
PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Podstawy projektowania 
Kod 

 przedmiotu: PS.K-1a 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - 45 - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - 18 - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Agnieszka Szczecińska   

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Agnieszka Szczecińska   

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studenta z podstawami wiedzy z zakresu kompozycji i teorii budowy wnętrz ogrodowych. Wskazane zasad pisma, 
rysunku technicznego i kreślenia odręcznego oraz opracowywania dokumentacji projektowej.  
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy zagadnień teoretycznych i praktycznych z projektowania: Nabycie umiejętności z podstaw 
kreślarstwa odręcznego w zakresie: praktycznej nauki geometrii wykreślnej, rzutowania obiektów, znajomości i zastosowania 
skali, a także czytania map sytuacyjno-wysokościowych, znajomości oznaczeń graficznych, stylu i formy ogrodu oraz podstaw 
kompozycji wnętrza.   
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Zaliczenie z rysunku odręcznego i znajomość geometrii 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 definiuje pojęcie wnętrza ogrodowego oraz klasyfikuje rodzaje 
wnętrz ogrodowych 

R1P_W03 

 definiuje rodzaje ścian oraz tworzyć odpowiednie kompozycje R1P_W03 

 definiuje zasady komponowania wnętrz ogrodowych R1P_W03 

 definiuje oznaczenia stosowane na mapach zasadniczych i 
ewidencyjnych 

R1P_W03 

Umiejętności 

 identyfikuje i przedstawia rodzaje wnętrz ogrodowych i ścian 
ogrodowych 

R1P_U06 

K_U13 wybiera i projektuje prawidłowe rozwiązania zależne od lokalizacji i 
wymagań inwestora 

R1P_U07 

K_U13 pisze odręcznie pismem technicznym oraz kreśli projekty R1P_U02 

K_U13 czyta mapy zasadnicze R1P_U02 

 tworzy podstawy dokumentacji projektowej R1P_U02; InzP_U08 

Kompetencje społeczne 

K_K09 ponosi odpowiedzialność za realizację swego pomysłu, w tym za 
kwestię estetyczną, społeczną i zawodową 

R1P_K05 

K_K06 identyfikuje błędy w zakresie budowy wnętrz R1P_K06; InzP_K01 

 



Treści programowe: 
- Podstawowe pojęcia: z dziedziny architektura krajobrazu,  
- Rodzaje krajobrazów,  
- Klasyfikacja terenów zieleni.  
- Walory dekoracyjne roślinności (kształt, faktura, barwa i in.); wzajemne relacje zieleni i architektury. 
- Zasady kompozycji plastycznej: proporcje, symetria, rytm, punkt, dominanta, koncentracja. Elementy kompozycji: linie, 

płaszczyzna, bryła, światło, cień, barwa, kontrast, ciągi i powtórzenia.  
- Teoria wnętrz.  
- Etapy powstawania projektu, opracowywanie dokumentacji – jej rodzaje; dokumentacja techniczna (część graficzna: 

inwentaryzacja, projekt koncepcyjny, techniczny, przekrój, aksonometria, szczegół; część opisowa; część kosztorysowa).  
- Normy i przepisy prawne w projektowaniu ogrodów, ergonomia i funkcjonalność. Założenia projektowe (rozmowa z 

inwestorem, wizja lokalna, inwentaryzacja).  
- Styl ogrodu.  
 
- Podstawy rysunku technicznego 
- Podstawowe materiały i przyrządy kreślarskie,  
- Pismo techniczne,  
- Formaty arkuszy rysunkowych,  
- Rodzaje rysunków technicznych,  
- Rodzaje i grubość linii rysunkowych,  
- Wymiarowanie,  
- Skala,  
- Wygląd arkusza projektowego.  
- Projekt techniczny elementu małej architektury ogrodowej – rzutowanie, wymiarowanie.  
- Rzuty aksonometryczne brył budynków i drzew.  
- Sposoby zacienienia i kreskowania brył budynków.  
- Światłocień drzew.  
- Oznaczenia graficzne koncepcyjne i techniczne (zgodnie z PN).  
- Rodzaje wnętrz urbanistycznych i ogrodowych.  
- Materiały i elementy, które budują wnętrza ogrodowe.  
- Projekt wnętrza ogrodowego. 
- Przekrój terenowy.  
- Aksonometria.  
- Czytanie map zasadniczych, planów, etc. 
- Znaki graficzne stosowane w różnych skalach. 
- Sposoby składania plansz w zależności od sposobu archiwizacji dokumentacji projektowej.  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- Metody podające: 

 wykład konwersatoryjny, wykład informacyjny. 
- Metody poszukujące: 

 metoda ćwiczeniowo-praktyczna – metoda ćwiczebna i projekt. 
- Metoda eksponująca: 

 pokaz.  
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- Sprawdzian w trakcie semestru. Ocena jest rezultatem porównania liczby uzyskanych przez studenta punktów ze skalą    

ocen: bdb 4,6 - 5,0/ db+ 4,1 - 4,5/ db 3,6 - 4,0/ dst+ 3,1 - 3,5/ dst 2,6 - 3,0/ ndst. 2,5 ≤. 
- Prezentacje wyników i raporty na zajęciach projektowych. 
- Kolokwium pisemne (z pomocami dydaktycznymi). Ocena jest rezultatem porównania liczby uzyskanych przez studenta 

punktów ze skalą ocen: bdb 9,1 – 10,0/ db+ 8,1 – 9,0/ db 7,1 - 8,0/ dst+ 6,1 - 7,0/ dst 5,1 - 6,0/ ndst. 5,0 ≤. 

 
Sposób zaliczenia: 
Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie jednego kolokwium końcowego. 
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z ćwiczeń rysunkowych i projektów 
wykonanych w trakcie semestru i oceny ze sprawdzianu w trakcie semestru.  
 
 

 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 27 1,1 

Zajęcia praktyczne 45 1,8 18 0,7 

Konsultacje 10 0,4 18 0,7 

Godziny kontaktowe 70 2,8 45 1,8 

Przygotowanie do zajęć 15 0,6 35 1,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 30 1,2 55 2,2 

ECTS łącznie  4,0 - 4,0 

Procent pracy własnej 30,0 55,0 

 

 
Literatura: 
- Dobrzański T., Rysunek techniczny, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998 
- Lewandowski T., Rysunek techniczny i maszynowy WSiP; Warszawa 1998 
- Wojciechowski L., Zawodowy rysunek budowlany WSiP SA, Warszawa 1991 
- Praca zbiorowa, Podstawy architektury krajobrazu Część 1 Hortpress, Warszawa 2004 
- Praca zbiorowa. (red.) Rylke J., Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu SGGW Warszawa 1996 
- Rysunek budowlany, Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. Polska Norma, 

PN-B-01027.  
- Rysunek budowlany, Projekty zagospodarowania terenu. Polska Norma, PN-EN-EN ISO 11091 
- Borcz Z., Elementy projektowania zieleni. Akademia Rolnicza Poznań, 2002 
- Korzeniewski W., Odległości w zabudowie i zagospodarowaniu terenu. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, 

Warszawa 2002 SUPLEMENT 2004 
- Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego Warszawa Arkady, 2005 
- Bielski W., Wzory Kwietników ogrodowych Wyd. Grafika Warszawa 2011. 
- Franzblau W., Gałek M., Uruszczak M., Podstawy rysunku architektonicznego Wyd. Atropos Kraków 2008 

- KATALOG ROŚLIN drzewa, krzewy, byliny, Związek Szkółkarzy Polskich Wyd. Agencja Promocji Zieleni i ZSP. 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Podstawy rysunku technicznego 
Kod 

 przedmiotu: PS.K-1b 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - 45 - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - 18 - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Agnieszka Szczecińska   

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Agnieszka Szczecińska   

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studenta z podstawami wiedzy z zakresu kompozycji i teorii budowy wnętrz ogrodowych. Wskazane zasad pisma, 
rysunku technicznego i kreślenia odręcznego oraz opracowywania dokumentacji projektowej.  
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy zagadnień teoretycznych i praktycznych z projektowania: Nabycie umiejętności z podstaw 
kreślarstwa odręcznego w zakresie: praktycznej nauki geometrii wykreślnej, rzutowania obiektów, znajomości i zastosowania 
skali, a także czytania map sytuacyjno-wysokościowych, znajomości oznaczeń graficznych, stylu i formy ogrodu oraz podstaw 
kompozycji wnętrza.   
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Zaliczenie z rysunku odręcznego i znajomość geometrii 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 definiuje pojęcie wnętrza ogrodowego oraz klasyfikuje rodzaje 
wnętrz ogrodowych 

R1P_W03 

 definiuje rodzaje ścian oraz tworzyć odpowiednie kompozycje R1P_W03 

 definiuje zasady komponowania wnętrz ogrodowych R1P_W03 

 definiuje oznaczenia stosowane na mapach zasadniczych i 
ewidencyjnych 

R1P_W03 

Umiejętności 

 identyfikuje i przedstawia rodzaje wnętrz ogrodowych i ścian 
ogrodowych 

R1P_U06 

K_U13 wybiera i projektuje prawidłowe rozwiązania zależne od lokalizacji i 
wymagań inwestora 

R1P_U07 

K_U13 pisze odręcznie pismem technicznym oraz kreśli projekty R1P_U02 

K_U13 czyta mapy zasadnicze R1P_U02 

 tworzy podstawy dokumentacji projektowej R1P_U02; InzP_U08 

Kompetencje społeczne 

K_K09 ponosi odpowiedzialność za realizację swego pomysłu, w tym za 
kwestię estetyczną, społeczną i zawodową 

R1P_K05 

K_K06 identyfikuje błędy w zakresie budowy wnętrz R1P_K06; InzP_K01 

 



Treści programowe: 
- Podstawowe pojęcia: z dziedziny architektura krajobrazu,  
- Rodzaje krajobrazów,  
- Klasyfikacja terenów zieleni.  
- Walory dekoracyjne roślinności (kształt, faktura, barwa i in.); wzajemne relacje zieleni i architektury. 
- Zasady kompozycji plastycznej: proporcje, symetria, rytm, punkt, dominanta, koncentracja. Elementy kompozycji: linie, 

płaszczyzna, bryła, światło, cień, barwa, kontrast, ciągi i powtórzenia.  
- Teoria wnętrz.  
- Etapy powstawania projektu, opracowywanie dokumentacji – jej rodzaje; dokumentacja techniczna (część graficzna: 

inwentaryzacja, projekt koncepcyjny, techniczny, przekrój, aksonometria, szczegół; część opisowa; część kosztorysowa).  
- Normy i przepisy prawne w projektowaniu ogrodów, ergonomia i funkcjonalność. Założenia projektowe (rozmowa z 

inwestorem, wizja lokalna, inwentaryzacja).  
- Styl ogrodu.  
 
- Podstawy rysunku technicznego 
- Podstawowe materiały i przyrządy kreślarskie,  
- Pismo techniczne,  
- Formaty arkuszy rysunkowych,  
- Rodzaje rysunków technicznych,  
- Rodzaje i grubość linii rysunkowych,  
- Wymiarowanie,  
- Skala,  
- Wygląd arkusza projektowego.  
- Projekt techniczny elementu małej architektury ogrodowej – rzutowanie, wymiarowanie.  
- Rzuty aksonometryczne brył budynków i drzew.  
- Sposoby zacienienia i kreskowania brył budynków.  
- Światłocień drzew.  
- Oznaczenia graficzne koncepcyjne i techniczne (zgodnie z PN).  
- Rodzaje wnętrz urbanistycznych i ogrodowych.  
- Materiały i elementy, które budują wnętrza ogrodowe.  
- Projekt wnętrza ogrodowego. 
- Przekrój terenowy.  
- Aksonometria.  
- Czytanie map zasadniczych, planów, etc. 
- Znaki graficzne stosowane w różnych skalach. 
- Sposoby składania plansz w zależności od sposobu archiwizacji dokumentacji projektowej.  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- Metody podające: 

 wykład konwersatoryjny, wykład informacyjny. 
- Metody poszukujące: 

 metoda ćwiczeniowo-praktyczna – metoda ćwiczebna i projekt. 
- Metoda eksponująca: 

 pokaz.  
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- Sprawdzian w trakcie semestru. Ocena jest rezultatem porównania liczby uzyskanych przez studenta punktów ze skalą    

ocen: bdb 4,6 - 5,0/ db+ 4,1 - 4,5/ db 3,6 - 4,0/ dst+ 3,1 - 3,5/ dst 2,6 - 3,0/ ndst. 2,5 ≤. 
- Prezentacje wyników i raporty na zajęciach projektowych. 
- Kolokwium pisemne (z pomocami dydaktycznymi). Ocena jest rezultatem porównania liczby uzyskanych przez studenta 

punktów ze skalą ocen: bdb 9,1 – 10,0/ db+ 8,1 – 9,0/ db 7,1 - 8,0/ dst+ 6,1 - 7,0/ dst 5,1 - 6,0/ ndst. 5,0 ≤. 

 
Sposób zaliczenia: 
Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie jednego kolokwium końcowego. 
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z ćwiczeń rysunkowych i projektów 
wykonanych w trakcie semestru i oceny ze sprawdzianu w trakcie semestru.  
 
 

 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 27 1,1 

Zajęcia praktyczne 45 1,8 18 0,7 

Konsultacje 10 0,4 18 0,7 

Godziny kontaktowe 70 2,8 45 1,8 

Przygotowanie do zajęć 15 0,6 35 1,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 20 0,8 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 30 1,2 55 2,2 

ECTS łącznie  4,0 - 4,0 

Procent pracy własnej 30,0 55,0 

 

 
Literatura: 
- Dobrzański T., Rysunek techniczny, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998 
- Lewandowski T., Rysunek techniczny i maszynowy WSiP; Warszawa 1998 
- Wojciechowski L., Zawodowy rysunek budowlany WSiP SA, Warszawa 1991 
- Praca zbiorowa, Podstawy architektury krajobrazu Część 1 Hortpress, Warszawa 2004 
- Praca zbiorowa. (red.) Rylke J., Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu SGGW Warszawa 1996 
- Rysunek budowlany, Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu. Polska Norma, 

PN-B-01027.  
- Rysunek budowlany, Projekty zagospodarowania terenu. Polska Norma, PN-EN-EN ISO 11091 
- Borcz Z., Elementy projektowania zieleni. Akademia Rolnicza Poznań, 2002 
- Korzeniewski W., Odległości w zabudowie i zagospodarowaniu terenu. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, 

Warszawa 2002 SUPLEMENT 2004 
- Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego Warszawa Arkady, 2005 
- Bielski W., Wzory Kwietników ogrodowych Wyd. Grafika Warszawa 2011. 
- Franzblau W., Gałek M., Uruszczak M., Podstawy rysunku architektonicznego Wyd. Atropos Kraków 2008 

- KATALOG ROŚLIN drzewa, krzewy, byliny, Związek Szkółkarzy Polskich Wyd. Agencja Promocji Zieleni i ZSP. 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: 
Projektowanie ogrodów 

przydomowych 
Kod 

 przedmiotu: PS.K-2 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - 30 - 5 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - 18 - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Monika Edyta Drozdek  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Monika Edyta Drozdek, dr inż. Agnieszka Szczecińska 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z praktycznymi i teoretycznymi zasadami projektowania ogrodu przydomowego oraz tworzeniem 
funkcjonalnych wnętrz ogrodowych dostosowanych do potrzeb osób w każdym wieku.  
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy projektowania uniwersalnego w zakresie ogrodu przydomowego, z praktycznym 
zastosowaniem wiedzy zdobytej podczas realizacji zajęć przygotowujących do realizacji przedmiotu. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Umiejętności nabyte podczas realizacji zajęć z przedmiotów: rysunek odręczny, podstawy projektowania, ekologia i ochrona 
środowiska, budownictwo ogrodowe, gleboznawstwo, uprawa roli oraz historia założeń ogrodowych. Przed rozpoczęciem nauki 
przedmiotu student powinien dysponować wiedzą ogólną z zakresu ww. przedmiotów. 
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 identyfikuje elementy wnętrza ogrodowego R1P_W03; R1P_W05; 
InzP_W02 

 przedstawia sposoby kształtowania ścian ogrodowych R1P_W05; InzP_W02; 
InzP_W05 

 zna zasady komponowania wnętrz ogrodowych R1P_W03; R1P_W05; 
InzP_W02 

K_W12 zna kryteria doboru roślin R1P_W05; InzP_W02 

Umiejętności 

 identyfikuje oraz przedstawia rodzaje wnętrz i ścian ogrodowych R1P_U06; InzP_U05 

K_U05 rozpoznaje gatunki i odmiany roślin ozdobnych; stosuje 
odpowiednie kryteria ich doboru 

R1P_U06 

 tworzy dokumentację projektową R1P_U06; InzP_U06; 
InzP_U08 

Kompetencje społeczne 

K_K02; 
K_K03 

pracuje w grupie nad rozwiązaniami problemów projektowych R1P_K01; R1P_K03 

K_K04 inicjuje działania mające na celu optymalne opracowanie projektu 
łączące uwarunkowania środowiska dla danej lokalizacji oraz 
wymagania inwestora 

R1P_K04; R1P_K05 



 
Treści programowe: 
- Zagadnienia ogólne z dziedziny architektury krajobrazu.  
- Rodzaje dokumentacji projektowej.  
- Etapy powstawania dokumentacji projektowej.  
- Schemat funkcjonalno-przestrzenny.  
- Wnętrze ogrodowe.  
- Kompozycja i styl (forma) ogrodu.  
- Charakterystyka stylów ogrodowych.  
- Komunikacja w ogrodzie.  
- Nawierzchnie ogrodowe.  
- Elementy wnętrz ogrodowych.  
- Rośliny w ogrodzie.  
- Zasady kompozycji i doboru gatunkowego.  
- Cechy dekoracyjne roślin.  
- Wyposażenie wnętrz ogrodowych.  
- Stylizacja ogrodu.  
- Ogrody tematyczne.  
- Woda w ogrodzie.  
- Opis do zagospodarowania terenu działki.  
- Czynności formalnoprawne związane z projektem terenów zieleni.  
- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu ogrodu przydomowego z doborem gatunkowym roślin oraz opisem do 

zagospodarowania terenu. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 wykład konwersatoryjny, wykład informacyjny. 
- metody poszukujące: 

 metoda ćwiczeniowo-praktyczna – metoda ćwiczebna i projekt. 
- metoda eksponująca: 

 pokaz.  
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Sposobem sprawdzenia wiedzy praktycznej jest ocena projektu zagospodarowania wybranego terenu pod względem: przyjętych 
rozwiązań projektowych – wykorzystania wiedzy teoretycznej w kształtowaniu wnętrz ogrodowych wraz z oceną realizacji 
wymagań Inwestora i/lub osób prowadzących przedmiot, a także ocena poprawności przygotowania dokumentacji projektowej 
(teczka projektu). 
Egzamin – wiedza teoretyczna. Polega na przedstawieniu ilustracji, które mają być zinterpretowane przez studenta a tym 
samym, student wykaże się zdobytą wiedzą i rozumieniem zagadnień związanych z teorią projektowania wnętrz ogrodowych.  
 

Sposób zaliczenia: 
Egzamin oraz prezentacja projektu i przygotowanie teczki projektowej. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 27 1,1 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 25 1,0 25 1,0 

Godziny kontaktowe 70 2,8 52 2,1 

Przygotowanie do zajęć 32 1,3 42 1,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 20 0,8 30 1,2 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 54 2,2 74 3,0 

ECTS łącznie - 5,0 - 5,0 

Procent pracy własnej 43,5 58,7 

 
 



Literatura: 
- Williams R.: Piękne ogrody, wyd. Arkady, Warszawa 2006 
- Neufert P.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, wyd. Arkady 1996  
- Brookes J.: Projektowanie ogrodów, wyd. Wiedza i Życie, Warszawa 2009 
- Wilson A.: Ogrody, projekty, realizacje, wyd. Muza, Warszawa 2005 
- Brooks J.: Wielka księga ogrodów, wyd. Hachette, Warszawa 2004 
- Ogrody. Projekty polskich architektów krajobrazu, Muza Warszawa 2009 
- Gawryszewska J.B.: Historia i struktura ogrodu przydomowego. SGGW, Warszawa 2006. 
- Williams R.: Projektowanie ogrodów przydomowych, wyd. PWRiL, Warszawa 1993 
- Bogdanowski J.: Polski ogród ozdobny, wyd. Arkady 2000 
- Polscy architekci krajobrazu prezentują, Wyd. Krusikiewicz, Warszawa 2007. 
- Rośliny do zadań specjalnych, Monika E. Drozdek (red.), Oficyna Wydawnicza PWSZ w Sulechowie 2011. 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: 
Projektowanie ogrodów 

instytucjonalnych 
Kod 

 przedmiotu: PS.K-3a 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - 35 - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - 18 - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Monika Edyta Drozdek  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Monika Edyta Drozdek 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z praktycznymi i teoretycznymi zasadami projektowania terenu zieleni towarzyszącej (ogrody 
instytucjonalne), tworzenie funkcjonalnych wnętrz ogrodowych dostosowanych do potrzeb użytkownika.  
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy projektowania uniwersalnego w zakresie terenów zieleni towarzyszącej (ogrodów 
instytucjonalnych), z praktycznym zastosowaniem wiedzy zdobytej podczas realizacji zajęć przygotowujących do realizacji 
przedmiotu. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Przed rozpoczęciem nauki ww. przedmiotu student powinien dysponować wiedzą i umiejętnościami z zakresu przedmiotu 
projektowanie terenów zieleni I. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 identyfikuje elementy wnętrza ogrodowego R1P_W03; R1P_W05; 
InzP_W02 

 przedstawia sposoby kształtowania ścian ogrodowych R1P_W05; InzP_W02; 
InzP_W03 

 zna zasady komponowania wnętrz ogrodowych R1P_W03; R1P_W05; 
InzP_W02 

K_W12 zna kryteria doboru roślin R1P_W05; InzP_W02 

Umiejętności 

 identyfikuje oraz przedstawia rodzaje wnętrz i ścian ogrodowych R1P_U06; InzP_U05 

K_U05 rozpoznaje gatunki i odmiany roślin ozdobnych; stosuje 
odpowiednie kryteria ich doboru 

R1P_U06 

 tworzy dokumentację projektową R1P_U06; InzP_U06; 
InzP_U08 

Kompetencje społeczne 

K_K02; 
K_K03 

pracuje w grupie nad rozwiązaniami problemów projektowych R1P_K01; R1P_K03 

K_K04 inicjuje działania mające na celu optymalne opracowanie projektu 
łączące uwarunkowania środowiska dla danej lokalizacji oraz 
wymagania inwestora 

R1P_K04; R1P_K05 

 



Treści programowe: 
- Przekształcenie środowiska przyrodniczego w mieście;  
- Rodzaje założeń ogrodowych i krajobrazowych położonych na obszarach miast i w krajobrazie tworzących systemy o 

wysokich walorach zdrowotnych, ekologicznych i estetycznych.  
- Projektowanie ogrodów dziedzińcowych.  
- Projektowanie ogrodów na dachach i elewacjach zabudowy.  
- Projektowanie placów miejskich.  
- Projektowanie ogrodów gier i zabaw.   
- Projektowanie ogrodów kościelnych.  
- Projektowanie cmentarzy.  
- Opracowanie inwentaryzacji zieleni miejskiej, 
- Opracowanie schematu funkcjonalno przestrzennego,  
- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu zieleni miejskiej z doborem gatunkowym roślin oraz opisem do 

zagospodarowania terenu. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- metody podające: wykład konwersatoryjny, wykład informacyjny. 
- metody poszukujące: metoda ćwiczeniowo-praktyczna – metoda ćwiczebna i projekt. 
- metoda eksponująca: pokaz.  
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Sposobem sprawdzenia wiedzy praktycznej jest ocena projektu zagospodarowania wybranego terenu pod względem: przyjętych 
rozwiązań projektowych – wykorzystania wiedzy teoretycznej w kształtowaniu wnętrz ogrodowych wraz z oceną realizacji 
wymagań Inwestora, a także ocena poprawności przygotowania dokumentacji projektowej (teczka projektu). 
Egzamin – wiedza teoretyczna. Polega na przedstawieniu ilustracji, które mają być zinterpretowane przez studenta a tym 
samym, student wykaże się zdobytą wiedzą i rozumieniem zagadnień związanych z teorią projektowania wnętrz ogrodowych.  
 

