowania terenu po eksploatacji
surowców naturalnych.

2.  Projekt zagospodarowania wód opadowych.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji 30%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Udział w
dyskusji 70%
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Dodatkowy opis

Ocena łączna wyliczana na podstawie średniej z oceny wszystkich ocen cząstkowych z ćwiczeń, projektów i  egzaminu.
Wykłady i ćwiczenia mogą być prowadzone w tradycyjnej formie stacjonarnej lub zdalnej (on-line)

Wymagania wstępne
ekologia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, projektowanie

Literatura
Obowiązkowa

Garbulewski K., Mosiej J., Popek Z. Inżynieria krajobrazu, Wyd. SGGW, Warszawa 2015 (i/lub nowsze wydanie)1.
JAWECKI B. 2017: Rola kamieniołomów w kształtowaniu krajobrazu na przykładzie ziemi strzelińskiej. Monografia.2.
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (ISBN 978-83-7717-271-1). ss.270
Karczewska A. 2012: Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd. UP we Wrocławiu. (i/lub nowsze3.
wydanie)
Geiger W., Dreiseitl H. Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych, Poradnik retencjonowania i infiltracji wód4.
deszczowych do gruntu na terenach budowy. Wydawnictwo PROJPRZEM, 1999.(i/lub nowsze wydanie)
Katalog dobrych praktyk, cz. II – Zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi na obszarze5.
zabudowanym https://www.wroclaw.pl/srodowisko/files/dokumenty/26836/katalog-dobrych-praktyk-zlap-deszcz.pdf
Kurek R. Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny na drogach. Generalna6.
Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2011. (i/lub nowsze wydanie)
Sołowczuk A. Zrównoważone projektowanie górnych przejść przyjaznych zwierzętom. Szczecin 2019.7.
http://kdim.zut.edu.pl/fileadmin/pdf/zrownowazone-projektowanie-mostow-zielonych.pdf
Jędrzejewski W., Nowak S., Kurek R., Mysłajek R., Stachura K., Zawadzka. B. Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania8.
negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt. Białowieża 2006. (i/lub nowsze wydanie)
Jadwiga Królikowska, Andrzej Królikowski. Wody opadowe - odprowadzanie, zagospodarowanie, podczyszczanie9.
i wykorzystanie. Wydawnictwo Seidel-Przywecki. 2012. (i/lub nowsze wydanie)
Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków: praktyczny podręcznik. [inicjatywa wyd. pol. Krzysztof Smolnicki ; tł.10.
Marek Krukowski et al.]. Wrocław 2006. (i/lub nowsze wydanie)
Żelazo J., Popek Z. Podstawy renaturyzacji rzek. Wydawnictwo SGGW 2002.(i/lub nowsze wydanie)11.
Wołoszyn J., Czamara W., Eliasiewicz r., Krężel J. Regulacja rzek i potoków. Wydawnictwo Akademii Rolniczej12.
we Wrocławiu 1994.(i/lub nowsze wydanie)

Dodatkowa

JAWECKI B. 2019: Kamień w architekturze i budownictwie ziemi strzelińskiej. Monografia CCXXII. Wydawnictwo1.
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (ISBN ISSN 2083-5531, ISBN 978-83-7717-326-8) ss.170
JAWECKI B., LORENC M.W., TOKARCZYK-DOROCIAK K., WEI X. 2019: Reducing the environmental and landscape impacts2.
of quarries using windbreaks and green-isolation zones. In: Krakowiak-Bal A., Vaverkova M. (eds) Infrastructure and
Environment. Springer, Cham., pp 184-192, https://doi.org/10.1007/978-3-030-16542-0_25
JAWECKI B. 2019: Dynamika przemian krajobrazu terenów eksploatacji surowców naturalnych na przykładzie3.
kamieniołomu Strzelin. Monografia: Raszka B., Hełdak M. [W:] Człowiek a środowisko - koegzystencja czy konkurencja.
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, (ISBN 978-83-7986-251-1), s.93-106
WARCHOLIŃSKA A., JAWECKI B. 2017: Koncepcja zagospodarowania nieczynnego kamieniołomu bazaltu w Kowalskich.4.
Monografia: GEO-PRODUKT od geoedukacji do innowacji [W:] Jawecki B.,Tarka R. Wyd. Ocean Wrocław, Piława Górna
2017, (ISBN 978-83-913121-4-8), s. 121 - 135.
JAWECKI B., TARKA R. (red.) 2017: GEO-PRODUKT od geoedukacji do innowacji. Wyd. Ocean Wrocław, Piława Górna 2017,5.
(ISBN ISBN 978-83-913121-4-8), ss. 152
JAWECKI B. 2017: Wizualna ocena roli czynnych kamieniołomów granitu w krajobrazie powiatu strzelińskiego. Prace6.
Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 36/2017, s 79-97
Katalog dobrych praktyk – zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni7.
pasów drogowych. http://www.zzm.wroc.pl/userdata/auction/152093949761.pdf
Manual of River Restoration Techniques. http://www.therrc.co.uk/manual-river-restoration-techniques.8.
http://www.malaretencja.pl/publikacje.html9.
http://retencja.pl/kalkulatory/10.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

