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Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich
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
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIAKS.MI2B.1117.20

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

Irena Niedźwiecka-Filipiak

Pozostali prowadzący Irena Niedźwiecka-Filipiak, Anna Podolska, Janusz Gubański

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Przedmiot dotyczy współczesnego podejścia do kształtowania krajobrazu wiejskiego, a także projektowania wsi.
W zakresie wykładów mieszczą się zagadnienia związane z historią osadnictwa wiejskiego, jego przemianami,
a także uwarunkowaniami, które mają na nie wpływ. Ćwiczenia dotyczą opracowania wybranej wsi w kontekście
jej zabudowy, przestrzeni publicznych, a także otoczenia. Jest to zarówno analiza uwarunkowań, jak i koncepcja
projektowa mająca na celu prawidłowe kształtowanie krajobrazu wybranej miejscowości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podbudowaną teoretycznie pogłębioną wiedzę
związaną z historycznym kształtowaniem elementów
krajobrazu wiejskiego i przestrzeni wiejskiej.

AK_P7S_WG06 Egzamin pisemny,
Prezentacja

W2 zasady powstawania i budowy struktury wsi AK_P7S_WG04 Egzamin pisemny,
Prezentacja

W3
zasady kształtowania krajobrazu wiejskiego zgodnie
z dziedzictwem kulturowym, oraz projektowania
architektonicznego przestrzeni publicznej na wsi.

AK_P7S_WG01 Egzamin pisemny,
Prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
określić wartość poszczególnych elementów
składowych krajobrazu wiejskiego oraz ocenia ich
wartość dla środowiska.

AK_P7S_UW06
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach

U2

posługiwać się odpowiednimi metodami przy
inwentaryzacjach urbanistycznych, dendrologicznych
czy architektonicznych. Integruje wiedzę w celu
wykorzystania współczesnych rozwiązań z innych
powiązanych z architekturą krajobrazu dziedzin.

AK_P7S_UW01
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach

U3 wykorzystać wiedzę przy opracowywaniu koncepcji
zagospodarowania przestrzeni wiejskiej. AK_P7S_UW03

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 do pracy w grupie ze świadomością w zakresie
wartości krajobrazu kulturowego wsi. AK_P7S_KK02

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

K2
myślenia i działania w sposób kreatywny
i przedsiębiorczy oraz współpracowania z odbiorcami
projektu.

AK_P7S_KO05
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30
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Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Przygotowanie projektu 45

Konsultacje 10

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
147

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
72

ECTS
2.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

W ramach przedmiotu zostają przedstawione zagadnienia związane z rozwojem,
kultury rolniczej na świecie i w Polsce, a także historia osadnictwa rolniczego na
ziemiach Polskich. Zwrócona jest uwaga na układy przestrzenne wsi oraz
elementy składowe krajobrazu wiejskiego, zarówno te historyczne, jak i
współczesne. Przestawione są także problemy związane z kształtowaniem
współczesnego krajobrazu wiejskiego, w tym suburbia Ważnym elementem
przekazywanych treści jest umiejętność określenia i klasyfikacja wyróżników
krajobrazu i architektury wsi oraz poznanie zasad i podstaw projektowania
ruralistycznego. Przedstawione są także programy wspomagające rozwój
obszarów wiejskich.

Tematyka wykładów:

 

Wykład 1. Wprowadzenie. Przykłady pozytywnych działań w krajobrazie wsi.
Rewitalizacja wsi.

Wykład 2. Rozwój kultury rolniczej  w Europie

Wykład  3 Wpływ czynników środowiskowych na układy przestrzenne wsi

Wykład 4. Rozwój osadnictwa rolniczego na ziemiach polskich

Wykład 5. Elementy składowe krajobrazu wiejskiego, wyróżniki wsi. Układy
przestrzenne wsi. Panoramy wsi.

Wykład 6. Zabudowa zagrodowa.

Wykład 7. Architektura tradycyjnej polskiej wsi. Dom mieszkalny na wsi.

Wykład 8. Dominanty, place wiejskie, jako elementy kształtujące krajobrazy
wiejskie

Wykład 9. Zieleń jako wyróżnik krajobrazu wiejskiego

Wykład 10. Wody powierzchniowe, jako element kształtujący krajobraz wiejski

Wykład 11. Współczesne przekształcenia i zagrożenia krajobrazu wiejskiego.
Suburbia.

Wykład 12. Przemiany krajobrazu strefy podmiejskiej - suburbia

Wykład13. Kształtowanie terenów publicznych we wsiach. Przykłady dobrych
praktyk.

Wykład 14. Programy wspomagające zachowanie tradycyjnego krajobrazu
wiejskiego (m.in. Odnowa wsi, program Lider+)

Wykład 15. Repetytorium

 

Wykład
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2.

Tematyka ćwiczeń:

Część. 1 Określenie elementów charakterystycznych – wyróżników wsi i wizji
rozwoju (ćw. 1-9)

Pierwsza część ćwiczeń rozpoczyna się od wyjazdu do wsi i inwentaryzacji
terenowych, urbanistycznych, fotograficznych, dendrologicznych w wybranych
miejscach, a także wystroju architektonicznego. Zebrane informacje
opracowywane są w formie graficznej i opisowej wg podanego schematu. Cześć
graficzna zawiera zestawienia tematyczne na mapach z analizami, a także tabele,
rysunki, wykresy, schematy i zdjęcia przedstawiające opisywany problem.
Konieczne są syntetyczne wnioski związane z tematem planszy. Przygotowanie –
plansze format 50cm/70cm.

Podsumowaniem przeprowadzonych analiz jest określenie – wyróżników
krajobrazu wsi – wiodącego, wspomagającego i uzupełniających, hasła, wizji
rozwoju miejscowości (spójny pomysł na rozwój całej wsi z uwzględnieniem cech
charakterystycznych jej krajobrazu),  opracowanie  ulotki dla mieszkańców – z
wytycznymi dla całej miejscowości, elementami zagospodarowania zalecanymi i
niezalecanymi.

Część. 2 Koncepcja projektowa terenów publicznych we wsi - Ogólne wytyczne dla
całej wsi w zakresie małej architektury, szczegółowo rozrysowany 1 wybrany
teren (ćw. 10-15)

 

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda problemowa, Metoda projektów, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 40%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach,
Prezentacja 60%

Wymagania wstępne
Planowanie przestrzenne
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

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_KO05 Absolwent jest gotów do działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy, i kreowania przestrzeni
biznesowej

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_UW06 Absolwent potrafi dokonywać oceny i krytycznej analizy elementów antropogenicznych krajobrazu oraz
zaproponować działania ulepszające

AK_P7S_WG01 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady, metody, analizy i narzędzia planowania i
projektowania terenów otwartych i zabudowanych

AK_P7S_WG04
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia dotyczące uwarunkowań i czynników
kształtujących postać obszarów wiejskich i zurbanizowanych, a także przesłanki ich ochrony i planowego
kształtowania

AK_P7S_WG06 Absolwent zna i rozumie kontekst historyczny i kulturowy działań w sferze architektury krajobrazu oraz
wie jak go twórczo rozwinąć dla współczesnych potrzeb