Sposób zaliczenia: 
Egzamin oraz prezentacja projektu i przygotowanie teczki projektowej. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 50 2,0 27 1,1 

Zajęcia praktyczne 35 1,4 18 0,7 

Konsultacje 20 0,8 18 0,7 

Godziny kontaktowe 70 2,8 45 1,8 

Przygotowanie do zajęć 17 0,7 38 1,5 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 12 0,5 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 30 1,2 55 2,2 

ECTS łącznie - 4,0 - 4,0 

Procent pracy własnej 30,0 55,0 

 
 
Literatura: 
- Bogdanowski J.: Polski ogród ozdobny, wyd. Arkady 2000 
- Neufert P.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady 1996 
- Od promenady do autostrady (red. A. Greinert, M.E. Drozdek). PWSZ Sulechów 2008 
- Rośliny do zadań specjalnych. Seria: Zieleń Miast i Wsi współczesna i zabytkowa. Monika E. Drozdek (red.), wyd.: Oficyna 

Wydawnicza PWSZ w Sulechowie, 2011 
- Techniki i technologie dla terenów zieleni (red. M.E. Drozdek, I. Wojewoda, A. Purcel). PWSZ Sulechów 2009 
- Zieleń miast i wsi. Ochrona, pielęgnacja, projektowanie. Tereny zabaw i odpoczynku dla osób w każdym wieku, tom 1 i 2 

(red. I. Wojewoda, M.E. Drozdek). PWSZ Sulechów 2007 
 

Uwagi: 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: 
Projektowanie przestrzeni 

publicznych 
Kod 

 przedmiotu: PS.K-3b 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - 35 - 4 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - 18 - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Monika Edyta Drozdek  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Monika Edyta Drozdek 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z praktycznymi i teoretycznymi zasadami projektowania terenu zieleni publicznej, głównie 
ogólnodostępnej, tworzenie funkcjonalnych wnętrz ogrodowych dostosowanych do potrzeb użytkownika.  
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy projektowania uniwersalnego w zakresie terenów zieleni publicznej, głównie 
ogólnodostępnej, z praktycznym zastosowaniem wiedzy zdobytej podczas realizacji zajęć przygotowujących do realizacji 
przedmiotu. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Przed rozpoczęciem nauki ww. przedmiotu student powinien dysponować wiedzą i umiejętnościami z zakresu przedmiotu 
projektowanie terenów zieleni I. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 identyfikuje elementy wnętrza ogrodowego R1P_W03; R1P_W05; 
InzP_W02 

 przedstawia sposoby kształtowania ścian ogrodowych R1P_W05; InzP_W02; 
InzP_W03 

 zna zasady komponowania wnętrz ogrodowych R1P_W03; R1P_W05; 
InzP_W02 

K_W12 zna kryteria doboru roślin R1P_W05; InzP_W02 

Umiejętności 

 identyfikuje oraz przedstawia rodzaje wnętrz i ścian ogrodowych R1P_U06; InzP_U05 

K_U05 rozpoznaje gatunki i odmiany roślin ozdobnych; stosuje 
odpowiednie kryteria ich doboru 

R1P_U06 

 tworzy dokumentację projektową R1P_U06; InzP_U06; 
InzP_U08 

Kompetencje społeczne 

K_K02; 
K_K03 

pracuje w grupie nad rozwiązaniami problemów projektowych R1P_K01; R1P_K03 

K_K04 inicjuje działania mające na celu optymalne opracowanie projektu 
łączące uwarunkowania środowiska dla danej lokalizacji oraz 
wymagania inwestora 

R1P_K04; R1P_K05 



Treści programowe: 
- Przekształcenie środowiska przyrodniczego w mieście;  
- Rodzaje założeń ogrodowych i krajobrazowych położonych na obszarach miast i w krajobrazie tworzących systemy o 

wysokich walorach zdrowotnych, ekologicznych i estetycznych.  
- Projektowanie ogrodów dziedzińcowych.  
- Projektowanie ogrodów gier i zabaw.   
- Projektowanie cmentarzy. 
- Projektowanie parków, skwerów i zieleńców miejskich.  
- Projektowanie zieleni przyulicznej, przy drogach oraz autostradach.  
- Projektowanie ogrodów pokazowych i wystaw okazjonalnych. 
- Projektowanie ogrodów dedykowanych pn. dla osób z dysfunkcjami. 
- Ogrody zabaw dla osób średnim i starszym wieku.  
- Opracowanie inwentaryzacji zieleni miejskiej, 
- Opracowanie schematu funkcjonalno przestrzennego,  
- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu zieleni miejskiej z doborem gatunkowym roślin oraz opisem do 

zagospodarowania terenu. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- metody podające: wykład informacyjny. 
- metody poszukujące: metoda ćwiczeniowo-praktyczna – metoda ćwiczebna. 
- metoda eksponująca: pokaz.  
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Sposobem sprawdzenia wiedzy praktycznej jest ocena projektu zagospodarowania wybranego terenu pod względem: przyjętych 
rozwiązań projektowych – wykorzystania wiedzy teoretycznej w kształtowaniu wnętrz ogrodowych wraz z oceną realizacji 
wymagań Inwestora, a także ocena poprawności przygotowania dokumentacji projektowej (teczka projektu). 
Egzamin – wiedza teoretyczna. Polega na przedstawieniu ilustracji, które mają być zinterpretowane przez studenta a tym 
samym, student wykaże się zdobytą wiedzą i rozumieniem zagadnień związanych z teorią projektowania wnętrz ogrodowych.  
 

Sposób zaliczenia: 
Egzamin oraz prezentacja projektu i przygotowanie teczki projektowej. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 50 2,0 27 1,1 

Zajęcia praktyczne 35 1,4 18 0,7 

Konsultacje 20 0,8 18 0,7 

Godziny kontaktowe 70 2,8 45 1,8 

Przygotowanie do zajęć 17 0,7 38 1,5 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 12 0,5 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 30 1,2 55 2,2 

ECTS łącznie - 4,0 - 4,0 

Procent pracy własnej 30,0 55,0 

 

Literatura: 
- Bogdanowski J.: Polski ogród ozdobny, wyd. Arkady 2000 
- Neufert P.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady 1996 
- Od promenady do autostrady (red. A. Greinert, M.E. Drozdek). PWSZ Sulechów 2008 
- Rośliny do zadań specjalnych. Seria: Zieleń Miast i Wsi współczesna i zabytkowa. Monika E. Drozdek (red.), wyd.: Oficyna 

Wydawnicza PWSZ w Sulechowie, 2011 
- Techniki i technologie dla terenów zieleni (red. M.E. Drozdek, I. Wojewoda, A. Purcel). PWSZ Sulechów 2009 
- Zieleń miast i wsi. Ochrona, pielęgnacja, projektowanie. Tereny zabaw i odpoczynku dla osób w każdym wieku, tom 1 i 2 

(red. I. Wojewoda, M.E. Drozdek). PWSZ Sulechów 2007 

Uwagi: 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Stylizacja wnętrz ogrodowych 
Kod 

 przedmiotu: PS.K-4a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem -  - 15 - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - - 9 - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Monika Edyta Drozdek  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Monika Edyta Drozdek 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z możliwościami tworzenia współczesnych kompozycji stylizowanych, w oparciu: o style znane w 
europejskiej historii sztuki ogrodowej i wiedzę o ogrodach dalekowschodnich. Wskazanie możliwości stosowania stylizacji oraz 
użycia wybranych charakterystycznych elementów do komponowania wnętrz współczesnych.  
 

Cel przedmiotu: 
Nabycie umiejętności projektowania przestrzeni prywatnej lub publicznej w określonym stylu lub użyciem charakterystycznych 
atrybutów. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Przed rozpoczęciem nauki ww. przedmiotu student powinien dysponować wiedzą z przedmiotu projektowanie terenów zieleni I. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 identyfikuje elementy wnętrza ogrodowego R1P_W03; R1P_W05 

 przedstawia sposoby kształtowania ścian ogrodowych R1P_W05; InzP_W02; 
InzP_W03 

 zna zasady komponowania wnętrz ogrodowych R1P_W03; R1P_W05; 
InzP_W02 

K_W12 zna kryteria doboru roślin R1P_W05; InzP_W02 

Umiejętności 

 identyfikuje oraz przedstawia rodzaje wnętrz i ścian ogrodowych R1P_U06; InzP_U05 

K_U05 rozpoznaje gatunki i odmiany roślin ozdobnych; stosuje 
odpowiednie kryteria ich doboru 

R1P_U06 

 tworzy dokumentację projektową R1P_U06; InzP_U06; 
InzP_U08 

Kompetencje społeczne 

K_K02; 
K_K03 

pracuje w grupie nad rozwiązaniami problemów projektowych R1P_K01; R1P_K03 

K_K04 inicjuje działania mające na celu optymalne opracowanie projektu 
łączące uwarunkowania środowiska dla danej lokalizacji oraz 
wymagania inwestora 

R1P_K04; R1P_K05 

 



Treści programowe: 
- Podstawowe pojęcia z zagadnień związanych ze stylem i stylizacją,  
- Rodzaje stylów, 
- Charakterystyka stylizacji, 
- Zasady stylizacji wnętrz swobodnych i geometrycznych,  
- Zasady rozmieszczania elementów dekoracyjnych we wnętrzach regularnych i swobodnych, 
- Styl i stylizacja ogrodu polskiego,  
- Styl i stylizacja ogrodu wiejskiego, 
- Styl i stylizacja ogrodu naturalistycznego,  
- Styl i stylizacja ogrodu orientalnego,  
- Opracowanie projektów koncepcyjnych zagospodarowania ogrodów przydomowych i/lub terenów zieleni publicznej w 

określonym stylu i/lub stylizacji.  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 wykład konwersatoryjny, wykład informacyjny. 
- metody poszukujące: 

 metoda ćwiczeniowo-praktyczna – metoda ćwiczebna i projekt. 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Sposobem sprawdzenia wiedzy praktycznej jest ocena poprawności opracowania projektu wykonawczego wybranego terenu 
zieleni pod względem: zgodności z zasadami rysunku technicznego (Polskimi Normami), przyjętych rozwiązań projektowych – 
wykorzystania wiedzy teoretycznej z budowy terenów zieleni, szczegółowości specyfikacji technicznej materiału roślinnego i 
elementów malej architektury oraz wykonania robót/prac - zgodnie z katalogami branżowymi. 
 

Sposób zaliczenia: 
Ćwiczenia: Otrzymanie pozytywnej oceny z pracy semestralnej, w formie projektu wykonawczego wybranego założenia 
ogrodowego (część opisowa i rysunkowa). 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 4 0,2 6 0,2 

Godziny kontaktowe 19 0,8 15 0,6 

Przygotowanie do zajęć 3 0,1 6 0,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 3 0,1 4 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 6 0,2 10 0,4 

ECTS łącznie - 1,0 - 1,0 

Procent pracy własnej 24,0 40,0 

 
 

Literatura: 
- Ogrody. Projekty polskich architektów krajobrazu, Muza Warszawa 2009 
- Polscy architekci krajobrazu prezentują, Wyd. Krusikiewicz, Warszawa 2007. 
- Rośliny do zadań specjalnych,  Monika E. Drozdek (red.), Wydawca:  Oficyna Wydawnicza PWSZ w Sulechowie 2011. 
- Majorowski M., Ogród japoński. Elementy i zasady kompozycji Poradnik projektowania. Wyd. MULTICO.  Warszawa 2009 . 
- Ogrody - zwierciadła kultury. Ogrody Wschodu, red. Leszek Sosnowski, Anna Wójcik, Producent: Universitas , Warszawa 

2004. 

Uwagi: 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Kompozycje roślin w terenach zieleni 
Kod 

 przedmiotu: PS.K-4b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem -  - 15 - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - - 9 - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Monika Edyta Drozdek  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Monika Edyta Drozdek 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z urządzaniem terenów zieleni – metodami sporządzania wykonawczej 
dokumentacji projektowej.  
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy przygotowywania wykonawczej dokumentacji projektowej z prawidłowym zastosowaniem 
Polskich Norm, wprowadzenie do opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR).  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Znajomość zasad projektowania terenów zieleni 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 definiuje problemy projektowo-wykonawcze wynikające z 
akceptacji do realizacji projektu koncepcyjnego 

R1P-W04, R1P-W05, 
InzP_W01 

 wybiera i przedstawia możliwe rozwiązania projektowe R1P-W05, InzP_W02  

 broni prawidłowych rozwiązań i jakości przyjmowanych rozwiązań 
projektowych 

R1P-W05, InzP_W05 

 tworzy dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną 
wykonania i odbioru robót  

R1P-W05, R1P-W08, 
InzP_W05 

Umiejętności 

 identyfikuje i przedstawia problemy projektowe  R1P_U01, InzP_U01, 
InzP_U03, InzP_U05 

 wyjaśnia i przedstawia sposoby ich rozwiązania R1P_U01, R1P_U05, 
R1P_U09, InzP_U02, 
InzP_U03 

 wybiera i projektuje prawidłowe rozwiązania zależne od zadania R1P_U02, R1P_U06, 
R1P_U07, InzP_U03 

 tworzy dokumentację projektową oraz STWiOR R1P_U02, R1P_U03, 
InzP_U06, InzP_U08 

Kompetencje społeczne 

 inicjuje badania w toku przygotowania dokumentacji R1P_K08, InzP_K01 

 formułuje wnioski dotyczące konieczności przyjęcia określonych 
rozwiązań,  

R1P_K04, R1P_K05, 
InzP_K01 

 wyjaśnia konieczność wprowadzenia określonych rozwiązań 
projektowych 

R1P_K05, R1P_K06, 
InzP_K02 



Treści programowe: 
- Rysunek techniczny – przypomnienie zasad. 
- Ogólne zasady tworzenia dokumentacji projektowej.  
- Normy Polskie dotyczące przygotowania dokumentacji rysunkowej.  
- Rysunki podstawowe oraz szczegółowe w dokumentacji projektowej. 
- Inwentaryzacja drzew i krzewów metodami szczegółową oraz ogólną (opis +rysunki).  
- Zabezpieczenia drzew na placach budowy (opis +rysunki).  
- Opracowanie opisu i teczki dokumentacji projektowej.  
- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- Metody podające: Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną. 
- Metody poszukujące: obserwacji, pomiaru w terenie, projektu. 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Sposobem sprawdzenia wiedzy praktycznej jest ocena poprawności opracowania projektu wykonawczego wybranego terenu 
zieleni pod względem: zgodności z zasadami rysunku technicznego (Polskimi Normami), przyjętych rozwiązań projektowych – 
wykorzystania wiedzy teoretycznej z budowy terenów zieleni, szczegółowości specyfikacji technicznej materiału roślinnego i 
elementów malej architektury oraz wykonania robót/prac - zgodnie z katalogami branżowymi. 
 

Sposób zaliczenia: 
˗ Ćwiczenia: Otrzymanie pozytywnej oceny z pracy semestralnej, w formie projektu wykonawczego wybranego założenia 

ogrodowego (część opisowa i rysunkowa). 
˗ Wykłady: Egzamin pisemny Ocena końcowa jest rezultatem porównania liczby uzyskanych przez studenta punktów ze skalą 

ocen: bdb 4,6 - 5,0/ db+ 4,1 - 4,5/ db 3,6 - 4,0/ dst+ 3,1 - 3,5/ dst 2,6 - 3,0/ ndst. 2,5 ≤. 

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 4 0,2 6 0,2 

Godziny kontaktowe 19 0,8 15 0,6 

Przygotowanie do zajęć 3 0,1 6 0,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 3 0,1 4 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 6 0,2 10 0,4 

ECTS łącznie - 1,0 - 1,0 

Procent pracy własnej 24,0 40,0 

 
 

Literatura: 
- Gadomska E., Gadomski K: Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni.  Cz. I-III. Wyd. Hortpress, Warszawa 2005-2010. 
- Drozdek. M.E.(red.).: Rośliny do zadań specjalnych. Wyd. PWSZ w Sulechowie. 2011  
- Szczepanowska H. B.: Drzewa w mieście. Hortpress, Warszawa, 2001. 

Uwagi: 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Historia założeń ogrodowych 
Kod 

 przedmiotu: PS.K-5a 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 30 - - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Iwona Bińkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr Iwona Bińkowska 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z historią sztuki ogrodowej – wskazanie zdarzeń historycznych i założeń estetycznych, które miały 
wpływy na zakładanie ogrodów. Wskazanie zasadniczych różnic między filozofią zakładania a kompozycją ogrodów w 
poszczególnych epokach – jako jednej z podstawowych informacji wpływających na świadomość i wiedzę przyszłych 
projektantów. Zapoznanie z efektami pracy mistrzów ogrodników planistów z epok minionych, które dają możliwość 
dostosowania działań projektanta i wykonawcy projektów z zakresu odnowy i pielęgnacji zabytkowych założeń ogrodowych na 
terenach miast, wsi i w otwartym krajobrazie 
 
Cel przedmiotu: 
Celem nauczania jest wprowadzenie studenta w podstawy historii sztuki ogrodowej: definiowania i opisu dzieł sztuki ogrodowej 
charakterystycznych dla epok w europie; rozpoznawanie podstawowych kompozycji i Symbol efektu kierunkowegoiki doboru 
gatunkowego roślin od antyku do początku XXI w.; analiza źródeł ikonograficznych i kartograficznych; analizy w terenie 
historycznego założenia przestrzennego (zespół pałacowo-parkowo z folwarkiem).  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Maturalny poziom z zakresu historii powszechnej Polski, historii literatury powszechnej, historii sztuk plastycznych. 
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W24 zna pojęcia ogród, park, zabytek oraz pokrewne również z zakresu 
historycznych i współczesnych elementów ogrodów/parków 

R1P_W07 

K_W24 definiuje, wyjaśnia i ocenia kompozycje ogrodowe z 
poszczególnych epok 

R1P_W07 

K_W24 opisuje tok komponowania ogrodów historycznych w omawianych 
epokach 

R1P_W07 

K_W24 wyjaśnia procesy różnicujące ogrody różnych epok R1P_W07 

K_W24 rozpoznaje i klasyfikuje typy kompozycji ogrodowych R1P_W07 

Umiejętności 

 rozpoznaje podstawowe typy kompozycji ogrodowych R1P_U06 

 rozpoznaje podstawowe elementy kompozycji ogrodowych R1P_U06 

K_U27 ocenia stan zachowania ogrodów na podstawie porównania 
materiałów źródłowych i stanu obecnego, w tym posługując się 
źródłami obcojęzycznymi 

R1P_U13 

K_U17 rozpoznaje czynniki degradacji parku i kompozycji, oceniając 
możliwości introdukcji nowych nasadzeń i zasiewów 

R1P_U06 



 

Kompetencje społeczne 

K_K08 identyfikuje zabytkowe obszary ogrodowe w przestrzeniach 
miejskich, wiejskiej i otwartym krajobrazie 

R1P_K02 

K_K08 identyfikuje problemy funkcjonalne odnoszące się do granic ogrodu 
i stanu jego zachowania 

R1P_K02 

 

Treści programowe: 
 Podstawowe pojęcia z historii sztuki ogrodowej  

 Ogrody antyku  

 Ogrody średniowiecza 

 Ogrody renesansu 

 Ogrody angielskiej szkoły w XVIII wieku.  

 Park romantyczny  

 Historyzm w sztuce ogrodowej.  

 Nurty alternatywne w XIX i 1 poł. XX w.  

 Ogrody okresu międzywojennego  

 Ogrody modernistyczne powojenne.  

 Nurt postmodernistyczny w sztuce ogrodowej.  

 Historia terenów spacerowych i parków publicznych od antyku do współczesności.  