AK_P7S_KK01
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i jej ciągłego uzupełniania oraz doskonalenia
umiejętności w zakresie nowych technologii i rozwiązań stosowanych w architekturze krajobrazu i
dziedzinach pokrewnych

AK_P7S_KK02
Absolwent jest gotów do podjęcia się zadań o wyższym stopniu skomplikowania przy współpracy z
różnymi osobami i podmiotami społecznymi oraz do efektywnej i etycznej pracy w grupie przy
wykonywaniu zadania projektowego

AK_P7S_KO03
Absolwent jest gotów do współpracy z innymi uczestnikami procesu planistyczno-decyzyjnego, właściwej
identyfikacji i hierarchizacji priorytetów oraz kryteriów decyzyjnych, a także do stosowania kreatywnych i
wariantowych rozwiązań

AK_P7S_KO04
Absolwent jest gotów do powiązania roli społecznej architekta krajobrazu ze środowiskiem i otoczeniem
społecznym, w tym do współpracy z odbiorcami projektu na każdym etapie jego tworzenia i uwzględniania
potrzeb społecznych

AK_P7S_KO05 Absolwent jest gotów do działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy, i kreowania przestrzeni
biznesowej

AK_P7S_KR06
Absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów wynikających z prowadzonych działań
inżynierskich w przestrzeni oraz podejmowania odpowiedzialności za stan środowiska i konsekwencje jego
kształtowania

AK_P7S_UO09 Absolwent potrafi kierować oraz współdziałać, planować i organizować pracę w zespole

AK_P7S_UO10 Absolwent potrafi aktualizować zdobytą wiedzę oraz samodzielnie planować i realizować własne uczenie
się przez całe życie

AK_P7S_UW01 Absolwent potrafi integrować wiedzę, stosując podejście systemowe, oceniać przydatność i możliwość
wykorzystania współczesnych rozwiązań w zakresie dziedzin powiązanych z architekturą krajobrazu

AK_P7S_UW03 Absolwent potrafi przeprowadzać studia i analizy właściwe dla specyfiki zadania projektowego w szerokim
kontekście uwarunkowań, stosując nowoczesne podejście metodyczne

AK_P7S_UW04 Absolwent potrafi planować i projektować obiekty architektury krajobrazu, uwzględniając aspekty
pozatechniczne, w tym etyczne, płynące m.in. z nauk społecznych i humanistycznych

AK_P7S_UW05
Absolwent potrafi wykorzystać w procesie zarządzania, planowania i projektowania krajobrazu wiedzę na
temat wybranych zagadnień dotyczących współczesnych problemów i trendów w architekturze krajobrazu,
w tym nowoczesne metody, techniki i narzędzia

AK_P7S_UW06 Absolwent potrafi dokonywać oceny i krytycznej analizy elementów antropogenicznych krajobrazu oraz
zaproponować działania ulepszające

AK_P7S_WG05 Absolwent zna i rozumie metody identyfikacji przyczyn zagrożenia i degradacji krajobrazu oraz sposoby
jego kształtowania, rekultywacji i renaturyzacji, w odniesieniu do krajobrazów naturalnych i kulturowych

AK_P7S_WG07 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym techniki rysunku oraz narzędzia i programy graficzne do
zastosowania w architekturze krajobrazu

AK_P7S_WK08
Absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym rolę i znaczenie
środowiska przyrodniczego oraz docenia potrzebę jego zrównoważonego użytkowania i zachowania
różnorodności biologicznej


