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Zieleń w przestrzeni zurbanizowanej
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
gospodarka przestrzenna

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGPS.I10B.2863.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

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

Robert Kalbarczyk

Pozostali prowadzący Robert Kalbarczyk, Monika Ziemiańska

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 60

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu projektowania zieleni w sposób trwały
i spójny w mieście z mpzp lub suikzp.
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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
Zna podstawowe techniki, metody i narzędzia
pozwalające wykorzystać zasoby przyrody w celu
poprawy jakości życia człowieka, zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego.

GP_P6S_WG01 Egzamin pisemny,
Wykonanie ćwiczeń

W2 Ma zaawansowaną wiedzę z technologii informacyjnej. GP_P6S_WG18 Egzamin pisemny,
Wykonanie ćwiczeń

W3 Zna i rozumie normatywy techniczne. GP_P6S_WG08 Egzamin pisemny,
Wykonanie ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi interpretować zjawiska przyrodnicze, społeczne
i ekonomiczne zachodzące w przestrzeni. GP_P6S_UW06 Projekt, Wykonanie

ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Rozumie potrzebę uczenia się i dokształcania przez
całe życie. Ma świadomość w prawidłowym
i racjonalnym gospodarowaniu przestrzenią
na obszarach zurbanizowanych, potrafiąc myśleć
i działać w sposób przedsiębiorczy.

GP_P6S_KK01 Projekt, Wykonanie
ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 60

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Przygotowanie do zajęć 15

Konsultacje 10

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Przygotowanie projektu 38

Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
7.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
102

ECTS
4.0
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu. Rodzaje inwentaryzacji terenów
zieleni.
2. Zasady wykonywania szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej.
3. Rośliny rodzime i introdukowane dendroflory stosowane w mieście – przegląd
4. Drzewa i krzewy okrytozalążkowe stosowane w mieście – przegląd.
5. Aspekty prawne w zagadnieniach planowania i projektowania zieleni w mieście.
6. Formalne i wykonawcze aspekty ochrony zieleni w mieście.
7. Klasyfikacja i charakterystyka terenów zieleni w przestrzeniach
zurbanizowanych. 
8. Formy zieleni w kompozycji urbanistycznej i ich znaczenie.
9. Zasady projektowania zieleni w mieście. 
10. Ocena jakości materiału szkółkarskiego wykorzystanego w projekcie
wykonawczym.
11. Nowe technologie uwzględniające innowacyjne formy zieleni w przestrzeni
miasta – zielone dachy, żywe ściany i zielone torowiska.
12-13. Wytyczne w zakresie realizacji i pielęgnacji zieleni w mieście - opis
projektu.
14. Bioklimat miasta.
15. Repetytorium.

Wykład

2.

1. Wprowadzenie. Warunki zaliczenia przedmiotu. Określenie wymagań
wyjściowych dla realizacji ćwiczeń. 
2. Rozpoznawanie gatunków rodzimych i introdukowanych dendroflory. Ćwiczenia
terenowe.
3. Biologia gatunków okrytozalążkowych i nagozalążkowych krzewów i drzew.
Ćwiczenia terenowe.
4. Inwentaryzacja dendrologiczna wskazanego do opracowania terenu. Analiza
zapisów w mpzp, suikzp i w rejestrze zabytków. Ćwiczenia terenowe.
5. Typowanie kolizji drzew i krzewów z planowaną inwestycją. 
6. Przygotowanie wniosku zgodnego z obowiązującym prawem o wycinkę  lub
przesadzenie drzew i krzewów.
7. Analizowanie, definiowanie uwarunkowań oraz przesłanek projektowych - cz. 1.
8. Analizowania, definiowania uwarunkowań oraz przesłanek projektowych - cz. 2.
9. Dobór gatunkowy roślin do projektu. Wymogi siedliskowe roślin ozdobnych.
10. Publiczna prezentacja doboru roślin do projektu (tabela roślin
projektowanych).
11. Klauzura - projekt wykonawczy.
12. Tworzenie projektu wykonawczego w pasie drogowym dużego miasta
uwzględniającego realne potrzeby mieszkańców; rozwiązania przyjazne
środowisku, trwałe i spójne z mpzp lub suikzp.
13. Tworzenie projektu wykonawczego w pasie drogowym dużego miasta
uwzględniającego realne potrzeby mieszkańców; rozwiązania przyjazne
środowisku, trwałe i spójne z mpzp lub suikzp.
14. Prezentacja multimedialna i poster projektu wykonawczego - kompozycja,
układ i zawartość.
15. Publiczna prezentacja (dyskusja) i ocena opracowanych rozwiązań. 
Kolejność ćwiczeń może ulec zmianie ze względu na pogodę.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

Metoda projektów, Praca w grupie, Pracownia komputerowa, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Wykonanie ćwiczeń 50%

Literatura
Obowiązkowa

Albińska E. 2005. Człowiek w środowisku przyrodniczym i społecznym. Wydawnictwo KUL Lublin (wybrane fragmenty).1.
Oleksyn H. 2011. Kompozycja roślinne w kształtowaniu terenów zieleni. Wyd. UP w Poznaniu (wybrane fragmenty).2.
Ziemiańska M., 2014, (w:) Drzewa w krajobrazie - podręcznik praktyka, pod red. Tyszko-Chmielowiec P., Witkoś-Gnach K.3.
(rozdziały 5, 6, 7, 8) 2014, FER, Wrocław.
Szulc A. 2013. Zielone miasto. Zieleń przy ulicach. Wydawnictwo ZSP Warszawa (wybrane fragmenty).4.

Dodatkowa

Zachariasz A. 2006. Zieleń jako współczesny czynnik miastotwórczy. Wyd. Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki1.
(wybrane fragmenty).
Wejchert K. 1984. Reprint. Elementy kompozycji urbanistycznej. Wyd. Arkady Warszawa (wybrane fragmenty).2.
Raszka B., Kalbarczyk E., Kasprzak K., Kalbarczyk R. 2016. Ochrona i zarządzanie krajobrazem kulturowym. Wyd. UPWr3.
(wybrane fragmenty).
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GP_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do uznania, że wiedza i umiejętności stają się przestarzałe, a postęp technologiczny,
narzędziowy i poznawczy w sferach: technicznej, społecznej i przyrodniczej jest ciągły i wymaga stałego
uzupełnienia wiedzy.

GP_P6S_UW06
Absolwent potrafi, korzystając z narzędzi informatycznych oraz różnych baz i źródeł danych mających
różną formę, wyszukać, przeanalizować i zinterpretować dane dla potrzeb prac przestrzennych, zjawisk
społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych.

GP_P6S_WG01

Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym teorię rozwoju zrównoważonego, teorię
geoekosystemów, teorie i pojęcia ekologii, ekologię stosowaną oraz teorie krajobrazowe. Zna procedury
ocen środowiskowych oraz audytu krajobrazowego, a także wybrane metody analiz przestrzennych,
strukturę podstawowych dokumentów planistycznych i potrafi z nich korzystać. Rozumie pojęcie ładu
przestrzennego i jego znaczenie systemowe dla procesu projektowanych przestrzeni.

GP_P6S_WG08
Absolwent zna i rozumie normatywy techniczne, wymagania oraz warunki techniczne wznoszenia i
sytuowania prostych budynków i budowli oraz zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji. Zna i
rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia obiektów i systemów technicznych.

GP_P6S_WG18
Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu technologii informacyjnej, wskazuje i rozpoznaje usługi w
mediach informacyjnych, zna zasady obsługi arkuszy kalkulacyjnych, edytorów tekstu, zna zasady
projektowania i obsługi baz danych.