 Relacje rezydencja-ogród we wszystkich epokach.  

 Funkcje założeń ogrodowych w majątkach ziemskich.  

 Rola zwierzyńców i polowań.  

 Ogrody władców we wszystkich epokach.  

 Sztuka ogrodowa we wnętrzach architektonicznych.  

 Typy kompozycji ogrodowych.  

 Terminologia z zakresu historycznych w współczesnych elementów ogrodów/parków. 
 

 Czytanie historycznych planów i ilustracji ogrodów. 

 Analiza ilustracji przedstawiających fragmenty kompozycji ogrodowych. 

 Sporządzenie opisu analizowanych planów i ilustracji 

 Identyfikacja podstawowych oznaczeń stosowanych na planach ogrodów/parków 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 metody poszukujące: 
 klasyczna problemowa  
 ćwiczeniowo-praktyczne: laboratoryjna, obserwacji i pomiaru w terenie, studium przykładowe 

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 

 egzamin pisemny 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 

 raport z zajęć terenowych 
 
Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 zaliczenie 100% prac laboratoryjnych i zajęć terenowych 

 zdanie przedmiotowego egzaminu końcowego obejmującego treści wykładowe i teoretyczne oraz wnioskowe treści 
ćwiczeniowe 

Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu końcowego. 
 
 



 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 30 1,2 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 15 0,6 

Konsultacje 4 0,2 15 0,6 

Godziny kontaktowe 64 2,6 45 1,8 

Przygotowanie do zajęć 3 0,1 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 12 0,5 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 11 0,4 29 1,2 

ECTS łącznie - 3 - 3 

Procent pracy własnej 15,8 39,2 

 
Literatura: 

 Hobhouse P.: Historia ogrodów, Warszawa 2005 

 Majdecki L.: Historia ogrodów, t.1-2, Warszawa 2007-2008 

 Szafrańska M.: Po co ogrodowi pałac?, /w:/ Pałac w ogrodzie, /red. B.Wierzbicka/, Warszawa 1999, 24-34 

 Zachariasz A.: Ogród dworski – wybrane charakterystyczne elementy i motywy, /w:/ Dwór polski zjawisko historyczne i 
kulturowe., Kielce 2002, 253-292 

 Siewniak M., Mitkowska A., Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998 

 Ogród: Forma – Symbol efektu kierunkowego – marzenie. /red. M. Szafrańska/ Warszawa 1998 

 Kozima I.: Książę Hermann von Pückler-Muskau i jego park w Mużakowie 

 Bogdanowski J.: Polskie ogrody ozdobne. Historia i problemy rewaloryzacji. Warszawa 2000 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Roślina - tworzywo artystyczne 
Kod 

 przedmiotu: PS.K-5b 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 30 - - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Iwona Bińkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr Iwona Bińkowska 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z wartościami estetycznymi tworzywa roślinnego. Wskazanie różnorodności wartości estetycznych, które 
powinny być uwzględnione przy projektowaniu terenów zieleni. Przedstawienie zasad wyboru roślin dawnych projektantów (od 
starożytności) i wybitni twórcy współcześni (zasięg terytorialny Europa, Azja, Ameryka Pn.). Dawne i współczesne definicje 
piękna w sztuce ogrodowej 
 

Cel przedmiotu: 
Przedmiot uzupełniający do projektowania. Podstawowym celem jest pobudzenie refleksji nad pięknem tworzonych kompozycji 
roślinnych, znajomość kryteriów estetycznych i artystycznych wyboru szaty roślinnej w projektowaniu, jakimi kierowali się 
ogrodnicy w epokach historycznych i współcześnie. W zakresie praktycznym: umiejętność dokonywania konsekwentnego 
wyboru roślin wg tych kryteriów w samodzielnym projektowaniu terenów zieleni. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Maturalny poziom z zakresu historii powszechnej Polski, historii literatury powszechnej, historii sztuk plastycznych 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 definiuje pojęcia piękna R1P_W03 

 definiuje wartości estetyczne roślin R1P_W03 

 wyjaśnia zasadność stosowania konkretnych roślin w 
komponowaniu grup 

R1P_W05 

 opisuje zasady wyboru roślin przez dawnych projektantów oraz 
wybitnych twórców współczesnych 

R1P_W05 

Umiejętności 

 ocenia wartości estetyczne kompozycji roślinnych R1P_U06 

 wybiera i odtwarza zasady wyboru roślin przez dawnych 
projektantów oraz wybitnych twórców współczesnych 

R1P_U06 

 tworzy własną definicję piękna i praktycznie stosuje kryteria 
estetyczne w projektowaniu 

R1P_U06 

 

Treści programowe: 
 Rozpoznanie cech odpowiedzialnych za wartość estetyczną tworzywa roślinnego: bryła, pokrój, efekty linearne, 

światłocieniowe, barwa, faktura, zapach, dźwięk. 

 Cechy indywidualne roślin (drzewa, krzewy, byliny, zielne). 

 Różnorodność wartości estetycznych przy projektowaniu grup.  



 Zmienność efektów estetycznych wynikająca z cyklu wegetacji, zmian rocznych, dobowych i pogodowych oraz lokalizacji 
(m.in. wystrój wnętrz). 

 Zasady wyboru, jakimi kierowali się dawni projektanci (od starożytności) i wybitni twórcy współcześni (zasięg terytorialny 
Europa, Azja, Ameryka Pn.).  

 Dawne i współczesne definicje piękna w sztuce ogrodowej.  

 Związki pomiędzy wartościami estetycznymi a symboliką roślin w różnych epokach. 

 Samodzielna próba definiowania piękna i praktyczne stosowanie kryteriów estetycznych w projektowaniu. 

 Rodzaje kompozycji wykorzystujących tworzywo roślinne. Znacznie formy (bryła, kształt, linia, barwa światło) Cechy i 
wartości estetyczne indywidualnych roślin i ich grup.  

Metody/techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 metody poszukujące: 
 klasyczna problemowa  
 ćwiczeniowo-praktyczne: laboratoryjna, obserwacji i pomiaru w terenie, studium przykładowe 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 egzamin pisemny 

 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych, prace grupowe 

 udział w dyskusji 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 zaliczenie 100% prac laboratoryjnych  

 prezentacje wyników prac w grupach: pracy teoretycznej i terenowej na zajęciach laboratoryjnych 

 zdanie przedmiotowego egzaminu końcowego obejmującego treści wykładowe i teoretyczne oraz wnioskowe treści 
ćwiczeniowe 

Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu. 

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 30 1,2 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 15 0,6 

Konsultacje 4 0,2 15 0,6 

Godziny kontaktowe 64 2,6 45 1,8 

Przygotowanie do zajęć 3 0,1 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 12 0,5 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 11 0,4 29 1,2 

ECTS łącznie - 3 - 3 

Procent pracy własnej 15,8 39,2 

 
Literatura: 
 Oleksyn H.: Kompozycje roślinne w kształtowaniu terenów zieleni, Poznań 2007 

 Kobielus S.: Florarium christianum – Symbol efektu kierunkowegoika roślin, Kraków 2006 

 Siewniak M., Mitkowska A.: Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998 

 
Uwagi: 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Rewaloryzacja zabytkowych założeń 

ogrodowych 
Kod 

 przedmiotu: PS.K-6a 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Iwona Bińkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr Iwona Bińkowska 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedstawienie zasad i metod rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych, stosowania metod badań bezpośrednich i 
pośrednich w studniach nad przemianami kompozycji ogrodów/parków i wyznaczania stref ochrony konserwatorskiej.  Ponadto 
wskazane zostaną możliwości adaptacji historycznych założeń do współczesnych funkcji i potrzeb użytkownika.  
 

Cel przedmiotu: 
Celem nauczania jest wprowadzenie studenta w podstawy rewaloryzacji założeń ogrodowych: rozpoznawania granic i 
zinterpretowania historycznego założenia ogrodowego; rozpoznania zniszczeń i potencjalnych zagrożeń dla wartości 
historycznych, estetycznych, przyrodniczych i funkcjonalnych ogrodu/parku; sporządzenie programu rewaloryzacji w oparciu o 
wyniki samodzielnych przeprowadzonych badań bezpośrednich i pośrednich. Wybór metody rewaloryzacji; samodzielna ocena i 
weryfikacja dokumentacji konserwatorskich 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Maturalny poziom z zakresu historii powszechnej Polski, historii literatury powszechnej, historii sztuk plastycznych, a także 
zagadnień z historii sztuki ogrodowej. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 definiuje pojęcia rewaloryzacji i jej metod R1P_W03 

 definiuje i wyznacza granice ochrony konserwatorskiej R1P_W03; R1P_W07 

 wyjaśnia zasadność wprowadzenia granic ochrony 
konserwatorskiej 

R1P_W03; InzP_W03 

 opisuje stosowanie metod bezpośrednich i pośrednich R1P_W07; InzP_W02 

 rozpoznaje i klasyfikuje zagrożenia dla kompozycji ogrodowych R1P_W07; InzP_W02 

Umiejętności 

K_U01 ocenia stan zachowania kompozycji ogrodowej R1P_U01; InzP_U11 

 wybiera odpowiednie metody rewaloryzacji zabytkowych założeń 
ogrodowych 

R1P_U06; R1P_U07; 
InzP_U02 

 identyfikuje zagrożenia i wyjaśnia sposoby przeciwdziałania R1P_U01, R1P_U06; 
InzP_U07 

 tworzy plan rewaloryzacji ogrodu/parku uwzględniający łączenie 
współczesnych funkcji z historycznymi wartościami 

R1P_U05; R1P_U06; 
InzP_U01 

K_U27 wykorzystuje w opisach historii założeń parkowych źródła 
obcojęzyczne 

R1P_U13 



 

Kompetencje społeczne 

K_K04 identyfikuje problemy zabytkowych obszarów ogrodowych w 
przestrzeniach miejskich, wiejskiej i otwartym krajobrazie 

R1P_K05 

K_K08 inicjuje działania na rzecz ochrony struktury i funkcjonalności 
terenów zabytkowych 

R1P_K05 

 

Treści programowe: 
 Definicje rewaloryzacji i jej metod. 

 Wskazanie uwarunkowań metod rewaloryzacji. 

 Sytuacja prawna metod zabytkowych założeń ogrodowych. 

 Rodzaje stref i granice ochrony konserwatorskiej. 

 Sposoby badań bezpośrednich i pośrednich założeń ogrodowych. 

 Waloryzacja parku/ogrodu jako części założenia przestrzennego. 

 Rola zabytkowego założenia ogrodowego w krajobrazie kulturowym i naturalnym, uwarunkowania ekologiczne. 

 Adaptacja założenia do spółczesnych funkcji i użytkownika 

 Waloryzacja, zasady tworzenia programu i koncepcyjnego projektu rewaloryzacji. 

 
 Czytanie historycznych planów i ilustracji ogrodów. 

 Analiza ilustracji przedstawiających fragmenty kompozycji ogrodowych. 

 Sporządzenie opisu analizowanych planów i ilustracji. 

 Wyznaczanie granic historycznych parku/ogrodu. 

 Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej dla historycznych parków/ogrodów. 

 Zastosowanie metod badań bezpośrednich i pośrednich założeń na wybranym przykładzie. 

 Dendrochronologia. 

 Opracowanie planu rewaloryzacji wybranego założenia ogrodowego. 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 

 metody poszukujące: 
 klasyczna problemowa  
 ćwiczeniowo-praktyczne: laboratoryjna, obserwacji i pomiaru w terenie, studium przykładowe 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 kolokwium pisemne z wiedzy teoretycznej (5 pytań otwartych, ocena od 0 do 5 pt, 3 pt. ocena dst., 3,5 – dst.+, 4,0 – db., 

4,5 – db.+, 5,0 – bdb.) 

 prezentacje wyników prac w grupach: pracy teoretycznej i terenowej na zajęciach laboratoryjnych 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 

 zaliczenie 100% prac laboratoryjnych, zajęć terenowych oraz pracy w grupie 

 zaliczenie kolokwium końcowego obejmującego treści wykładowe i teoretyczne oraz wnioskowe treści ćwiczeniowe 
Oceną z przedmiotu jest średnia arytmetyczna z kolokwium i prac grupowych. 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 15 0,6 14 0,6 

Godziny kontaktowe 45 1,8 32 1,3 

Przygotowanie do zajęć 15 0,6 25 1,0 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 18 0,7 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0 

Praca własna 30 1,2 43 1,7 

ECTS łącznie - 3,0 - 3 

Procent pracy własnej 40,0 57,3 

 
 

 
Literatura: 
 Majdecki L.: Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych. Warszawa 1993 

 Bogdanowski J.: Ochrona przyrody i kierunki pokrewne /w:/J. Bogdanowski Polskie ogrody ozdobne. 

 Historia i problemy rewaloryzacji. Warszawa 2000 

 Maciejewska-Bujak B.: Problematyka ochrony zespołów dworskich. /w:/ Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe. 
Kielce 2002, s.13-21 

 Siewniak  M.: Relacje przestrzenne między pałacem a drzewostanem  ogrodowym /w:/ pałac w ogrodzie (red. B. 
Wierzbicka)Warszawa 1999. s.142-153 

 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: 
Historycyzm - twórczy dialog 

współczesnego projektanta z przeszłością 
Kod 

 przedmiotu: PS.K-6b 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr Iwona Bińkowska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr Iwona Bińkowska 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studentów ze współczesnymi światowymi i polskimi nurtami w projektowaniu, inspirującymi się koncepcjami 
historycznymi. Rozróżnienie na działania na terenach objętych ochroną konserwatorską oraz tworzenie nowych terenów zieleni. 
Omówienie polskich uwarunkowań prawnych założeń historycznych. Ukazanie możliwości wyboru historycznych rozwiązań w 
zależności od współczesnych uwarunkowań założenia i możliwości ich kreatywnego wykorzystania przez projektanta. 
 

Cel przedmiotu: 
Przedstawienie historycznych form kształtowania krajobrazu kulturowego jako atrakcyjnej inspiracji dla współczesnego 
projektanta - ogrodnika. Nabycie przez studenta umiejętności stworzenia projektu koncepcyjnego dla założenia historycznego, 
zgodnego z uwarunkowaniami konserwatorskimi oraz tworzenie alternatywnych koncepcji wynikających z uwarunkowań 
współczesnych. Umiejętność świadomego sięgania po formy historyczne. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji: 
Umiejętność przygotowania schematu funkcjonalno-przestrzennego i projektu koncepcyjnego terenu zieleni 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W24 zna cechy formalne typowe dla założeń pochodzących z 
odmiennych epok (od antyku śródziemnomorskiego do końca 
wieku XX) 

R1P_W07; InzP_W05 

K_W24 zna zasady ewolucji doboru materiału roślinnego w 
poszczególnych epokach 

R1P_W04; InzP_W05 

K_W21 zna uwarunkowania prawne, funkcjonalne, artystyczne, 
przyrodnicze, dotyczące założeń historycznych i nowo tworzonych 

R1P_W02; InzP_W05 

Umiejętności 

K_U27 dokonuje wszechstronnej analizy założenia historycznego z 
wykorzystaniem źródeł obcojęzycznych 

R1P_U13 

 wyboru najwłaściwszej historycznie formy kompozycji, sposobu 
kształtowania roślinności, architektury, wyposażenia i doboru 
roślinności dla analizowanego założenia 

R1P_U01; R1P_U07; 
InzP_U03 

 oceny możliwości realizacji powyższych rozwiązań R1P_U07; InzP_U03 

 zaproponowania alternatywnych rozwiązań, wynikających z 
uwarunkowań współczesnych 

R1P_U07; InzP_U03 

 świadomego korzystania z form historycznych przy projektowaniu 
nowych terenów zieleni 

R1P_U07; InzP_U03 

 



Treści programowe: 
 Definicje i terminologia związane z problematyką krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego w kontekście 

historycznych i współczesnych terenów zieleni. 

 Prezentacja koncepcji sztuki krajobrazu. 

 Współczesne światowe i polskie nurty w projektowaniu, inspirujące się koncepcjami historycznymi. 

 Rozróżnienie na działania na terenach objętych ochroną konserwatorską oraz tworzenie nowych terenów zieleni. 

 Omówienie polskich uwarunkowań prawnych założeń historycznych. 

 Ukazanie możliwości wyboru historycznych rozwiązań w zależności od współczesnych uwarunkowań założenia i 
możliwości ich kreatywnego wykorzystania przez projektanta. 

 Chronologiczna prezentacja ewolucji kompozycji, form kształtowania roślinności, doboru tworzywa roślinnego, architektury i 
wyposażenia w założeniach historycznych. 

 Prezentacja wybranych przykładów rozwiązywania analogicznych problemów projektowych przez twórców różnych epok. 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
 metody podające: wykład łączący cechy problemowego z informacyjnym, każdorazowo z prezentacją ilustrującą omawiane 

problemy. 

 metody poszukujące: ćwiczenia bazujące na prezentacjach studentów w grupach, połączonych z projektami wynikającymi 
m.in. z pracy w terenie, dyskusja panelowa. 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- Prezentacje na ćwiczeniach – praca w grupach. 
- Udział w dyskusji. 
- Pisemne kolokwium pisemne z wiedzy teoretycznej (5 pytań otwartych, ocena od 0 do 5 pt, 3 pt. ocena dst., 3,5 – dst.+, 4,0 

– db., 4,5 – db.+, 5,0 – bdb.) 
 

Sposób zaliczenia: 
- Udział w zajęciach. 
- Prezentacja pracy grupowej. 
- Zaliczenie kolokwium. 
- Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z kolokwium i pracy grupowej. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 15 0,6 14 0,6 

Godziny kontaktowe 45 1,8 32 1,3 

Przygotowanie do zajęć 15 0,6 25 1,0 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 15 0,6 18 0,7 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0 

Praca własna 30 1,2 43 1,7 

ECTS łącznie - 3,0 - 3 

Procent pracy własnej 40,0 57,3 

 
 

Literatura: 
- Majdecki L.: Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych. Warszawa 1993 
- Bogdanowski J.: Ochrona przyrody i kierunki pokrewne [W:] J. Bogdanowski Polskie ogrody ozdobne. Historia i problemy 

rewaloryzacji. Warszawa 2000 
- Maciejewska-Bujak B.: Problematyka ochrony zespołów dworskich. [W:] Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe. 

Kielce 2002, s.13-21 
- Siewniak M.: Relacje przestrzenne między pałacem a drzewostanem ogrodowym [W:] Pałac w ogrodzie (red. B. Wierzbicka), 

Warszawa 1999. s.142-153 
 

Uwagi: 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: Pielęgnacja terenów zieleni 
Kod 

 przedmiotu: PS.K-7 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - 15 - - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 20 - 10 - - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Agnieszka Szczecińska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Agnieszka Szczecińska 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z pielęgnacją terenów zieleni – metodami, sprzętem i terminami 
wykonywania pielęgnacji poszczególnych grup roślin i konserwacji terenów zieleni.  
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z metodyką oceny stanu terenu zieleni i metodami jego właściwego utrzymania bądź poprawy, zgodnie z 
wymaganiami roślin i funkcjonalnością terenu oraz nauka przygotowania kompleksowej dokumentacji pielęgnacji okazów roślin 
oraz terenów zieleni.   
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Zaliczenie z zagospodarowania terenów zieleni, botaniki, fizjologii roślin i dendrologii oraz wiedza ogólna z zakresu ww. 
przedmiotów. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 wybiera i używa odpowiednich narzędzi do określonych rodzajów 
pielęgnacji roślin lub terenów zieleni 

R1P_W05; InzP_W02 

 argumentuje konieczność wykonania określonych zabiegów 
pielęgnacyjnych 

InzP_W02; InzP_W05 

 formułuje wnioski dotyczące konieczności przeprowadzenia 
pielęgnacji rośliny lub terenu zieleni 

InzP_W04 

Umiejętności 

K_U03 ocenia i analizuje pod kątem prowadzonej pielęgnacji rośliny lub 
tereny zieleni 

InzP_U07 

K_U03 tworzy dokumentację dotyczącą pielęgnacji roślin i terenów zieleni  InzP_U07 

K_U03 nadzoruje prace pielęgnacyjne przy drzewach pomnikowych i w 
drzewostanach parkowych 

R1P_U02; InzP_U07 

K_U03 przedstawia, wyjaśnia i inicjuje konieczność wykonywania 
niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych dla określonej rośliny lub 
terenu zieleni 

R1P_U06; InzP_U07 

K_U16 tworzy dokumentację dotyczącą pielęgnacji roślin i terenów zieleni R1P_U08;  

K_U03 przeprowadza zabiegi pielęgnacyjne przy krzewach, trawnikach, 
rabatach i kwietnikach z uwzględnieniem terminów 
agrotechnicznych (sezonowość prac) 

R1P_U06; InzP_U07 



 

Kompetencje społeczne 

K_K08 inicjuje prawidłowe prowadzenie pielęgnacji R1P_K02 

K_K09 ponosi odpowiedzialność za zgodność zleconych zabiegów z 
przepisami prawa i sztuką ogrodniczą 

R1P_K05 

 
Treści programowe: 
- Podstawy prawne usuwania i ciecia drzew i krzewów w terenach zieleni.  
- Zarządzanie i utrzymanie obiektów terenów zieleni 
- Zabezpieczenia drzew na terenach bodowy. 
- Metody przesadzanie starszych drzew. 
- Omówienie głównych cięć krzewów i drzew: formujące, prześwietlające, sanitarne (korygujące i odmładzające) oraz 

techniczne drzew.  
- Leczenie i pielęgnowanie ubytków drzew w terenach zieleni. 
- Zasady, terminy oraz narzędzia i sprzęt używane do pielęgnacji krzewów o formach naturalnych oraz krzewów i drzew 

formowanych. 
- Pielęgnacja zbiorników wodnych. 
- Główne błędy popełniane przy pielęgnowaniu roślin oraz terenów zieleni.  
- Składy gatunkowe mieszanek trawnikowych, a ich pielęgnacja. Rozpoznawanie chwastów na trawnikach i metody 

stosowane w ich zwalczaniu. 
- Normy pracy przy konserwacji i pielęgnacji terenów zieleni.  
- Metody oceny zdrowotności drzew. 
- Opracowanie rocznego harmonogramu pielęgnacji wybranego terenu zieleni.  
- Poznanie narzędzi i nauka operowania narzędziami ręcznymi do pielęgnacji. 
- Poznanie sprzętu mechanicznego oraz nauka operowania w zakresie zgodnym z BHP.  
- Zasady, terminy oraz narzędzia i sprzęt używane do pielęgnacji roślin jednorocznych, dwuletnich, bylin oraz traw 

ozdobnych. 
- Zasady, terminy oraz narzędzia i sprzęt używane do pielęgnacji trawników. 
- Pielęgnacja krzewów o formach naturalnych oraz krzewów i drzew formowanych. 
- Pielęgnacja wybranych gatunków krzewów (różaneczniki, róże) i drzew młodych w parku w Kalsku.  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- Metody podające:  

 Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną. 
- Metoda ćwiczeniowo-praktyczna: 

 przeprowadzana w ogrodzie dydaktycznym i w parku w Kalsku.  
- Metoda eksponująca: 

 pokaz.  
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- egzamin pisemny,  
- prezentacje wyników na zajęciach terenowych pod względem poprawności wykonania  prac pielęgnacyjnych, obmiarów 

oraz określenia zakresu i terminów a także prawidłowego oznaczenia chwastów trawnikowych i metod ich zwalczania. 
 

Sposób zaliczenia: 
Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie jednego kolokwium końcowego. 
Ćwiczenia: zaliczenie z ocena na podstawie prawidłowo wykonanych prac terenowych oraz przygotowanego rocznego 
harmonogramu prac pielęgnacyjnych dla określonego terenu zieleni lub oceny zdrowotności drzew i opracowania gospodarki 
drzewostanem oraz zaliczenie zielnika chwastów trawnikowych. 
Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie 100% prac laboratoryjnych i zajęć terenowych, 
- zdanie przedmiotowego egzaminu końcowego obejmującego treści wykładowe i teoretyczne oraz wnioskowe treści 

ćwiczeniowe 
Oceną z przedmiotu jest średnia arytmetyczna ocena z laboratoriów oraz egzaminu końcowego 
 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 30 1,2 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 10 0,4 

Konsultacje 10 0,4 10 0,4 

Godziny kontaktowe 55 2,2 40 1,6 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 20 0,8 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 8 0,3 12 0,5 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 20 0,8 34 1,4 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 26,7 45,9 

 
 

Literatura: 
- Chachulski Z.: Pielęgnowanie i leczenie drzew starszych Wyd. Libra-print 2010 
- Skup A.: Pielęgnacja i ochrona drzew. PTCHD, Kraków 1995 
- Lenard E.: Wolski K., Pielęgnacja drzew i krzewów ozdobnych AR we Wrocławiu, Wrocław 2005 
- Prat J. Y.: Retournard D., Ciecie drzew i krzewów ozdobnych Wyd. Delta Warszawa 
- Siewniwk M.: Siewniak M. Cięcie drzew, krzewów i pnączy, MTUiOD 2009 
- Radecki W.: Ochrona prawna drzew i krzewów według znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody z 2004. „Uprawa i 

Ochrona Drzew”, nr19, 2009  
- Szczepanowska H. B.: Drzewa w mieście, Hortpress sp. z o.o., Warszawa 2001. 
- Wessolly L., Rau Stuttgart S., Drzewa a bezpieczeństwo ruchu drogowego, SIA zintegrowana ocena statyki drzew. 

Opracowanie wersji polskiej M. Siewniak. 
- Kosmala M.: Pielęgnowanie drzew i krzewów ozdobnych. PWRiL, Warszawa 2000. 
- Szkiłądź J.: Pielęgnacja i konserwacja terenów zieleni osiedlowej. Zakład Wydawnictw CZSR, Warszawa 1979. 
- Paradowski A.: Atlas chwastów, Wyd. Plantpress 2009 

 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: 
Drzewa i krzewy w terenach 

zurbanizowanych 
Kod 

przedmiotu: PS.G-8a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem    15  2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem    9  2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Andrzej Purcel  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Andrzej Purcel 

Skrócony opis przedmiotu: 
Tematyka zajęć zmierza do nakreślenia specyficznych warunków wzrostu drzew i krzewów w terenach miejskich 
i przemysłowych. Istotną częścią zajęć jest analiza reakcji biologicznych drzew na warunki miejskie (glebowe i klimatyczne), oraz 
poznanie metod oceny kondycji drzew.  
Inne zagadnienia podejmowane podczas zajęć: wpływ długotrwałych zanieczyszczeń przemysłowych na wzrost i rozwój drzew, 
przedstawienie metod wykorzystania drzew jako bioindykatorów, drzewa i krzewy w zespołach roślinnych - fitosocjologiczna 
ocena warunków środowiska, dobór drzew do nasadzeń w terenach zurbanizowanych. 
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z warunkami wzrostu drzew i krzewów w terenach miejskich i przemysłowych, metodami oceny tych 
warunków i możliwościami zapewnienia odpowiedniej zdrowotności drzew i krzewów. 
 

Wymagania wstępne: 
Znajomość zagadnień z zakresu dendrologii, fizjologii roślin i gleboznawstwa 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W06 definiuje warunki wzrostu drzew w miastach i terenach 
przemysłowych 

R1P_W03,  R1P_W06 

K_W12 opisuje pożądane cechy gatunków drzew i krzewów rosnących w 
miastach 

R1P_W05,  R1P_W06, 
IznP_W02, InzP_W04 

K_W12 przedstawia optymalny dobór drzew i krzewów na obszarach 
miejskich 

R1P_W03,  R1P_W04, 

IznP_W02, InzP_W0503 

K_W12 przedstawia optymalny dobór drzew i krzewów na obszarach 
przemysłowych 

R1P_W05,  R1P_W06, 

IznP_W02, InzP_W04 

Umiejętności 

K_U12 rozpoznaje niekorzystne czynniki środowiskowe dla wzrostu i 
rozwoju drzew  

R1P_U01, InzP_U03 

K_U17 ocenia możliwości introdukcji roślin na terenach zdegradowanych i 
zdewastowanych 

R1P_U04, InzP_U06 



 

K_U28 wyjaśnia sposoby zminimalizowania niekorzystnego wpływu 
czynników środowiskowych na stan zdrowotny drzew (m.in. na 
podstawie doświadczenia zdobytego w przedsiębiorstwach 
ogrodniczych) 

R1P_U08, InzP_U09, 
InzP_U12 

K_U11 wybiera odpowiednie metody oceny zdrowotności drzew R1P_U06, InzP_U11 

K_U11 wybiera odpowiednie metody wykorzystania drzew jako 
bioindykatorów 

R1P_U06, InzP_U11 

K_U12 analizuje reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenie 
środowiska 

R1P_U01, InzP_U03 

K_U04 na podstawie metod fitosocjologicznych ocenia stan środowiska R1P_U05, InzP_U06 

Kompetencje społeczne 

K_K09 wykazuje poczucie odpowiedzialności zawodowej za kształtowanie 
środowiska naturalnego w miastach i obszarach przemysłowych 

R1P_K04, R1P_K05, 
InzP_K01 

K_K04 świadomie wybiera rodzaj uprawy dla określonych warunków w 
terenach zurbanizowanych 

R1P_K04, R1P_K05, 
InzP_K01 

 

Treści programowe: 
- warunki wzrostu drzew i krzewów w terenach miejskich i przemysłowych, 
- rola drzew i krzewów w terenach zurbanizowanych i industrialnych, 
- przegląd gatunków drzew polecanych do nasadzeń w miastach i terenach przemysłowych przy uwzględnieniu warunków 

wzrostu oraz walorów ozdobnych i innych funkcji roślin, 
- reakcje biologiczne drzew na niekorzystne warunki siedliskowe, 
- diagnostyka stanu drzew w terenach zurbanizowanych, 
- bioindykacja środowiska miejskiego przy użyciu drzew i krzewów (z wykorzystaniem aparatu asymilacyjnego, kory drzew 

itp.), 
- zmiany klimatu miast a dobór drzew - miejskie wyspy ciepła, perspektywa globalnych zmian klimatycznych. 
 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład konwersatoryjny, wykład informacyjny, 
- metody poszukujące: 

 metoda ćwiczeniowo-praktyczna – metoda ćwiczebna i projekt. 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Sposobem sprawdzenia wiedzy praktycznej jest ocena poprawności opracowania diagnozy - kondycji drzew rosnących w 
miastach lub terenach przemysłowych. 
 

Sposób zaliczenia: 
Otrzymanie pozytywnej oceny z opracowania diagnozy stanu drzew. 
 

Obciążenie praca studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 15 0,6 10 0,4 

Godziny kontaktowe 30 1,2 19 0,8 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 20 0,8 30 1,2 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 40,0 61,2 

 



 

Literatura: 
- Chachulski Z.: Pielęgnowanie i leczenie drzew starszych, Wydawnictwo i rok wyd. brak danych.  
- Drozdek. M.E.(red.).: Rośliny do zadań specjalnych. Wyd. PWSZ w Sulechowie. Sulechów 2011  
- Kosmala M.: Pielęgnacja drzew i krzewów ozdobnych, Wyd. RWRiL, Warszawa 2000. 
- Seneta W., Dolatowski J.: Dendrologia. PWN, Warszawa 2011. 
- Siewniak M., Siewniak M.: Sadzenie i przesadzanie drzew i krzewów. Dobór drzew do miasta wobec zmian klimatycznych. 

MTUiOD 2014.  
- Siwecki R. (red.): Reakcje biologiczne drzew na zanieczyszczenia przemysłowe T.1 i 2. Poznań-Kórnik. 2001. 
- Szczepanowska H. B.: Drzewa w mieście. Hortpress, Warszawa, 2001. 
- Szewczyk G.: Arborystyka,. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. Wyd. UR. Kraków 2012. 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Kolekcje i rośliny ogrodu 

dydaktycznego 
Kod 

przedmiotu: PS.K-8b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - - 15 - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - - 9 - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Andrzej Purcel 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Andrzej Purcel 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zajęcia realizowane są na terenie ogrodu dydaktycznego w Kalsku. Studenci poznają taksony zgromadzone w kolekcjach:  
1. roślin nagozalążkowych,  
2. roślin iglastych - okrywowych, 
3. róż, 
4. bylin okrywowych i pnączy, 
5. wysokich krzewów liściastych, 
6. niskich krzewów liściastych, 
7. ogrodu wodnego i przywodnego, 
8. roślin wrzosowatych cieniolubnych, 
9. roślin skalnych,  
10. wrzosów i wrzośców, 
11. kolekcja roślin parku przypałacowego, 
12. kolekcja roślin parku przy Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. 
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z wybranymi grupami roślin z kolekcji Ogrodu Dydaktycznego w Kalsku 
 

Wymagania wstępne: 
Znajomość zagadnień z zakresu dendrologii 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W24 opisuje historię Ogrodu Dydaktycznego, parku pałacowego w 
Kalsku oraz parku przy Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 
(z uwzględnieniem możliwości aklimatyzacyjnych roślin) 

R1P_W07, InzP_W0305 

K_W12 przedstawia cechy rodzajowe, gatunkowe i odmianowe roślin z 
poszczególnych kolekcji  

R1P_W03, InzP_W02, 
InzP_W00503, InzP_W04 

Umiejętności 

K_U05 rozpoznaje gatunki i odmiany z kolekcji R1P_U05, R1P_U06 

K_U17 wykonuje prace związane z inwentaryzacją roślin  

K_U17 ocenia możliwości introdukcji roślin z kolekcji na innych obszarach R1A_U04, R1P_U06, 
InzP_U06, InzP_U08 



 

Kompetencje społeczne 

K_K08 określa funkcje dydaktyczne, naukowe i społeczne Ogrodu 
Dydaktycznego w Kalsku w kontekście znaczenia kolekcji dla 
społeczności lokalnej i regionu 

R1P_K02, InzP_K02 

K_K03 organizuje pracę grupy w terenie R1P_K02, R1P_K02, 
InzP_K02 

 

Treści programowe: 
- Historia Ogrodu Dydaktycznego, parku pałacowego w Kalsku oraz parku przy Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego.  
- Dydaktyczna, naukowa i społeczna funkcja Ogrodu Dydaktycznego w Kalsku. 
- Charakterystyka roślin z poszczególnych kolekcji - charakterystyka morfologiczna, pochodzenie i wymagania siedliskowe. 
- Przegląd systematyczny roślin rosnących w Kalsku.  
- Przegląd roślin według ich zastosowań w terenach zieleni. 
- Rośliny rzadko uprawiane w Polsce ze względu na duże wymagania siedliskowe. 
- Odmiany uprawne polecane do nasadzeń w terenach zieleni urządzonej. 
- Aktualizacja bazy danych kolekcji. 

 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 prelekcja i obserwacja w terenie 
 inwentaryzacja taksonów  
 praca z przewodnikami do rozpoznawania roślin 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Sposobem sprawdzenia wiedzy praktycznej jest ocena znajomości taksonów rosnących w Ogrodzie Dydaktycznym w Kalsku 
 

Sposób zaliczenia: 
Otrzymanie pozytywnej oceny z ustnego kolokwium obejmującego rozpoznawanie i charakterystykę taksonów 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 15 0,6 10 0,4 

Godziny kontaktowe 30 1,2 19 0,8 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 0,4 15 0,6 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 20 0,8 30 1,2 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 40,0 61,2 

 

Literatura: 

 Seneta W., Dolatowski J.: Dendrologia. PWN, Warszawa 2011. 

 Bugała W.: Drzewa i krzewy. PWRiL, Warszawa 2000. 

 Czekalski M.: Liściaste krzewy ozdobne 1: 1-223. PWRiL, Poznań 2005. 

 Czekalski M.: Liściaste krzewy ozdobne 2: 1-200. PWRiL, Poznań 2006. 

 Czekalski M.: Wrzosy, wrzośce i inne rośliny wrzosowate. PWRiL, Poznań 2008. 

 Hoffman M. H. A. (red.): List of names of woody plants. Wyd. Applid Plant Research 2005. 

 Jerzak E.: Irgi uprawiane w Polsce. Officina Botanica, Kraków 2007. 

 Johnson O., More D.: Drzewa. Przewodnik Collinsa. Multico, 2011. 

 Marosz A.: Drzewa i krzewy iglaste. Officina Botanica, Kraków 2006. 
 Seneta W.: Drzewa i krzewy iglaste 1, 2. PWN, Warszawa 1987. 

 Seneta W.: Drzewa i krzewy liściaste 1: 1-331. PWN, Warszawa 1991. 
 Seneta W.: Drzewa i krzewy liściaste 2: 1-318. PWN, Warszawa 1994. 

 Seneta W.: Drzewa i krzewy liściaste 3: 1-343. PWN, Warszawa 1996. 
 

Uwagi: 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Zagospodarowanie terenów zieleni 
Kod 

 przedmiotu: PS.K-9 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 30 - - 30 - 3 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 18 - - 21 - 3 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Monika Edyta Drozdek 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Monika Edyta Drozdek  

Skrócony opis przedmiotu: 
Zasady wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu. Zapoznanie z 
zagadnieniami związanymi z zagospodarowaniem terenów zieleni oraz aktualnymi technologiami zakładania terenów zieleni.  

 
Cel przedmiotu: 
Nabycie przez studenta wiedzy z zakresu teorii, podstaw prawnych i praktycznych zakładania terenów zieleni o zróżnicowanej 
konstrukcji, charakterystyce elementów i funkcjonalności. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Zaliczenie z projektowania ogrodów przydomowych oraz instytucjonalnych lub przestrzeni publicznych, budownictwa 
ogrodowego, gleboznawstwa, uprawy roli oraz znajomość zasad rysunku technicznego i projektowania krajobrazu 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania potrafi: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W24 definiuje funkcje, jakie spełnia zieleń w kształtowaniu środowiska 
miejskiego 

R1P_W03 

 wykorzystać wiadomości dotyczące typów zieleni oraz zasad 
urządzania terenów zieleni 

R1P_W03; InzP_W05 

 stosować założenia projektowe w trakcie zakładania zieleni: 
sadzenia drzew i krzewów, zakładania trawników, rabat i 
kwietników 

R1P_W03; InzP_U08 

 uzasadnić wybór związany z zastosowaniem określonego 
rozwiązania technologicznego przy realizacji prac z branży zieleni 

R1P_W03; R1P_W04; 
R1P_W05; InzP_W05 

Umiejętności 

 tworzy projekt wykonawczy założenia zieleni R1P_U02; InzP_U08 

K_U16 tworzy specyfikację techniczną wykonania i odbioru prac z zakresu 
budowy i pielęgnacji terenów zieleni z uwzględnieniem zestawień 
materiału roślinnego 

R1P_U08; InzP_U06 

K_U16 tworzy przedmiar i harmonogram prac w kolejności technologicznej InzP_U06 

K_U01; 
K_U16 

określa zakres prac związanych z sadzeniem drzew i krzewów, 
zakładaniem trawników, rabat i kwietników 

R1P_U06; InzP_U06 

Kompetencje społeczne 

K_K08 inicjuje badania w toku przygotowania dokumentacji, pod kątem 
możliwości wprowadzenia drzew, pielęgnacji lub ich ochrony 

R1P_K02 

K_K09 wykazuje poczucie odpowiedzialności za właściwe kształtowanie 
środowiska naturalnego 

R1P_K04; R1P_K05 

 



Treści programowe: 
 Podstawy prawne opracowania dokumentacji wykonawczej budowy, zakładania i utrzymania terenów zieleni 

 Dokumentacja związana z projektem i realizacją terenów zieleni - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót/prac. 
Normy i katalogi branżowe w terenach zieleni 

 Przygotowanie terenu i roślinności do prowadzenia robót ziemnych. Przygotowanie terenu do sadzenia roślin. 

 Sposoby wykonywania robót ziemnych. Narzędzia i maszyny stosowane przy budowie terenów zieleni 

 Sadzenie drzew i krzewów, zakładanie rabat i kwietników, zakładanie trawników. 

 Kształtowanie małej architektury ogrodowej: konstrukcje pod pnącza, altany, ławki itp. 

 Urządzanie i elementy wyposażenia terenów rekreacyjnych i placów zabaw dla dzieci  

 Drogi i nawierzchnie ogrodowe w terenach zieleni. Murki i schody ogrodowe. 

 Woda i zbiorniki wodne w ogrodach i terenach zieleni. 

 Oświetlenie i ogrodzenie w terenach zieleni 

 Umacnianie skarp. Ściółkowanie i okrywanie powierzchni ziemi w terenach zieleni. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Wykład konwersatoryjny, wykład informacyjny. 

 Metoda ćwiczeniowo-praktyczna – metoda ćwiczebna i projekt. 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 Sposobem sprawdzenia wiedzy praktycznej jest ocena poprawności opracowania projektu wykonawczego wybranego 

terenu zieleni pod względem: zgodności z zasadami rysunku technicznego (Polskimi Normami), przyjętych rozwiązań 
projektowych wykorzystania wiedzy teoretycznej z budowy terenów zieleni, szczegółowości specyfikacji technicznej 
materiału roślinnego i elementów malej architektury oraz wykonania robót/prac - zgodnie z katalogami branżowymi. 

 

Sposób zaliczenia: 
 Ćwiczenia: Otrzymanie pozytywnej oceny z pracy semestralnej, w formie projektu wykonawczego wybranego założenia 

ogrodowego (część opisowa i rysunkowa). 

 Wykłady: Egzamin pisemny Ocena końcowa jest rezultatem porównania liczby uzyskanych przez studenta punktów ze 
skalą ocen: bdb 4,6 - 5,0/ db+ 4,1 - 4,5/ db 3,6 - 4,0/ dst+ 3,1 - 3,5/ dst 2,6 - 3,0/ ndst. 2,5 ≤. 

 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 39 1,6 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 21 0,8 

Konsultacje 2 0,1 8 0,3 

Godziny kontaktowe 62 2,5 47 1,9 

Przygotowanie do zajęć 6 0,2 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 4 0,2 10 0,4 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 12 0,5 27 1,1 

ECTS łącznie - 3,0 - 3,0 

Procent pracy własnej 16,2 36,5 

 
 

Literatura: 
 Bartosiewicz A.: Urządzanie terenów zieleni, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998 

 Gadomska E., Gadomski K.: Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Hortpress Warszawa 2005 

 Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego. Arkady Warszawa 2006 

 Szczepanowska H. B.: Drzewa w mieście, Hortpress  Warszawa 2001 

 Drozdek M. E. (red.) Techniki i technologie dla terenów zieleni, Wyd. PWSZ w Sulechowie. Sulechów 2009 

 Zalecenia dotyczące realizacji terenów zieleni Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Terenów Zieleni i Architektów 
Krajobrazu „Zieleń Polska” Kraków 2007 

 Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego Związek Szkółkarzy Polskich Wyd. Agencja Promocji Zieleni 
Sp. z o.o. Warszawa 2008 

 Ogólne Specyfikacje Techniczne wydane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Rośliny ozdobne - uprawa i sprzedaż 
Kod 

 przedmiotu: PS.K-10 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - -  - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Anna Lisiecka, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr hab. inż. Anna Lisiecka, prof. nadzw. 

Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach przedmiotu przedstawiane są podstawowe czynniki uprawy wpływające na jakość i wielkość plonu roślin ozdobnych 
produkowanych pod osłonami. 
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z zasadami uprawy roślin pod osłonami z uwzględnieniem ekonomiki produkcji, w tym fluktuacji popytu. 
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W12 opisuje technologię uprawy roślin ozdobnych pod osłonami R1P_W03, InzP_W03 

K_W12 opisuje wybrane gatunki i odmiany roślin ozdobnych uprawianych 
pod osłonami 

R1P_W01, R1P_W03 

K_W23 wyjaśnia zasady pozyskiwania i przygotowania kwiatów do obrotu R1P_W02 

K_W20 zna konstrukcję obiektów wykorzystywanych do mnożenia roślin 
ozdobnych 

R1P_W05, InzP_W02 

Umiejętności 

K_U05 rozpoznaje gatunki i odmiany roślin ozdobnych R1P_U01 

K_U28 układa cykl technologiczny uprawy pod osłonami R1P_U08, R1P_U06; 
InzP_U12 

K_U06 proponuje działania agrotechniczne dla upraw pod osłonami R1P_U06 

Kompetencje społeczne 

K_K04 świadomie wybiera lokalizację i profil produkcji roślin ozdobnych, 
dostrzegając dylematy społeczno-ekonomiczne i środowiskowo-
przestrzenne 

R1P_K04; R1P_K05 

 
Treści kształcenia: 
- Gatunki i odmiany roślin do uprawy pod osłonami 
- Jakość materiału wyjściowego do uprawy 
- Warunki klimatyczne – woda, światło, temperatura 
- Podłoże i nawożenie upraw 
- Nowoczesne technologie w uprawie pod osłonami 
- Wykorzystanie regulatorów wzrostu 
- Sterowanie kwitnieniem roślin 
- Zbiór i przygotowanie kwiatów do sprzedaży – stadium i sposób cięcia kwiatów, kondycjonowanie, sortowanie i pakowanie 
- Obrót roślinami ozdobnymi 

 



Metody / techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykład problemowy 
 wykład konwersatoryjny 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- egzamin końcowy z przedmiotu Rośliny ozdobne obejmujący treści wykładowe z 2 semestrów powiązane z ogólnymi 

wiadomościami z całości ćwiczeń. Egzamin jest punktowany w skali 50-punktowej, a ocena wynika z liczby uzyskanych 
punktów: 5,0 - 45-50pkt./ 4,5 – 40-44pkt./ 4,0 – 35-39pkt./ 3,5 – 30-34pkt./ 3,0 – 25-29pkt.  

 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 0 0 0 0 

Konsultacje 10 0,4 9 0,4 

Godziny kontaktowe 25 1,0 18 0,8 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 16 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 12 0,5 9 0,3 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 4 0,2 

Praca własna 24 1,0 29 1,1 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 49,0 61,7 

 

Literatura: 
- Chmiel H. (red.): Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL Warszawa 2002 
- Czekalski M.: Ogólna uprawa roślin ozdobnych. Wyd. AR we Wrocławiu 2010 
- Mynett K., Starck L.: Rośliny ozdobne. Hortpress, Warszawa 2004 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Rośliny doniczkowe 
Kod 

 przedmiotu: PS.K-11a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 15 - - - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 9 - - - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Anna Lisiecka, prof. nadzw.  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr hab. inż. Anna Lisiecka, prof. nadzw. 

Skrócony opis przedmiotu: 
Produkcja doniczkowych roślin ozdobnych zajmuje w Polsce ponad 230 ha i od kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie. Co roku 
wprowadzane są nowe gatunki i odmiany roślin, a także bardziej wydajne technologie. Jest to ważny element współczesnej 
aranżacji wnętrz i organizacji wystaw. 
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z technologią uprawy roślin doniczkowych oraz najczęściej uprawianymi gatunkami tych roślin. 
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W12 opisuje technologię uprawy roślin doniczkowych R1P_W03, InzP_W03 

K_W01 opisuje wybrane gatunki i odmiany roślin doniczkowych R1P_W01 

K_W12 wyjaśnia zasady doboru roślin doniczkowych do wnętrz o 
określonym charakterze 

R1P_W03 

Umiejętności 

K_U05 rozpoznaje gatunki i odmiany roślin doniczkowych R1P_U05 

K_U06; 
K_U10, 
K_U28 

układa cykl technologiczny uprawy roślin doniczkowych R1P_U06, R1P_U06, 
InzP_U08; InzP_U12 

K_U06 proponuje działania agrotechniczne dla upraw roślin doniczkowych R1P_U06 

 projektuje aranżacje wnętrz z użyciem roślin doniczkowych R1P_U01 

Kompetencje społeczne 

K_K08 inicjuje działania na rzecz poprawy estetyki i funkcjonalności 
obiektów, wnętrz 

R1P_K02; R1P_K05 

 
Treści kształcenia: 
- Rośliny doniczkowe o ozdobnych liściach – figowce, draceny, difenbachie, palmy, paprocie, kaktusy, pnącza 
- Odmiany i walory dekoracyjne roślin doniczkowych o ozdobnych liściach 
- Rozmnażanie, wymagania, uprawa i pielęgnacja w mieszkaniu roślin doniczkowych o ozdobnych liściach 
- Kwitnące rośliny doniczkowe – storczyki, fiołki alpejskie i afrykańskie, prymule, wilczomlecze, hortensje, ananasowate, 

cebulowe 
- Odmiany i walory dekoracyjne kwitnących roślin doniczkowych 
- Rozmnażanie, wymagania, uprawa i pielęgnacja kwitnących roślin doniczkowych 

 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 



- metody poszukujące: 
▪ sytuacyjna: analizowanie rzeczywistych sytuacji 
▪ ćwiczeniowo-praktyczne: metoda ćwiczeniowa, metoda projektu 
▪ dyskusji: seminaryjna, referatu 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- zaliczenie prezentacji wybranych przez studentów roślin doniczkowych 
- zaliczenie projektu dekoracji roślinami doniczkowymi ogrodu zimowego i biura 
- pisemne kolokwium końcowe oceniane w skali 50-punktowej, którego ocena wynika z liczby punktów: 5,0 – 45-50pkt./ 4,5 – 

40-44pkt./ 4,0 – 35-39pkt./ 3,5 – 30-34pkt./ 3,0 – 25-29pkt. 
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składa się : 
- ocena z kolokwium pisemnego w 75 % 
- oceny z prezentacji i projektu w 25% 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 3 0,1 5 0,2 

Godziny kontaktowe 18 0,7 14 0,6 

Przygotowanie do zajęć 3 0,1 6 0,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 4 0,2 5 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 7 0,3 11 0,4 

ECTS łącznie - 1,0 - 1,0 

Procent pracy własnej 28,0 44,0 

 
 

Literatura: 
- Chmiel H. (red.): Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL Warszawa 2002 
- Czekalski M.: Rośliny ozdobne do dekoracji wnętrz. Wyd. AR w Poznaniu 1996 
- Haber Z.: Doniczkowe rośliny ozdobne. PWRiL, Poznań 1992 
- Raworth J., Bradley V.: Rośliny ozdobne w domu. Wyd. Elipsa, Warszawa 1998 
- Ważbińska J., Puczel U.: Ćwiczenia z roślin ozdobnych, cz. 3 Rośliny doniczkowe. Wyd. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 

Olsztyn 2005 
- Wolverton B.C.: Rośliny przyjazne dla domu. Wyd. Koroprint-Elew, Warszawa 1996 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Rośliny ozdobne w terenach zieleni 
Kod 

 przedmiotu: PS.K-11b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 15 - - - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 9 - - - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Anna Lisiecka, prof. nadzw.  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr hab. inż. Anna Lisiecka, prof. nadzw. 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zagadnienia przedstawiane w ramach przedmiotu nakierowane są na wykształcenie umiejętności doboru roślin ozdobnych dla 
kompozycji zieleńców na obszarach miast i wsi. 
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z możliwościami doboru roślin dla różnego rodzaju kompozycji kwiatowych dla kształtowania terenów 
zieleni.  
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W12 opisuje prawidłowości konstrukcji kwietników, rabat kwiatowych i 
grup ogrodowych 

R1P_W01 

K_W12 opisuje warunki siedliskowe dla kompozycji kwiatowych R1P_W03 

K_W12 ocenia dopasowanie gatunków roślin do warunków siedliskowych i 
przestrzennych 

R1P_W01, R1P_W03 

K_W12 planuje sposób zagospodarowania terenów o różnym 
przeznaczeniu 

R1P_W04 

Umiejętności 

K_U10 projektuje i konstruuje aranżacje przestrzenne z użyciem roślin 
ozdobnych 

R1P_U04, R1P_U10 

K_U10 rearanżuje założenia zieleni z zastosowaniem elementów 
kwietnych 

R1P_U08, InzP_U08 

Kompetencje społeczne 

K_K08 inicjuje działania na rzecz poprawy estetyki i funkcjonalności 
terenów 

R1P_K02; R1P_K05 

 

Treści programowe: 
- Warunki otoczenia i siedliska decydujące o wyborze układu kwiatowego 
- Przygotowanie terenu przed nasadzeniem roślin kwiatowych 
- Terminy realizacji różnych założeń i ich pielęgnacja 
- Rodzaje kompozycji kwiatowych: kwietniki, rabaty, grupy ogrodowe 
- Kompozycje z udziałem roślin ozdobnych: ogrody skalne, alpinaria, oczka wodne, różanki, pojemniki 
- Wykonanie projektu kwietnika i rabaty 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- metody poszukujące: 



 sytuacyjna: analizowanie rzeczywistych sytuacji 
 ćwiczeniowo-praktyczne: metoda ćwiczeniowa, metoda projektu 
 dyskusji: seminaryjna, referatu 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- zaliczenie projektu kwietnika i rabaty 
- pisemne kolokwium końcowe, punktowane w skali 50-punktowej. Ocena wynika z liczby uzyskanych punktów: 5,0 – 45-

50pkt./ 4,5 – 40-44pkt./ 4,0 – 35-39pkt./ 3,5 – 30-34pkt./ 3,0 – 25-29pkt. 
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składa się:  
- Ocena z kolokwium - w 50% 
- Oceny z projektów - w 50% 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 3 0,1 5 0,2 

Godziny kontaktowe 18 0,7 14 0,6 

Przygotowanie do zajęć 3 0,1 6 0,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 4 0,2 5 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 7 0,3 11 0,4 

ECTS łącznie - 1,0 - 1,0 

Procent pracy własnej 28,0 44,0 

 
 

Literatura: 
- Bernaciak A. (red.): Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Hortpress, Warszawa 2000 
- Brookes J.: Projektowanie ogrodów. Wiedza i Życie, Warszawa 2004 
- Haber Z., Urbański P.: Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii. Wyd. AR w Poznaniu 2005 
- Majorowski M.: Małe kompozycje ogrodowe. Multico, Warszawa 2006 
- Oleksyn H.: Kompozycje roślinne w kształtowaniu terenów zieleni. Wyd. Nauk. Uniw. A. Mickiewicza, Poznań 2007 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

 
Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Rzadziej uprawiane rośliny ozdobne 

w gruncie 

Kod 
 przedmiotu: PS.K-12a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 15 - - - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 9 - - - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Anna Lisiecka, prof. nadzw.  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr hab. inż. Anna Lisiecka, prof. nadzw. 

Skrócony opis przedmiotu: 
Do założeń parkowych i ogrodowych proponowane są ostatnio nowe lub zapomniane gatunki roślin ozdobnych o specyficznych 
cechach. Poznanie ich rozszerza możliwości kompozycyjne zieleni kształtowanej. 
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z możliwościami stosowania rzadziej spotykanych gatunków roślin ozdobnych do uprawy w gruncie. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W12 opisuje wybrane gatunki i odmiany roślin ozdobnych R1P_W01 

K_W12 wyjaśnia zasady doboru roślin ozdobnych R1P_W01, R1P_W05 

K_W12 ocenia przydatność gatunków roślin do warunków siedliskowych R1P_W05 

K_W15 przedstawia cechy rodzajowe i gatunkowe roślin przyprawowych i 
leczniczych 

R1P_W03, R1P_W05 

Umiejętności 

 rozpoznaje gatunki i odmiany roślin ozdobnych R1P_U01 

K_U06; 
K_U10; 
K_U28 

układa cykl technologiczny uprawy roślin ozdobnych R1P_U06, R1P_U08; 
InzP_U08; nzP_U12 

 

Treści programowe: 
Omówienie gatunków i ważniejszych odmian roślin ozdobnych, z podkreśleniem ich walorów dekoracyjnych, metod 
rozmnażania, wymagań i zastosowania: trawy, paprocie, rośliny wodne, nowe gatunki lub odmiany roślin jednorocznych i bylin; 
rośliny przyprawowe i lecznicze jako element ogrodu ozdobnego. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- metody poszukujące: 

 sytuacyjna: analizowanie rzeczywistych sytuacji 
 ćwiczeniowo-praktyczne: metoda ćwiczeniowa 

 



 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- pisemne kolokwium końcowe, oceniane w skali 50-punktowej, którego ocena wynika z liczby punktów: 5,0 – 45-50pkt./ 4,5 – 

40-44pkt./ 4,0 – 35-39pkt./ 3,5 -30-34pkt./ 3,0 – 25-29pkt./  
- sprawdzanie obecności na zajęciach 

Sposób zaliczenia: 
- Oceną końcową jest ocena z kolokwium pisemnego, do którego dopuszczone są osoby zaliczające kurs ćwiczeniowy. 

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 3 0,1 5 0,2 

Godziny kontaktowe 18 0,7 14 0,6 

Przygotowanie do zajęć 3 0,1 6 0,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 4 0,2 5 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 7 0,3 11 0,4 

ECTS łącznie - 1,0 - 1,0 

Procent pracy własnej 28,0 44,0 

 
 

Literatura: 
- Haber Z.: Trawy rabatowe do naszych parków i ogrodów. Ofic. Wydaw. ATENA, Poznań 1989 
- Grabowska B., Kubala T.: Paprocie. Officina botanica, Kraków 2005 
- Małyszek A., Krejszeff S., Kucharczyk D.: Ogród wodny. Wyd. MUZA, Warszawa 2005 
- Radziul E.: Rośliny cenne, rzadkie, poszukiwane. PWRiL, Warszawa 2002 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Kwiaty cięte uprawiane pod 

osłonami 
Kod 

 przedmiotu: PS.K-12b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 15 - - - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 9 - - - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Anna Lisiecka, prof. nadzw.  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr hab. inż. Anna Lisiecka, prof. nadzw. 

Skrócony opis przedmiotu: 
W ramach przedmiotu przedstawiana jest jedna z bardziej dochodowych dziedzin kwiaciarstwa – produkcja kwiatów ciętych pod 
osłonami, realizowana w Polsce na ok. 500 ha. 
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z technologią uprawy kwiatów ciętych w szklarniach i tunelach foliowych oraz najczęściej uprawianymi 
gatunkami i odmianami tych roślin. 
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W12 opisuje technologię uprawy roślin ozdobnych pod osłonami R1P_W03, InzP_W05 

K_W12 opisuje wybrane gatunki i odmiany roślin ozdobnych uprawianych 
pod osłonami 

R1P_W01 

K_W23 wyjaśnia zasady pozyskiwania i przygotowania kwiatów do obrotu R1P_W02 

Umiejętności 

K_U05 rozpoznaje gatunki i odmiany roślin ozdobnych uprawianych pod 
osłonami 

 

K_U06; 
K_U10; 
K_U28 

układa cykl technologiczny uprawy pod osłonami R1P_U06, R1P_U08; 
InzP_U08, InzP_U12 

K_U06 proponuje działania agrotechniczne dla upraw pod osłonami R1P_U06 

 

Treści kształcenia: 
- Odmianoznawstwo 
- Technologia uprawy roślin pod osłonami – wymagania, rozmnażanie, podłoże i nawożenie, metody uprawy, zabiegi 

pielęgnacyjne, zbiór kwiatów, przygotowanie do sprzedaży, ochrona roślin: róża, chryzantema, gerbera, anturium, goździk, 
frezja 

 
Metody / techniki dydaktyczne: 
- metody poszukujące: 

▪ sytuacyjna: analizowanie rzeczywistych sytuacji 
▪ ćwiczeniowo-praktyczne: metoda ćwiczeniowa 

 
 
 



Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- systematyczne sprawdzanie znajomości odmian roślin ozdobnych uprawianych pod osłonami na kwiat cięty 
- pisemne kolokwium końcowe punktowane w skali 50-punktowej. Ocena wynika z liczby uzyskanych punktów: 5,0 - 45-50pkt. 

/ 4,5 - 40-44pkt. / 4,0 – 35-39pkt./ 3,5 – 30-34pkt./ 3,0 – 25-29pkt.  
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
 

Sposób zaliczenia: 
- Oceną końcową jest ocena z kolokwium pisemnego, do którego dopuszczone są osoby zaliczające kurs ćwiczeniowy. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 3 0,1 5 0,2 

Godziny kontaktowe 18 0,7 14 0,6 

Przygotowanie do zajęć 3 0,1 6 0,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 4 0,2 5 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 7 0,3 11 0,4 

ECTS łącznie - 1,0 - 1,0 

Procent pracy własnej 28,0 44,0 

 
 

Literatura: 
- Chmiel H. (red.): Uprawa roślin ozdobnych. PWRiL Warszawa 2002 
- Hetman J., Laskowska H., Pudelski K.: Anturium. PWRiL, Warszawa 1992 
- Jerzy M. (red.): Kwiaty cięte uprawiane pod osłonami. PWRiL, Poznań 2006 
- Jerzy M. Chryzantemy. PWRiL, Warszawa2000 
- Jerzy M., Baranowski T.: Róże pod osłonami. Hortpress, warszawa 2005 
- Kukułczanka K.: Frezja. PWRiL, Warszawa 1975 
- Mynett K.: Goździki. PWRiL, Warszawa 1974 
- Oszkinis K., Lisiecka A.: Gerbera. PWRiL, Warszawa 1985 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 

 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

 
Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Projektowanie w środowisku 

AutoCAD 
Kod 

 przedmiotu: PS.K-13a 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III, IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 60 - - 8 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 36 - - 8 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Agnieszka Szczecińska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Agnieszka Szczecińska 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zasady graficznego zapisu projektu w środowisku CAD 
 

Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami kreacji obrazu metodami komputerowymi, a także wprowadzenie do 
systemów Komputerowego Wspomagania Projektowania (CAD) 
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie informatyki, podstaw projektowania i bloku przedmiotów projektowych oraz znajomość zasad: obsługi komputera, 
rysunku technicznego oraz projektowania krajobrazu 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W26 wyjaśnia pojęcia i reguły związane z wykonywaniem projektów w 
środowisku CAD 

InzP_W02 

Umiejętności 

K_U25 projektuje tereny zieleni w programie AutoCAD R1P_U03; InzP_U08 

K_U25 identyfikuje standardowe funkcje systemów CAD R1P_U03 

 przyswaja nawyk ciągłego wynajdywania nowych rozwiązań i 
technologii informatycznych 

R1P_U01; InzP_U05 

 

Treści programowe: 
 Poznanie podstawowych cech programu, 

 Korzystanie z obiektów wektorowych - zasad ich tworzenia i modyfikacji, 

 Tworzenie rysunków przy użyciu linii, okręgów i łuków, 

 Polecenia dokonywania zmian, modyfikacji położenia i kształtu obiektów (usuwanie, kopiowanie, obracanie, wymazywanie, 
przesuwanie, zmiana wielkości obiektów, kopiowanie równoległe, tworzenie szyku prostokątnego i kołowego, lustrzane 
odbicie, przerywanie, wydłużenie, ucinanie, rozbijanie, fazowanie i zaokrąglanie), 

 Zarządzanie warstwami i właściwościami obiektów, 

 Kreskowanie i wypełnianie obszarów, bloki, 

 Wstawianie obrazów rastrowych do rysunku, 

 Wprowadzanie tekstu, 

 Skalowanie, 

 Pomiar powierzchni i długości, 



 Przygotowanie do druku. 

 
Metody / techniki dydaktyczne: 
 Praca z programem AutoCAD 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 prezentacje wyników i raporty na zajęciach laboratoryjnych 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 
Sposób zaliczenia: 

 Otrzymanie pozytywnej oceny z pracy semestralnej, w formie dokumentacji projektowej wybranego założenia ogrodowego, 
opracowanej za pomocą programu AutoCAD. 

 Praca semestralna w formie - wydrukowanej i spiętej w sposób uniemożliwiający dekompletację - dokumentacji projektowej 
opracowanej za pomocą programu AutoCAD wybranego założenia ogrodowego oraz wersji elektronicznej projektu w 
formie pliku DWG zapisanego na płycie CD. 

 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 36 1,4 

Zajęcia praktyczne 60 2,4 36 1,4 

Konsultacje 30 1,2 30 1,2 

Godziny kontaktowe 90 3,6 66 2,6 

Przygotowanie do zajęć 80 3,2 85 3,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 30 1,2 50 2,0 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 110 4,4 135 5,4 

ECTS łącznie - 8,0 - 8,0 

Procent pracy własnej 55,0 67,2 

 
 

Literatura: 
 Pikoń A., AutoCAD 2009 PL, Pierwsze kroki  Wyd. HELION Gliwice 2004 

 Sikorski P., Fornal B., Fortuna-Antoszkiewicz B., Czyżykowski B., SKRYPT: AutoCAD w architekturze krajobrazu 
Wprowadzenie SGGW W-wa 2006 

 Pikoń A., AutoCAD 2006 i 2006 PL Wyd. HELION Gliwice 2007 
 

Uwagi: 
Przedmiot wybieralny – studenci dokonują wyboru na pierwszym spotkaniu 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 

 
Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: 
Inwentaryzacja w środowisku 

AutoCAD 
Kod 

 przedmiotu: PS.K-13b 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III, IV Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 60 - - 8 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 36 - - 8 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Agnieszka Szczecińska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Agnieszka Szczecińska 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zasady wykonywania pomiarów sytuacyjnych, inwentaryzacji dendrologicznej, zapisu jej wyników oraz dalszej obróbki danych 
w środowisku programu AutoCAD. 

 
Cel przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami wykorzystania urządzeń elektronicznych i programów 
komputerowych w opracowaniu inwentaryzacji terenowej i dendrologicznej oraz dalszej analizy jej wyników. 
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie z informatyki, zagospodarowania terenów zieleni, mechanizacji i inżynierii ogrodniczej oraz bloku przedmiotów 
projektowych a także znajomość zasad: obsługi komputera, rysunku technicznego, podstaw geodezji oraz inwentaryzacji 
dendrologicznej. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W26 wyjaśnia pojęcia i reguły związane z wykonywaniem rysunków w 
środowisku CAD 

InzP_W02 

Umiejętności 

K_U25 analizuje wyniki inwentaryzacji terenowej i dendrologicznej InzP_U02 

K_U25 stosuje urządzenia i mierniki w procesie inwentaryzacji 
dendrologicznej terenów zieleni 

InzP_U01 

K_U25 identyfikuje standardowe funkcje systemów CAD R1P_U03 

 przyswaja nawyk ciągłego wynajdywania nowych rozwiązań i 
technologii informatycznych 

R1P_U01 

 

Treści programowe: 
 Zasady sporządzania inwentaryzacji terenu (inwentaryzacja ogólna i szczegółowa) 

 Metody pomiarów liniowych, kątowych i wysokościowych w terenie 

 Pomocnicze osnowy pomiarowe 

 Prowadzenie pomiarów sytuacyjnych w terenie: tyczenie prostych i kąta prostego w terenie, pomiar odległości 

 Pomiary dendrometryczne 

 Tradycyjne i nowoczesne technologie geodezyjne w architekturze krajobrazu 

 Podstawowe urządzenia i mierniki: dalmierz, wysokościomierz, libella, węgielnica, niwelator, planimetr, teodolit 

 Poznanie podstawowych funkcji programu AutoCAD 



 Korzystanie z obiektów wektorowych - zasad ich tworzenia i modyfikacji: tworzenie rysunków przy użyciu linii, okręgów i 
łuków, polecenia dokonywania zmian, modyfikacji położenia i kształtu obiektów (usuwanie, kopiowanie, obracanie, 
wymazywanie, przesuwanie, zmiana wielkości obiektów, kopiowanie równoległe, tworzenie szyku prostokątnego i 
kołowego, lustrzane odbicie, przerywanie, wydłużenie, ucinanie, rozbijanie, fazowanie i zaokrąglanie), zarządzanie 
warstwami i właściwościami obiektów, pomiar odległości, powierzchni i współrzędnych, kreskowanie i wypełnianie 
obszarów, bloki, wstawianie obrazów rastrowych do rysunku 

 Wprowadzanie tekstu 

 Przygotowanie do druku. 

 
Metody / techniki dydaktyczne: 
 Praca w terenie z mapą zasadniczą i narzędziami mierniczymi w celu zebrania danych. 

 Wprowadzenie wyników pomiarów i ich dalsza obróbka - praca z programem AutoCAD.  
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 konsultacje poszczególnych etapów pracy nad opracowaniem  z prowadzącym – w formie raportu na zajęciach 

laboratoryjnych 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 
 
Sposób zaliczenia: 

 Otrzymanie pozytywnej oceny z pracy semestralnej, w formie opracowanej za pomocą programu AutoCAD  inwentaryzacji i 
analizy wybranego założenia parkowego lub drzewostanu. 

 Praca semestralna w formie - wydrukowanej i spiętej w sposób uniemożliwiający dekompletację - dokumentacji projektowej 
opracowanej za pomocą programu AutoCAD wybranego założenia ogrodowego oraz wersji elektronicznej projektu w 
formie pliku DWG zapisanego na płycie CD. 

 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 60 2,4 36 1,4 

Zajęcia praktyczne 60 2,4 36 1,4 

Konsultacje 30 1,2 30 1,2 

Godziny kontaktowe 90 3,6 66 2,6 

Przygotowanie do zajęć 80 3,2 85 3,4 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 30 1,2 50 2,0 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 110 4,4 135 5,4 

ECTS łącznie - 8,0 - 8,0 

Procent pracy własnej 55,0 67,2 

 
 

Literatura: 
 Pikoń A., AutoCAD 2009 PL, Pierwsze kroki  Wyd. HELION Gliwice 2004 

 Sikorski P., Fornal B., Fortuna-Antoszkiewicz B., Czyżykowski B., SKRYPT: AutoCAD w architekturze krajobrazu 
Wprowadzenie SGGW W-wa 2006 

 Pikoń A., AutoCAD 2006 i 2006 PL Wyd. HELION Gliwice 2007 

 Gadomska E., Gadomski K.,: Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Hortpress, Warszawa 2005 

 Wytyczne techniczne G-3,4 Inwentaryzacja zespołów urbanistycznych, zespołów zieleni i obiektów architektury. Wyd. 
Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa 1981 

 Drozdek M. E. (red.) Techniki i technologie dla terenów zieleni, Wyd. PWSZ w Sulechowie. Sulechów 2009 

Uwagi: 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

 

Nazwa przedmiotu: Dendrologia 
Kod 

przedmiotu: PS.K-14 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 30 - - - 5 

Studia stacjonarne godzin ogółem 9 12 - - - 5 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Andrzej Purcel 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Andrzej Purcel, mgr inż. Wojciech Szefner 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zajęcia obejmują zakres wiedzy z działu botaniki zajmującego się drzewami i krzewami – między innymi ich budową 
morfologiczną oraz rozmieszczeniem geograficznym. 
 
Cel przedmiotu: 
Nabycie umiejętności rozpoznawania wybranych taksonów roślin nagozalążkowych i okrytozalążkowych. Usystematyzowanie 
wiedzy w celu optymalnego doboru taksonów drzew i krzewów do nasadzeń w ogrodach, alejach, parkach miejskich, krajobrazie 
otwartym i innych terenach, w zależności od warunków siedliskowych i biologicznych predyspozycji roślin. 
 
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Student powinien dysponować wiedzą ogólną z zakresu morfologii i anatomii roślin 
 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W01 opisuje budowę morfologiczną wybranych drzew i krzewów R1P_W01, R1P_W04, 
InzP_W05 

K_W01 przedstawia rozmieszczenie wybranych jednostek 
systematycznych (chorologia drzew i krzewów) 

R1P_W01, R1P_W04, 
InzP-W05 

K_W01 wyjaśnia zasady systematyki dendrologicznej R1P_W01, R1P_W04, 
InzP_W05 

K_W01 określa podstawowe wymagania siedliskowe drzew i krzewów R1P_W01, R1P_W04, 
InzP_W05 

Umiejętności 

K_U05 rozpoznaje najbardziej rozpowszechnione taksony drzew i 
krzewów 

R1P_U05, R1P_U06 

K_U04 wybiera optymalne warunki siedliskowe dla drzew i krzewów oraz 
zapewnić odpowiednie warunki dla ich wzrostu 

R1P_U05, R1P_U06 

 
Treści programowe: 
- Przegląd systematyczny drzew i krzewów.  
- Chorologia wybranych gatunków drzew i krzewów.  
- Wybrane zagadnienia z zakresu morfologii drzew, krzewów, półkrzewów i krzewinek.  
- Przegląd ważniejszych gatunków pnączy.  
- Charakterystyka wybranych taksonów karłowych.  
- Dobór drzew i krzewów ze względu na ich właściwości: pokrój, wielkość osobników dojrzałych, tempo wzrostu, wygląd liści, 

kwiatów i owoców, termin kwitnienia i owocowania.  



- Dobór drzew i krzewów pod względem warunków siedliskowych.  
- Introdukcja i aklimatyzacja roślin. Historia introdukcji obcych gatunków drzew i krzewów. 
- Wybrane zagadnienia z zakresu dendrochronologii. 
- Potencjalna roślinność naturalna jako wzorzec do projektowania składów gatunkowych w krajobrazie otwartym. 
- Zajęcia praktyczne w ogrodzie dydaktycznym w Kalsku, Arboretum Kórnickim i Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. 
 
Metody / techniki dydaktyczne: 
- Obserwacja, wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych. 
- Nauka rozpoznawania drzew i krzewów w oparciu o żywe części roślin (fragmenty pędów, kwiatostany, owoce itp.). 
- Zbiór zielnika. 
- Obserwacja w terenie. 
 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- Podstawą sprawdzenia efektów kształcenia jest średnia ocen - minimum 3,0 uzyskana z kolokwiów sprawdzających 

praktyczną umiejętność rozpoznawania drzew i krzewów, ocena z zielnika oraz obecność na wszystkich zajęciach.  
- Uzyskanie pozytywnej oceny z rozpoznawania drzew i krzewów jest możliwe po poprawnej identyfikacji minimum 50% 

taksonów. 
- Na zaliczenie zielnika wymagane jest zebranie 50 okazów drzew i krzewów. 

Wiedza teoretyczna jest sprawdzana podczas egzaminu ustnego. 
 
Sposób zaliczenia: 
Na zaliczenie przedmiotu składają się: 
- zaliczenie kolokwiów sprawdzających praktyczną umiejętność rozpoznawania drzew i krzewów, 
- zaliczenie zielnika. 
Po zaliczeniu ćwiczeń student/ka może przystąpić do egzaminu ustnego. 
Oceną z przedmiotu jest ocena z egzaminu końcowego. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 45 1,8 21 0,8 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 12 0,5 

Konsultacje 20 0,8 20 0,8 

Godziny kontaktowe 65 2,6 41 1,6 

Przygotowanie do zajęć 32 1,3 42 1,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 25 1,0 40 1,6 

Zaliczenie / egzamin 2 0,1 2 0,1 

Praca własna 59 2,4 84 3,4 

ECTS łącznie - 5,0 - 5,0 

Procent pracy własnej 47,6 67,2 

 
Literatura: 

 Bugała W.: Drzewa i krzewy. PWRiL, Warszawa 2000. 

 Seneta W., Dolatowski J.: Dendrologia. PWN, Warszawa 2011. 

 Czekalski M.: Liściaste krzewy ozdobne 1: 1-223. PWRiL, Poznań 2005. 

 Czekalski M.: Liściaste krzewy ozdobne 2: 1-200. PWRiL, Poznań 2006. 

 Czekalski M.: Wrzosy, wrzośce i inne rośliny wrzosowate. PWRiL, Poznań 2008. 

 Hoffman M. H. A. (red.): List of names of woody plants. Wyd. Applid Plant Research, 2005. 

 Jerzak E.: Irgi uprawiane w Polsce. Officina Botanica, Kraków 2007. 

 Marosz A.: Drzewa i krzewy iglaste. Officina Botanica, Kraków 2006. 

 Seneta W.: Drzewa i krzewy liściaste 1: 1-331. PWN, Warszawa 1991. 
 Seneta W.: Drzewa i krzewy liściaste 2: 1-318. PWN, Warszawa 1994. 

 Seneta W.: Drzewa i krzewy liściaste 3: 1-343. PWN, Warszawa 1996. 

 
Uwagi: 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Budownictwo ogrodowe 
Kod 

przedmiotu: PS.K-15a 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 10 8 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Stanisław Pryputniewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Stanisław Pryputniewicz, mgr inż. Tomasz Pryputniewicz 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy projektowania, technologii wykonywania i eksploatacji obiektów małej architektury (obiektów ogrodowych) i 
obejmuje zarówno aspekty konstrukcyjno-materiałowe, ekonomiczne jak i prawno-organizacyjne. 
 

Cel przedmiotu: 
Opanowanie podstawowych zasad i umiejętności związanych z projektowaniem, wykonywaniem, oceną poprawności wykonania, 
analizą kosztową i eksploatacją obiektów budowlanych, szczególnie obiektów małej architektury (ogrodowych). 

 
Wymagania wstępne: 
Zaliczenie rysunku. Znajomość podstaw rysunku i podstaw fizyki. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W21 ma wiedzę na temat podstawowych uwarunkowań prawno-
organizacyjnych w zakresie wystarczającym do współpracy z 
organami administracji architektoniczno-budowlanej 

R1P_W02; InzP_W05 

K_W21 ma wiedzę z podstaw mechaniki konstrukcji; potrafi wyjaśnić 
dlaczego obiekty budowlane „stoją” i jakie mogą być dla nich 
zagrożenia; zna zasady stosowania różnych rozwiązań 
materiałowych 

InzP_W05 

K_W20 zna uczestników procesu budowlanego i ich zadania R1P_W02; Inzp_W02 

K_W20 ma wiedzę na temat objawów uszkodzeń i zagrożeń konstrukcji 
obiektów małej architektury 

InzP_W01 

Umiejętności 

 umie zaprojektować i wykonać obiekty małej architektury (obiekty 
ogrodowe) 

R1P_U06; InzP_U08 

 umie zorganizować roboty budowlane dla tych obiektów i w 
przybliżeniu oszacować koszty 

R1P_U02; InzP_U04 

 umie opisać i zaprezentować problemy związane z budownictwem 
ogrodowym; potrafi reagować na zauważone zagrożenia i 
uszkodzenia 

R1P_U02; R1P_U05 

K_U13 umie współpracować z uczestnikami procesu inwestycyjnego i 
administracją architektoniczno-budowlaną 

R1P_U02 

Kompetencje społeczne 

K_K07 organizuje pracę w zakresie budownictwa związanego z małą 
architekturą 

R1P_K08; InzP_K02 



K_K03 w przypadku większych ogrodowych obiektów budowlanych potrafi 
współpracować z uprawnionymi specjalistami 

R1P_K02; R1P_K03; 
InzP_K02 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
- Uwarunkowania prawno-organizacyjne polskiego budownictwa. Klasyfikacja obiektów budowlanych. Podstawowe przepisy 

prawne (Prawo budowlane i przepisy wykonawcze). Stosowanie norm technicznych. Administracja architektoniczno-
budowlana. 

- Obciążenia (oddziaływania), źródła obciążeń  i sposoby ich przekazywania. Podstawowe pojęcia z wytrzymałości materiałów 
(naprężenie , odkształcenie, przemieszczenie). Podstawowe właściwości mechaniczne materiałów budowlanych 
(wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie, twardość, ścieralność, sprężystość i plastyczność). 

- Skały (klasyfikacja skał stosowanych w budownictwie, cechy techniczne wybranych skał). Ceramika budowlana. Rodzaje 
wyrobów ceramicznych (wyroby o czerepie porowatym, wyroby o strukturze spieczonej, wyroby z ceramiki półszlachetnej) 

- Mineralne spoiwa budowlane (wapienne, gipsowe, cement). Kruszywa budowlane (mineralne i sztuczne). Zaczyny i zaprawy 
budowlane. Składniki zapraw. Technologia przygotowania zapraw. Wyroby z zaczynów i zapraw. Beton zwykły i betony 
lekkie (składniki betonu, przygotowanie mieszanki, wytrzymałość). Żelbet (zasady zbrojenia). Technologia robót 
betoniarskich i zbrojarskich (transport betonu, układanie, zagęszczanie i pielęgnacja, wykonywanie robót w warunkach 
zimowych).  

- Podstawowe właściwości techniczne drewna. Rodzaje drewna używanego w budownictwie. Materiały budowlane drewniane 
i drewnopochodne. Połączenia w konstrukcjach drewnianych (złącza ciesielskie, złącza na gwoździe, sworznie, śruby i 
wkręty, złączana na pierścienie, złącza na płytki kolczaste, złącza z zastosowaniem kształtek metalowych, klejenie). 

- Podstawowe właściwości stali. Wyroby ze stali (kształtowniki walcowane, kształtowniki gięte na zimno, blachy, stal do 
zbrojenia betonu, siatki ogrodzeniowe, łączniki). Metody łączenia elementów stalowych ( połączenia śrubowe, nitowane, 
spawane, zgrzewane). 

- Przegląd technologii w budownictwie. Rodzaje konstrukcji. Podstawowe elementy konstrukcyjne prętowe (słup, belka, 
kratownica, rama, łuk) i powierzchniowe (płyty, tarcze, powłoki). Omówienie sposobów przenoszenia obciążeń przez te 
elementy. 

- Technologia prowadzenia robót ziemnych, Skarpy. Sposoby wzmacniania skarp. Ściany oporowe (obciążenia, stateczność). 
Sposoby wykonywania ścian oporowych z różnych materiałów budowlanych (mury oporowe z kamienia, ceramiki i drobnych 
elementów betonowych, ściany oporowe prefabrykowane, ściany żelbetowe). Przerwy dylatacyjne. 

- Drogi i nawierzchnie ogrodowe. Obciążenia nawierzchni. Konstrukcja drogi. Nawierzchnie gruntowe zwykłe i stabilizowane. 
Nawierzchnie twarde nie ulepszone i ulepszone. Dylatacje nawierzchni. Schody ogrodowe (zasady konstruowania, 
stosowane materiały).  

- Ogrodzenia (pełne i słupowo-przęsłowe). Zasady wykonywania poszczególnych elementów ogrodzenia (fundamenty, cokoły, 
słupy, przęsła). Dylatacje. Bramy i furtki. Ekrany akustyczne. 

- Zasady wykonywania pergoli, trejaży, altan, pawilonów ogrodowych Podstawowe elementy konstrukcyjne i materiały 
budowlane . Połączenia konstrukcyjne. . Dachy i stropodachy z zielenią dachową.  

- Zasady wykonywania ogrodowych zbiorników wodnych. Umacnianie brzegów zbiorników. Wybrane sposoby uszczelniania 
zbiorników (naturalne, wykorzystanie bentonitu, membrany, masy bitumiczne, siatkobeton). Odwonienia i nawodnienia w 
ogrodzie. Doły chłonne. Drenaż. 

- Proces inwestycyjny w budownictwie. Dokumentacja obiektu budowlanego Projekt budowlany. Pozwolenie na budowę, 
zgłoszenie budowy obiektu budowlanego. Pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu 
budowlanego. Zmiana sposobu użytkowania. Rozbiórka. Obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego. 

- Uproszczone metody kosztorysowania. Podstawy kosztorysowania. Rola, zadania i funkcje kosztorysów. Baza normatywna i 
cenowa. Zasady wykonywania przedmiarów i obmiarów robót. 

Ćwiczenia: 
- Właściwości fizyczne materiałów budowlanych (gęstość, szczelność, porowatość, wilgotność, nasiąkliwość, higroskopijność, 

podciąganie kapilarne, mrozoodporność, odporność na korozję, odporność na starzenie, odporność ogniowa, palność). 
Przykłady wyznaczania wybranych parametrów fizycznych.  

- Podstawowe oznaczenia na rysunkach technicznych budowlanych. Odczytywanie prostych rysunków architektoniczno-
budowlanych i konstrukcyjnych. 

- Rozpoznawanie wybranych skał stosowanych w budownictwie ogrodowym i opis ich podstawowych cech. Wyroby z 
kamienia (eksponaty, prezentacja multimedialna). 

- Prezentacja wybranych wyrobów ceramicznych oraz elementów małej architektury z nich wykonywanych. Wyroby ze spoiw i 
betonu. Przykłady zastosowania tych wyrobów w budownictwie ogrodowym (eksponaty, prezentacja multimedialna). 

- Prezentacja wybranych wyrobów drewnianych,  elementów i obiektów małej architektury z nich wykonywanych (eksponaty, 
prezentacja multimedialna). 

- Prezentacja wybranych wyrobów ze stali budowlanej oraz elementów małej architektury z nich wykonywanych. Przykłady 
wykorzystania tworzyw sztucznych. 

- Wykonanie uproszczonej wyceny wybranych robót budowlach. Przykład obliczeniowy z wykorzystaniem programu do 
kosztorysowania. 

 
 



Metody/techniki dydaktyczne: 
- Wykłady i ćwiczenia dotyczą wybranych problemów budownictwa. W zależności od omawianego problemu na wykładach 

stosowane są różne metody, przede wszystkim konwencjonalna i problemowa .Na ćwiczeniach stosuje się metody 
ćwiczeniowe i metodę pokazu. 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- Sprawdzanie obecności 
- Aktywność i systematyczność na ćwiczeniach (sprawdziany) 
- W trakcie semestru przewidziano dwa 45 minutowe kolokwia 
 

Sposób zaliczenia: 
- Zaliczenie na ocenę na podstawie oceny z ćwiczeń (40%)  i ocen z kolokwiów (60%) 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 8 0,3 

Konsultacje 4 0,2 8 0,3 

Godziny kontaktowe 34 1,4 26 1,0 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 8 0,3 10 0,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 16 0,6 25 1,0 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 32,0 49,0 

 

Literatura: 
- Neufert E.: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady, Warszawa 2000 
- Stefańczyk B. (red.): Budownictwo ogólne tom 1. Materiały i wyroby budowlane, Akady, Warszawa 2005 
- Mój E., Śliwiński M.: Podstawy budownictwa cz. I, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999 
- Byrdy C., Kram D., Korepta K., Śliwińska M.: Podstawy budownictwa cz. II, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1995 
- Tauszyński K.: Budownictwo z technologią. Cz.1, WSiP, Warszawa1992 
- Mirski J.Z., Łącki K.: Budownictwo z technologią. Cz.2, WSiP,  Warszawa1998 
- Bartosiewicz A.: Urządzanie terenów zieleni, WSiP, Warszawa 1998 
- Miśniakiewicz E., Skowroński W.: Rysunek techniczny budowlany, Arkady, Warszawa 2009 
- Kowalczyk Z., Zabielski J.: Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, WSiP,  2010 
- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156 , poz. 1118 ze  zm.). 
- Czasopisma: Murator, Architektura, Architektura Krajobrazu, Ogrody 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Podstawy budownictwa 

i materiałoznawstwa 
Kod 

przedmiotu: PS.K-15b 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 10 8 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Stanisław Pryputniewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Stanisław Pryputniewicz, mgr inż. Tomasz Pryputniewicz 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy materiałów budowlanych, które mogą być stosowane szczególnie w budownictwie ogrodowym i sportowym (z 
analizą ich właściwości technicznych, estetycznych i ekologicznych) oraz technologii wykonywania i eksploatacji obiektów małej 
architektury (obiektów ogrodowych) i obiektów sportowych. 

 
Cel przedmiotu: 
Opanowanie podstawowych zasad i umiejętności związanych z doborem odpowiednich materiałów budowlanych, 
wykonywaniem, oceną poprawności wykonania i eksploatacją obiektów budowlanych. 

 
Wymagania wstępne: 
Znajomość podstaw chemii i fizyki. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W20 ma elementarną wiedzę z podstaw mechaniki konstrukcji 
budowlanych; potrafi wyjaśnić dlaczego obiekty budowlane „stoją” i 
jakie mogą być dla nich zagrożenia 

R1P_W05; InzP_W01 

K_W20 zna w szerszym zakresie zasady stosowania różnych rozwiązań 
materiałowych i potrafi opisać parametry fizyczne i mechaniczne 
różniące materiały budowlane 

R1P_W05; InzP_W02 

K_W20 ma wiedzę na temat objawów uszkodzeń i zagrożeń konstrukcji  InzP_W01 

Umiejętności 

 umie dobrać odpowiednie materiały budowlane, zorganizować 
roboty budowlane i wykonać obiekty małej architektury 

R1P_U02; R1P_U06; 
InzP_U08 

K_U13 umie opisać i zaprezentować problemy związane z budownictwem; 
potrafi reagować na zauważone zagrożenia i uszkodzenia 

R1P_U02 

Kompetencje społeczne 

K_K07 organizuje pracę w zakresie budownictwa związanego z małą 
architekturą 

R1P_K08; InzP_K02 

K_K03 w przypadku większych  obiektów budowlanych potrafi 
współpracować z uprawnionymi specjalistami 

R1P_K02; R1P_K03; 
InzP_K02 

 

 



Treści programowe: 
Wykłady: 
- Wybrane zagadnienia chemii budowlanej. Rola inżynierii materiałowej w technologii materiałów budowlanych. Podstawowe 

grupy materiałów budowlanych. Właściwości fizyczne materiałów budowlanych: gęstość, szczelność, porowatość, 
wilgotność, nasiąkliwość, higroskopijność, podciąganie kapilarne, mrozoodporność, odporność na korozję, odporność na 
starzenie, odporność ogniowa, palność. 

- Podstawowe właściwości mechaniczne materiałów budowlanych: wytrzymałość na rozciąganie, wytrzymałość na ściskanie, 
wytrzymałość na zginanie, twardość, ścieralność, sprężystość,  plastyczność, lepkość, pełzanie i relaksacja. 

- Naturalne materiały kamienne. Minerały i skały. Podział skał stosowanych w budownictwie ze względu na pochodzenie 
geologiczne. Wybrane cechy fizyczne i mechaniczne skał. Występowanie skał na ternie Polski. Obróbka skał. Wyroby 
stosowane w budownictwie ogrodowym. 

- Ceramika budowlana. Klasyfikacja ceramiki budowlanej. Produkcja wyrobów ceramicznych. Wyroby z ceramiki porowatej i 
wyroby o strukturze spieczonej stosowane w budownictwie ogrodowym. Wady ceramiki budowlanej. 

- Kruszywa skalne budowlane i drogowe. Klasyfikacja kruszyw. Kruszywa do zapraw, betonów i nawierzchni drogowych. 
Mineralne spoiwa budowlane: wapienne, gipsowe i cementy. Właściwości użytkowe, transport i przechowywanie. 

- Zaczyny i zaprawy budowlane. Składniki i przygotowanie. Beton zwykły. Składniki betonu i ich dobór. Wytrzymałość betonu. 
Żelbet. Drewno i materiały drewnopochodne. Właściwości drewna . Wady drewna. Korozja biologiczna drewna i ochrona 
przed korozją. Materiały drzewne: drewno okrągłe i tarcica. Drewno klejone. Materiały drewnopochodne. 

- Stal budowlana. Właściwości i gatunki stali. Wyroby ze stali; blachy, kształtowniki gięte na zimno, wyroby spawane, 
kształtowniki i rury walcowane, siatki, łączniki, akcesoria. Wyroby z innych metali. 

- Tworzywa sztuczne i materiały malarskie. Właściwości tworzyw sztucznych i wyroby. Podstawowe rodzaje farb i ich 
zastosowanie. Lepiszcza bitumiczne. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych. 

- Podstawy budownictwa. Obciążenia (oddziaływania), źródła obciążeń  i sposoby ich przekazywania. Podstawowe pojęcia z 
wytrzymałości materiałów (naprężenie , odkształcenie, przemieszczenie). Przegląd technologii w budownictwie. Rodzaje 
konstrukcji. Podstawowe elementy konstrukcyjne prętowe (słup, belka, kratownica, rama, łuk) i powierzchniowe (płyty, 
tarcze, powłoki). Omówienie sposobów przenoszenia obciążeń przez te elementy. 

- Technologia i organizacja robót ziemnych. Badanie gruntów. Zasady określania ilości robót ziemnych. Zasady zdejmowania 
ziemi roślinnej. Zasady wykonywania wykopów i nasypów. Narzędzia i maszyny do robót ziemnych. Zagęszczanie gruntu. 
Wzmacnianie gruntu. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas robót ziemnych. 

- Roboty betoniarskie i zbrojarskie.Przygotowanie, transport, układanie, zagęszczanie i pielęgnacja betonu. Podstawowe 
wiadomości na temat zasad rozmieszczania zbrojenia. 

- Roboty ciesielskie. Sposoby łączenia drewna. 
- Fundamenty. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. 
- Podstawowe technologie wykonywania ścian, stropów, stropodachów i dachów. 
- Technologie wykonywania pergoli, trejaży, altan, pawilonów ogrodowych i innych obiektów małej architektury. 
- Technologie wykonywania ogrodowych zbiorników wodnych. Umacnianie brzegów zbiorników. Wybrane sposoby 

uszczelniania zbiorników (naturalne, wykorzystanie bentonitu, membrany, masy bitumiczne, siatkobeton). Odwonienia i 
nawodnienia w ogrodzie. Doły chłonne. Drenaż. 

Ćwiczenia: 
- Przykłady wyznaczania wybranych parametrów fizycznych i mechanicznych materiałów budowlanych.   
- Odczytywanie prostych rysunków architektoniczno-budowlanych i konstrukcyjnych. 
- Rozpoznawanie wybranych skał stosowanych w budownictwie ogrodowym i opis ich podstawowych cech. Wyroby z 

kamienia (eksponaty, prezentacja multimedialna). 
- Prezentacja wybranych wyrobów ceramicznych oraz elementów małej architektury z nich wykonywanych (eksponaty, 

prezentacja multimedialna).  
- Analiza wpływu proporcji składników na cechy zaprawy i betonu. Propozycje praktyczne. Wyroby ze spoiw i betonu. 

Przykłady zastosowania tych wyrobów w budownictwie ogrodowym (eksponaty, prezentacja multimedialna). 
- Prezentacja wybranych wyrobów drewnianych i drewnopochodnych, elementów i obiektów małej architektury z nich 

wykonywanych (eksponaty, prezentacja multimedialna). 
- Prezentacja wybranych wyrobów ze stali budowlanej oraz elementów małej architektury z nich wykonywanych. Przykłady 

wykorzystania tworzyw sztucznych. 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
- Wykłady i ćwiczenia dotyczą wybranych problemów budownictwa. W zależności od omawianego problemu na wykładach 

stosowane są różne metody, przede wszystkim konwencjonalna i problemowa .Na ćwiczeniach stosuje się metody 
ćwiczeniowe i metodę pokazu. 

 



Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- Sprawdzanie obecności 
- Aktywność i systematyczność na ćwiczeniach (sprawdziany) 
- Na koniec wykładów przewidziano  45 minutowe kolokwium. 
 

Sposób zaliczenia: 
- Zaliczenie na ocenę na podstawie oceny z ćwiczeń (40%)  i oceny z kolokwium (60%) 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 8 0,3 

Konsultacje 4 0,2 8 0,3 

Godziny kontaktowe 34 1,4 26 1,0 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 15 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 8 0,3 10 0,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 16 0,6 25 1,0 

ECTS łącznie - 2 - 2 

Procent pracy własnej 32,0 49,0 

 
 

Literatura: 
- Stefańczyk B. (red.): Budownictwo ogólne tom 1. Materiały i wyroby budowlane, Akady, Warszawa 2005 
- Mój E., Śliwiński M.: Podstawy budownictwa cz. I, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1999 
- Byrdy C., Kram D., Korepta K., Śliwińska M.: Podstawy budownictwa cz. II, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1995 
- Tauszyński K.: Budownictwo z technologią. Cz.1, WSiP, Warszawa1992 
- Mirski J.Z., Łącki K.: Budownictwo z technologią. Cz.2, WSiP,  Warszawa1998 
- Kasińska L., Sieniawska-Kuras A., Architektura krajobrazu dla każdego, Wyd.: KaBe, 2009 
- Miśniakiewicz E., Skowroński W.: Rysunek techniczny budowlany, Arkady, Warszawa 2009 
- Kowalczyk Z., Zabielski J.: Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, WSiP,  2010 
- Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409, tekst jednolity, z późn.  zm.) z  aktami wykonawczymi. 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Prawo budowlane 
Kod 

przedmiotu: PS.K-16 

Rok II 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr III Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 - - - - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 - - - - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Stanisław Pryputniewicz 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Stanisław Pryputniewicz 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot dotyczy podstaw wiedzy prawniczej w dziedzinie planowania przestrzennego, prawa budowlanego i gospodarki 
nieruchomościami. 
 

Cel przedmiotu: 
Opanowanie podstawowych zasad i umiejętności z zakresu wiedzy prawniczej koniecznych do wykonywania i eksploatacji 
obiektów budowlanych.. 

 
Wymagania wstępne: 
 Znajomość podstaw rysunku i budownictwa. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W21 ma wiedzę na temat podstawowych uwarunkowań prawno-
organizacyjnych w zakresie wystarczającym do współpracy z 
organami administracji architektoniczno-budowlanej 

R1P_W02; InzP_W05 

K_W20 zna uczestników procesu budowlanego i ich zadania R1P_W05; InzP_W02 

Umiejętności 

K_U13 umie ubiegać się o decyzję o warunkach zabudowy; umie 
uczestniczyć w procedurach związanych z przygotowaniem 
inwestycji do realizacji, zakończeniem budowy, zawiadomieniem o 
zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

R1P_U02; R1P_U11; 
InzP_U05 

Kompetencje społeczne 

K_K07 organizuje pracę w zakresie budownictwa związanego z małą 
architekturą 

R1P_K08; InzP_K02 

K_K03 w przypadku większych ogrodowych obiektów budowlanych potrafi 
współpracować z uprawnionymi specjalistami 

R1P_K02; R1P_K03; 
InzP_K02 

 

Treści programowe: 
Wykłady: 
- Charakterystyka obowiązujących regulacji prawnych. 
- Podstawowe założenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
- Planowanie przestrzeni w gminie. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego. Lokalizacja inwestycji bez planu przestrzennego. 
- Proces budowlany. Uczestnicy procesu budowlanego, ich prawa i obowiązki. 
- Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Zgłoszenia. Pozwolenie na budowę. Samowola budowlana. 



- Budowa i oddanie do użytkowania obiektów budowlanych. 
- Utrzymanie obiektów budowlanych. 
- Podstawowe założenia ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
- Podział nieruchomości, scalanie nieruchomości, wywłaszczenie nieruchomości. 
- Partycypacja w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej. 
- Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
-  W zależności od omawianego problemu, na wykładach stosowane są różne metody, przede wszystkim konwencjonalna i 

problemowa . 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- Sprawdzanie obecności 
- Na zakończenie zajęć przewidziano  45 minutowe kolokwium zaliczeniowe. 
 

Sposób zaliczenia: 
- Zaliczenie na ocenę na podstawie oceny z  kolokwium. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 0 0 0 0 

Konsultacje 2 0,1 2 0,1 

Godziny kontaktowe 17 0,7 11 0,5 

Przygotowanie do zajęć 3 0,1 8 0,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 4 0,2 5 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 7 0,3 13 0,5 

ECTS łącznie - 1 - 1 

Procent pracy własnej 29,2 54,2 

 
 

Literatura: 
- Kuś M., Leoński Z., Szewczyk M., Prawo zagospodarowania przestrzeni, Wyd.: WoltersKluwer, 2012 
- Prawo budowlane, Red. naukowy M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz, Wyd.: WoltersKluwer, 2014 
- Doganowski R., Gospodarowanie nieruchomościami, PWSZ w Sulechowie, Sulechów 2010. 
Akty prawne: 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015.199, tekst jednolity) z aktami 

wykonawczymi. 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2013. 1409, tekst jednolity z późn. zm.) wraz z aktami 

wykonawczymi. 
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014.518, tekst jednolity) wraz z aktami 

wykonawczymi 
Uwagi: 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Podstawy rysunku i malarstwa 
Kod 

przedmiotu: PS.K-17 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr I Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 30 - - 2 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 18 - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Stanisław Czarnecki 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: mgr Stanisław Czarnecki 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie z narzędziami, materiałami i technikami wykorzystywanymi w rysunku i malarstwie umożliwia przyswojenie 
w ogólnym zarysie wiedzy o istocie przedmiotu i niezbędnych do opanowania umiejętnościach plastycznych wykorzystywanych 
w projektowaniu.  Praca nad rozwijaniem tych umiejętności stanowi istotę zajęć laboratoryjnych. Utrwalanie umiejętności 
stosowania i swobodnego wykreślania perspektywy odbywa się z uwzględnieniem treści związanych z rozwojem technik 
plastycznych na przestrzeni dziejów. Perspektywa podstawowa, podział głębi przestrzeni, studium form podstawowych, plany 
pochylone, perspektywa cieni, salon w perspektywie równoległej to zagadnienia niezbędne do praktycznego opanowania. 
Praktyczne umiejętności rysunkowe i malarskie kształtowane są w oparciu o realizacje studium martwej natury, studium bryły, 
studium wnętrza. Samodzielne wykonywanie prac plastycznych w trakcie zajęć przebiega pod stałym nadzorem prowadzącego. 
Nabycie zdolności sprawnego posługiwania się różnorodnymi  technikami plastycznymi daje możliwość dokonywania ich 
właściwego wyboru w realizacji konkretnych przedsięwzięć plastycznych, takich jak zróżnicowane studium martwej natury czy 
studium wnętrza. Nabyte umiejętności warsztatowe stanowią podstawę prac projektowych. 
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy wiedzy dotyczącej warsztatu, obejmującej podstawowe narzędzia i  materiały  niezbędne 
w rysunku i malarstwie.  Zaprezentowanie bogactwa tego warsztatu ma na celu poznanie różnorodnych technik plastycznych .  
Przekazanie wiedzy dotyczącej perspektywy: perspektywa z jednym punktem zbiegu, perspektywa z dwoma punktami zbiegu, 
perspektywa z wieloma punktami zbiegu. Zaprezentowanie sposobów  wykorzystania powyższej wiedzy w realizacji założeń 
projektowych. Przekazanie wiadomości i umiejętności dotyczących rzutowania na płaszczyznę trójwymiarowych brył, studium 
martwej natury. Wprowadzenie elementarnej wiedzy z zakresu wystawiennictwa i podstaw estetyki jako elementów niezbędnych 
w trakcie ostatecznej prezentacji prac plastycznych.  
 

Wymagania wstępne: 
Podstawowe przygotowanie warsztatu rysunkowego i malarskiego oraz elementarna znajomość technik rysunkowych 
i malarskich. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 wymienia zasadnicze elementy warsztatu plastycznego  

 klasyfikuje i rozpoznaje podstawowe techniki plastyczne 
rysunkowe i malarskie 

 

 klasyfikuje i tłumaczy metody wykreślania perspektywy R1P_W01 

 rozwiązuje zagadnienia plastyczne obejmujące studium bryły, 
studium martwej natury 

 

 analizuje prawidłowość przedstawienia na płaszczyźnie własnej 
kompozycji przestrzennej przy użyciu perspektywy 

InzP_W02 



 ocenia sposób plastycznego ujęcia obiektów w przestrzeni 
prezentowany w pracach  innych studentów 

 

 wiąże ze sobą wiedzę niezbędną dla rozwinięcia umiejętności 
zmierzających do skonstruowania własnego projektu  z 
zastosowaniem wybranych przez siebie technik 

InzP_W02 

Umiejętności 

 wyodrębnia detale  trójwymiarowych obiektów na płaszczyźnie za 
pomocą wybranych przez siebie metod i środków plastycznych 

R1P_U05 

 identyfikuje i odpowiednio wykorzystuje techniki rysunkowe i 
malarskie niezbędne dla własnego procesu projektowania 

R1P_U04 

 prezentuje swobodną umiejętność wykorzystania perspektywy w 
zadaniach projektowych 

R1P_U01 

 wykorzystuje wiedzę z zakresu wystawiennictwa do profesjonalnej 
prezentacji ostatecznego efektu  swojej pracy 

 

 

Treści programowe: 
- Cel i zadania przedmiotu. Omówienie literatury przedmiotu. 
- Omówienie narzędzi i materiałów.  Podstawowe pojęcia 
- Rysunek odręczny z natury i wyobraźni - ogólne zasady kompozycji płaszczyzny rysunku, metody płaskiego odwzorowania 

rzeczywistości przestrzennej.   
- Rysunek odręczny z natury i wyobraźni - zasady sporządzania perspektywy jednozbiegowej. 
- Rysunek odręczny z natury i wyobraźni - zasady sporządzania perspektywy dwuzbiegowej i wielozbiegowej.  
- Pojęcie, klasyfikacja i zastosowanie perspektywy.  
- Rzut prostopadły taboretu.  
- Rysunek w projektowaniu terenów zieleni, wymiarowanie  rysunków.   
- Rysunek w projektowaniu terenów zieleni, opisywanie rysunków.   
- Znaczenie zapisu malarskiego i jego historia, techniki tradycyjne w malarstwie.  
- Szkic rysunkowy i malarski z natury i wyobraźni.  
- Szkic rysunkowy i malarski z natury i wyobraźni – studium bryły. 
- Szkic rysunkowy i malarski z natury i wyobraźni - studium martwej natury. 
- Projekt rysunkowy i malarski  „Wnętrze, w którym mieszkam” 
- Zestawienie, omówienie i przegląd najciekawszych prac związanych z projektem rysunkowym i malarskim  „Wnętrze, w 

którym mieszkam” 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 opowiadanie 
 opis 
 krótki wykład informacyjny 

- metody poszukujące: 
 problemowe: giełda pomysłów dotyczących zagadnienia plastycznego określonego konkretnym tematem 
 ćwiczeniowo-praktyczne: obserwacji, studium przedmiotu, praktyczne stosowanie technik plastycznych, metoda 

projektu, praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem perspektywy 
 dyskusji: okrągłego stołu, ma na celu wyrażenie opinii związanych z projektami plastycznymi 

- metody eksponujące: 
 pokaz: prezentowanie praktycznych możliwości zastosowania perspektywy, prezentowanie sposobów posługiwania się 

technikami rysunkowymi i malarskimi 
 wystawa: prezentacja prac plastycznych 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- prezentacje umiejętności plastycznych w postaci wystaw cząstkowych 
- sprawdzanie prac domowych 
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
- prezentacja projektów plastycznych w postaci końcowej wystawy 

 
Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie wszystkich prac domowych  
- zaliczenie wszystkich prac ćwiczeniowych 
- zaliczenie dwóch egzaminacyjnych prac studyjnych obejmujących studium martwej natury w wybranej technice 
Oceną z przedmiotu jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z powyższych zaliczeń. 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 30 1,2 18 0,7 

Konsultacje 6 0,2 8 0,3 

Godziny kontaktowe 36 1,4 26 1,0 

Przygotowanie do zajęć 12 0,5 18 0,7 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 2 0,1 8 0,3 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 14 0,6 26 1,0 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 28,0 50,0 

 

Literatura: 
- Parramón J.M. : Jak rysować w perspektywie, Galaktyka, Łódź 2000 
- Zawada E. : Nauka rysunku, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2011 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Studium rysunkowe i malarskie 

w naturze 
Kod 

przedmiotu: PS.K-18 

Rok I 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr II Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 15 - - 1 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 9 - - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Stanisław Czarnecki 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: mgr Stanisław Czarnecki 

Skrócony opis przedmiotu: 
Utrwalenie praktycznych umiejętności rysunkowych i malarskich odbywa się poprzez samodzielne wykonywanie ćwiczeniowych 
prac plastycznych w plenerze. Przebiega ono pod stałym nadzorem prowadzącego. Nabycie zdolności swobodnego stosowania 
zasad perspektywy daje możliwość  realizacji zadań plastycznych w  zakresie studium pejzażu wiejskiego i miejskiego. 
Ukształtowane umiejętności plastyczne rozwijane są początkowo poprzez realizację studium drzewa a następnie sprowadzają 
się do wykonania studium krajobrazu stanowiąc istotny element w procesie kształtowania warsztatu projektowego. 
 

Cel przedmiotu: 
Przekazanie wiedzy dotyczącej perspektywy - jej praktyczne zastosowanie w realizacji założeń projektowych w terenie: 
perspektywa z jednym punktem zbiegu, perspektywa z dwoma punktami zbiegu, perspektywa z wieloma punktami zbiegu. 
Rozwinięcie i utrwalenie umiejętności związanych z praktycznym wykonaniem rzutowania bryły zawieszonej w otwartej 
przestrzeni, studium żywej natury, studium  drzewa, studium krajobrazu. Wprowadzenie i utrwalenie podstawowej wiedzy z 
zakresu wystawiennictwa i podstaw estetyki jako elementów niezbędnych w trakcie ostatecznej prezentacji projektu.  
 

Wymagania wstępne: 
Podstawowa znajomość  warsztatu rysunkowego i malarskiego oraz praktyczna umiejętność posługiwania się technikami 
rysunkowymi i malarskimi w realizacji prac studyjnych z natury 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 wymienia zasadnicze elementy warsztatu  niezbędne do 
plastycznego kształtowania projektu w terenie 

 

 klasyfikuje i rozpoznaje techniki rzutowania bryły zawieszonej w 
otwartej przestrzeni 

 

 klasyfikuje i tłumaczy metody wykreślania perspektywy stosowane 
w pracach plenerowych 

R1P_W01 

 ocenia sposób ukazania obiektów w przestrzeni prezentowany w 
pracach plenerowych  innych studentów 

 

 wiąże ze sobą wiedzę niezbędną dla skonstruowania własnego 
projektu  z zastosowaniem wybranych przez siebie technik 

InzP_W02 

Umiejętności 

 rozwiązuje zagadnienia plastyczne obejmujące studium żywej 
natury 

R1P_U04 

 rozwiązuje zagadnienia plastyczne obejmujące studium drzewa R1P_U04 

 rozwiązuje zagadnienia plastyczne obejmujące studium krajobrazu R1P_U04 



 wyodrębnia detale  trójwymiarowych obiektów umieszczonych w 
otwartej przestrzeni za pomocą wybranych przez siebie metod i 
środków plastycznych 

R1P_U05 

 prezentuje swobodną umiejętność wykorzystania perspektywy w 
złożonych zadaniach projektowych 

R1P_U05 

 wykorzystuje wiedzę z zakresu wystawiennictwa do profesjonalnej 
prezentacji końcowej wersji projektu  

R1P_U05 

 

Treści programowe: 
- Cel i zadania przedmiotu. Omówienie literatury przedmiotu. 
- Omówienie narzędzi i materiałów.  Konstruowanie pejzażu -podstawowe pojęcia. 
- Rysunek odręczny z natury i wyobraźni w terenie - ogólne zasady kompozycji płaszczyzny rysunku, metody wykreślania 

pejzażu na płaszczyźnie 
- Rysunek odręczny z natury i wyobraźni w terenie - zastosowanie perspektywy jednozbiegowej w konstrukcji prac 

pejzażowych . 
- Rysunek odręczny z natury i wyobraźni - zastosowanie perspektywy dwuzbiegowej w konstrukcji prac pejzażowych .  
- Rysunek odręczny z natury i wyobraźni - zastosowanie perspektywy wielozbiegowej w konstrukcji prac pejzażowych .  
- Szkic rysunkowy i malarski z natury i wyobraźni - studium żywej natury. 
- Szkic rysunkowy i malarski z natury i wyobraźni - studium drzewa. 
- Szkic rysunkowy i malarski z natury i wyobraźni - studium krajobrazu. 
- Projekt rysunkowy i malarski  „Dom i ogród moich marzeń” .  
- Zestawienie, omówienie i przegląd najciekawszych prac związanych z projektem rysunkowym i malarski m „Dom i ogród 

moich marzeń”. 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 opowiadanie 
 opis 
 krótki wykład informacyjny 

- metody poszukujące: 
 problemowe: giełda pomysłów dotyczących zagadnienia plastycznego określonego konkretnym tematem 
 ćwiczeniowo-praktyczne: obserwacji, pomiaru w terenie, studium bryły, praktyczne stosowanie technik plastycznych, 

metoda projektu, praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem perspektywy 
 dyskusji: okrągłego stołu, ma na celu wyrażenie opinii związanych z projektami plastycznymi 

- metody eksponujące: 
 pokaz: prezentowanie praktycznych możliwości zastosowania perspektywy, prezentowanie sposobów posługiwania się 

technikami rysunkowymi i malarskimi w realizacji studium krajobrazu 
 wystawa: prezentowanie końcowych efektów prac projektowych 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- sprawdzanie prac domowych 
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
- prezentacja projektów plastycznych w postaci końcowej wystawy 
 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie wszystkich prac domowych  
- zaliczenie wszystkich prac ćwiczeniowych 
- zaliczenie wybranego projektu plastycznego związanego ze studium krajobrazu 
Oceną z przedmiotu jest średnia arytmetyczna ocen uzyskanych z powyższych zaliczeń. 
 



 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 4 0,2 3 0,1 

Godziny kontaktowe 19 0,8 12 0,5 

Przygotowanie do zajęć 3 0,1 8 0,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 3 0,1 4 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 6 0,2 12 0,5 

ECTS łącznie - 1,0 - 1,0 

Procent pracy własnej 24,0 50,0 

 
 

Literatura: 
- Parramón J.M. : Jak rysować w perspektywie, Galaktyka, Łódź 2000 
- Zawada E. : Nauka rysunku, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2011 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Planowanie przestrzenne 
Kod 

przedmiotu: PS.K-19a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 15 - - - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 9 - - - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr  inż.  Monika  Drozdek  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr  inż.  Monika  Drozdek 

Skrócony opis przedmiotu: 
Planowanie przestrzenne przedstawione jest jako wyjściowy element działań kształtowania przestrzeni. Zaprezentowany jest tok 
działań nad tworzeniem dokumentacji planistycznej i zawartość poszczególnych dokumentów, a także reguły obowiązujące przy 
kreowaniu inwestycji różnego rodzaju. Tok działań planistycznych ukazany jest jako dążenie do ładu przestrzennego. 
Kształtowanie zieleni pokazane jest jako element dobrej, funkcjonalnej przestrzeni. 
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym terenów jako punktem wyjścia działań 
kształtowania środowiska oraz dokumentacją planistyczną. Wykształcenie umiejętności korzystania z dokumentacji planistycznej 
jako narzędzia twórcy zieleni kształtowanej. 
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie rysunku technicznego, podstaw projektowania; wiedza z zakresu geografii, fizjografii, nauk o środowisku 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W24 definiuje zadania planowania przestrzennego R1P_W07 

K_W24 wyjaśnia pojęcia i reguły planowania przestrzennego R1P_W07 

K_W24 przedstawia czynniki planowania przestrzennego R1P_W07 

K_W24 opisuje system planowania przestrzennego w Polsce R1P_W07 

K_W24 przedstawia procedury planistyczne w procesie inwestycyjnym R1P_W07; InzP_W05 

K_W24 opisuje elementy proekologiczne w działaniach planistycznych R1P_W07; InzP_W05 

Umiejętności 

 rozróżnia sytuacje ładu i chaosu przestrzennego R1P_U05; R1P_U09 

 rozpoznaje uwarunkowania rozwiązań planistycznych R1P_U05; InzP_U05 

K_U13 analizuje rozwiązania planistyczne na poziomie gminy R1P_U02; R1P_U11; 
InzP_U05 

K_U17 identyfikuje problemy planistyczne wobec terenów zieleni 
kształtowanej, rolniczych i leśnych 

R1P_U04; InzP_U06 

Kompetencje społeczne 

K_K08 aktywnie uczestniczy w gminnych procedurach planistycznych R1P_K02; InzP_K02 

K_K08 proponuje rozwiązania na rzecz wzrostu rangi zieleni w przestrzeni R1P_K02; InzP_K02 

 

Treści programowe: 
- Pojęcia podstawowe gospodarki przestrzenią (przestrzeń, środowisko, struktura przestrzenna, przestrzenne jednostki 

przyrodnicze i planistyczne) 



- Źródła planowania przestrzennego 
- Ład przestrzenny 
- Rozwój zrównoważony 
- Czynniki planowania przestrzennego 
- Podział kompetencyjny w planowaniu przestrzennym 
- Planowanie przestrzenne na szczeblu gminy – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 
lokalizacja inwestycji celu publicznego 

- Planowanie przestrzenne a inwestycje 
- Planowanie przestrzenne a zadania proekologiczne 
- Polityka przestrzenna Rzeczpospolitej Polskiej na tle współczesnych problemów planistyki 
 
- Strategie rozwoju oraz programy gminne i miejskie 
- Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wybranych gmin 
- Tereny zieleni kształtowanej, obszary leśne i rolnicze w SUiKZP wybranych gmin 
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
- Tereny zieleni kształtowanej, obszary leśne i rolnicze w MPZP w wybranych gminach 
- Przedstawienie powiązań zewnętrznych i wewnętrznych, szczególnie w zakresie komunikacji, infrastruktury sieciowej i 

interakcji inwestycje – środowisko przyrodnicze 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykład problemowy 

- metody poszukujące: 
 problemowe: giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków zjawisk przestrzennych 
 sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych sytuacji przestrzennych 
 ćwiczeniowo-praktyczne: ćwiczeniowa – praca z planistycznymi dokumentami gminnymi; studium przykładowe 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- prezentacje na zajęciach konwersatoryjnych – przy zaliczeniu brane pod uwagę są: kompletność opracowania, prawidłowość 

merytoryczna opracowania, forma prezentacji 
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
- kolokwium pisemne z treści wykładowych – obejmujeczęść testową (test wielokrotnego wyboru) oraz otwartą ukierunkowaną 

na opis konkretnego krajobrazu poddanego zmianom wynikającym z działań z zakresu kształtowania środowiska. Całość 
kolokwium jest punktowana w skali 50-punktowej, z czego 30 pkt. można otrzymać za część testową i 20 pkt. za część 
otwartą. Ocena końcowa jest rezultatem porównania liczby uzyskanych przez studenta punktów z tabelą: 5,0 – 45-50 pkt. / 
4,5 – 40-44 pkt. / 4,0 – 35-39 pkt. / 3,5 – 34-30 pkt. / 3,0 – 25-29 pkt. 

 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie dwóch prezentacji dotyczących: SUiKZPG oraz MPZP 
- zdanie kolokwium końcowego obejmującego treści wykładowe i teoretyczne oraz wnioskowe treści konwersatoryjne 
Oceną z przedmiotu jest ocena z kolokwium końcowego. 
 



 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 2 0,1 3 0,1 

Godziny kontaktowe 17 0,7 12 0,5 

Przygotowanie do zajęć 4 0,2 8 0,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 3 0,1 4 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 7 0,3 12 0,5 

ECTS łącznie - 1,0 - 1,0 

Procent pracy własnej 29,2 50,0 

 
 

Literatura: 
- Baran A.: Planowanie przestrzenne jako narzędzie zarządzania środowiskiem. Wyd. Politechniki Białostockiej. Białystok 

2004 
- Böhm A.: Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu. Wyd. PK, Kraków 2006 
- Dembowska Z.: Metody i techniki w planowaniu przestrzennym. Cz. I. Metoda ogólna planowania przestrzennego. IGPiK. 

Warszawa 1987 
- Kozłowski S. (red.): Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast – narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce. Wyd. 

Ekonomia i Środowisko. Białystok-Lublin-Warszawa 2006 
- Niewiadomski Z.: Planowanie przestrzenne. Zarys systemu. Wyd. Prawnicze LexisNexis. Warszawa 2002 
- Pęski W.:  Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Arkady. Warszawa 1999 
- Root J.B.: Fundamentals of landscaping and site planning. The AVI Publishing Company, Inc. Westport, Connecticut 1985 
- Silski Z.: Podstawy planowania przestrzennego. Wyd. Uczeln. Politechniki Szczecińskiej. Szczecin 1985 
- USTAWA z dnia  27 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
- Wojtkun G.: Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku. Wyd. Ucz. Politechniki Szczecińskiej. Szczecin 2004 
 

Uwagi: 
Przedmiot wybieralny – studenci dokonują wyboru na pierwszym spotkaniu 
W kolejnych latach prezentowane będą treści nowych, powszechnie obowiązujących planistycznych aktów prawnych 
i opracowań centralnych, a także nowelizowane akty prawa lokalnego i opracowania lokalne, których znajomość/zdolność 
interpretacji będzie wymagana. 
Strona przedmiotu: http://www.pwsz.sulechow.pl/zktz/dydak.html 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: 
Gospodarka przestrzenna 

w miastach 
Kod 

przedmiotu: PS.K-19b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - 15 - - - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - 9 - - - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr  inż.  Monika  Drozdek  

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr  inż.  Monika  Drozdek 

Skrócony opis przedmiotu: 
Przedmiot ujmuje zagadnienia gospodarki komunalnej, ukierunkowanej na optymalizację zagospodarowania przestrzeni 
miejskiej oraz ukierunkowanej na optymalizację umiejscowienia terenów o różnych formach zagospodarowania na 
przedmieściach (w tym rekreacyjnych, rolnych i leśnych). Student zapoznawany jest też z elementami polskiego systemu 
prawnego gospodarowania gruntami miejskimi. 
 

Cel przedmiotu: 
Wskazanie zarządzania przestrzenią w miastach jako fundamentu racjonalnego kształtowania terenów zieleni i ich 
funkcjonowania. 
 

Wymagania wstępne: 
Śledzenie na bieżąco problemów planistycznych w swojej okolicy 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W24 definiuje główne problemy przestrzeni miejskiej R1P_W03 

 wymienia formy zagospodarowania przestrzeni i je opisuje R1P_W05 

 wymienia zadania gospodarki komunalnej R1P_W04 

 interpretuje zjawiska związane z rozrostem przestrzennym miast R1P_W06 

K_W06 opisuje problematykę ochrony środowiska w miastach R1P_W06 

 ocenia trafność rozwiązań przestrzennych na osiedlach 
mieszkaniowych 

R1P_W06; InzP_W03 

Umiejętności 

 wyszukuje i analizuje dokumenty planistyczne dla miasta i jego 
części 

R1P_U01; R1P_U09 

 rozpoznaje wady przestrzennej konstrukcji miasta R1P_U05; InzP_U05 

 wiąże sytuację bieżącą gospodarki przestrzennej ze zjawiskami 
historycznymi 

R1P_U01 

Kompetencje społeczne 

K_K08 aktywnie uczestniczy w miejskich procedurach planistycznych R1P_K02; InzP_K02 

K_K09 pomaga wykreować przestrzeń przyjazną mieszkańcom miast R1P_K06; InzP_K02 

K_K08 proponuje rozwiązania na rzecz wzrostu rangi zieleni w przestrzeni R1P_K02; InzP_K02 

 
Treści programowe: 



- Gospodarka przestrzenna we współczesnym systemie prawnym w Polsce 
- Czynniki zróżnicowania przestrzeni 
- Formy gospodarowania przestrzenią miejską 
- Zarządzanie rozwojem przestrzennym 
- Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej 
- Narzędzia i zadania gospodarki komunalnej 
- Rozwój miast jako wyznacznik potrzeb i problemów z gospodarką przestrzenią miejską i wokółmiejską 
- Problem zjawisk klęskowych na terenach miejskich w pracach planistycznych 
- Ocena trafności zapisów regulujących gospodarkę przestrzenną w nowo tworzonych dokumentach planistycznych w 

wybranych miastach 
- Ocena zmian w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wobec terenów miejskich 
- Przedstawienie wariantowego opracowania zagospodarowania osiedla lub dzielnicy miejskiej 
 
- Strategie rozwoju oraz programy miejskie 
- Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wybranych miast 
- Tereny zieleni kształtowanej, obszary leśne i rolnicze w SUiKZP wybranych miast 
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
- Tereny zieleni kształtowanej, obszary leśne i rolnicze w MPZP w wybranych miastach 
- Przedstawienie powiązań zewnętrznych i wewnętrznych, szczególnie w zakresie komunikacji, infrastruktury sieciowej i 

interakcji inwestycje – środowisko przyrodnicze 
 

Metody/techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 wykład informacyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych 
 wykład problemowy 

- metody poszukujące: 
 problemowe: giełda pomysłów w ocenie przyczyn i skutków zjawisk przestrzennych 
 sytuacyjna: analizowanie przez grupy studentów rzeczywistych sytuacji przestrzennych 
 ćwiczeniowo-praktyczne: ćwiczeniowa – praca z planistycznymi dokumentami gminnymi; studium przykładowe 

 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- prezentacje na zajęciach konwersatoryjnych – przy zaliczeniu brane pod uwagę są: kompletność opracowania, prawidłowość 

merytoryczna opracowania, forma prezentacji 
- sprawdzanie obecności na zajęciach 
- kolokwium pisemne z treści wykładowych – obejmujeczęść testową (test wielokrotnego wyboru) oraz otwartą ukierunkowaną 

na opis konkretnego krajobrazu poddanego zmianom wynikającym z działań z zakresu inżynierii środowiska. Całość 
kolokwium jest punktowana w skali 50-punktowej, z czego 30 pkt. Można otrzymać za część testową i 20 pkt. za część 
otwartą. Ocena końcowa jest rezultatem porównania liczby uzyskanych przez studenta punktów z tabelą: 5,0 – 45-50 pkt. / 
4,5 – 40-44 pkt. / 4,0 – 35-39 pkt. / 3,5 – 34-30 pkt. / 3,0 – 25-29 pkt. 

 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się: 
- zaliczenie dwóch prezentacji dotyczących: SUiKZPG oraz MPZP 
- zdanie kolokwium końcowego obejmującego treści wykładowe i teoretyczne oraz wnioskowe treści konwersatoryjne 
Oceną z przedmiotu jest ocena z kolokwium końcowego. 
 



 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 2 0,1 3 0,1 

Godziny kontaktowe 17 0,7 12 0,5 

Przygotowanie do zajęć 4 0,2 8 0,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 3 0,1 4 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 7 0,3 12 0,5 

ECTS łącznie - 1,0 - 1,0 

Procent pracy własnej 29,2 50,0 

 
 

Literatura: 
- Polska przestrzeń. Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju. Min. Bud. Warszawa 2007. 
- Teoretyczne i empiryczne przesłanki do założeń polityki rządu wobec miast. Raport końcowy. Instytut Rozwoju Miast. 

Kraków 2005. 
- Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. GTZ 

GesellschaftfürTechnischeZusammenarbeit. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Warszawa 2003. 
- Kozłowski S. (red.): Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast – narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce. Wyd. 

Ekonomia i Środowisko. Białystok-Lublin-Warszawa 2006 
- Pęski W.:  Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Arkady. Warszawa 1999 
- Wojtkun G.: Osiedle mieszkaniowe w strukturze miasta XX wieku. Wyd. Ucz. Politechniki Szczecińskiej. Szczecin 2004 
- Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2005 roku. IGiPZ PAN 2006. 
- Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju. RCSS. Warszawa 2005. 
- Bieżące regulacje prawne z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej 
 

Uwagi: 
Przedmiot wybieralny – studenci dokonują wyboru na pierwszym spotkaniu 
Strona przedmiotu: http://www.pwsz.sulechow.pl/zktz/dydak.html 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: 
Budowa i eksploatacja 

trawiastych obiektów sportowych 
Kod 

przedmiotu: PS.K-20a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr inż. Łukasz Galek 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: mgr inż. Łukasz Galek  

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z pielęgnacją i zakładaniem trawiastych obiektów sportowych takich jak 
płyta boisk sportowych oraz pole golfowe – metodami oraz specjalistycznym sprzętem służącym do utrzymywania ich we 
właściwym stanie zdrowotnym oraz pod kątem przygotowania obiektów do rozgrywek piłkarskich oraz turniejów różnego 
szczebla 
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z metodyką oceny stanu obiektów sportowych. W przypadku pól golfowych wprowadzanie przeszkód 
celowych dla graczy, umiejętność przeprowadzania odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych mających na celu przyspieszenie 
greenów oraz w przypadku stadionów sportowych utrzymanie odpowiednio przygotowanej murawy.  Ogólne prowadzenie 
obiektów sportowych poprzez rozpoznawanie chorób traw gazonowych odpowiednie ich zwalczanie oraz zapobieganie. 
Prawidłowe stosowanie nawozów i terminów nawożenia. 
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie z chemii rolnej, fizjologii roślin, botaniki oraz wiedza z wyżej wymienionych przedmiotów. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 

argumentuje wykonanie określonych zabiegów agrotechnicznych 
na poszczególnych partiach pola golfowego oraz płycie boiska 
sportowego 

R1P_W08 

K_W08; 
K_W09 

odpowiednio dobiera i używa określonych środków ochrony roślin  R1P_W05; R1P_W06 

K_W08; 
K_W09 

dobiera i używa odpowiednie nawozy w danym okresie sezonu 
wegetacyjnego włącznie z ustalaniem dawek nawozowych  

R1P_W05; R1P_W06 

K_W19 dobiera odpowiednie maszyny do określonych zabiegów 
pielęgnacyjnych 

R1P_W05 

Umiejętności 

 tworzy dokumentację dotyczącą użytych środków ochrony roślin  R1P_U06 

K_U13 nadzoruje pracę greenkeeperów na polu golfowym i stadionie 
sportowym 

R1P_U02 

K_U03 przeprowadza odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne R1P_U07 

K_U28 potrafi rozplanować sezonową pielęgnację określonych obiektów 
sportowych 

InzP_U10 

K_U08 potrafi oznaczyć choroby traw oraz dobrać odpowiednie środki R1P_U06 



ochrony roślin do ich zwalczania 

K_U28 w przypadku pola golfowego przygotowuje plan rozmieszczenia pin 
position dla odpowiedniej rangi turnieju  

R1P_U08, InzP_U12 

K_U28 w przypadku pola golfowego poprzez wykonanie odpowiednich 
zabiegów i ustawienie odpowiedniej wysokości koszenia 
poszczególnych partii pola steruje trudnością pola tak aby było 
przyjazne dla graczy amatorów bądź trudne dla zawodowców 

R1P_U08, InzP_U12 

 przedstawia i wyjaśnia konieczność wykonania niezbędnych 
zabiegów pielęgnacyjnych na terenie obiektu 

R1P_U02, R1P_U09 

Kompetencje społeczne 

K_K03 ponosi odpowiedzialność za zasoby ludzkie którymi kieruje  R1P_K02 

 ponosi odpowiedzialność za stan obiektu sportowego którym się 
zajmuje 

R1P_K06, R1P_K08 

K_K09 inicjuje prawidłową pielęgnację oraz eksploatację obiektu 
sportowego 

R1P_K05, InzP_K01 

K_K09  wskazuje poczucie odpowiedzialności za ochronę środowiska 
naturalnego poprzez umiejętne obchodzenie się z nawozami oraz 
środkami ochrony roślin 

R1P_K05 

 

Treści programowe: 
 
- Zasady projektowania poszczególnych partii pola golfowego począwszy od początkowych założeń odnośnie trudności pola 

a skończywszy na doborze odpowiednich gatunków traw 
- Wymagania jakie muszą być spełnione na płycie boiska do gry  
- Krótka historia golfa na świecie i w Polsce oraz etykieta 
- Najnowsze metody pielęgnacji pól golfowych oraz płyt boisk sportowych 
- Zapoznanie ze specjalistycznymi maszynami służącymi do pielęgnacji poszczególnych partii pola golfowego 
- Dobór odpowiednich maszyn do określonych zabiegów pielęgnacyjnych  
- Dobór odpowiednich środków ochrony roślin  
- Fizjologia traw gazonowych 
- Dobór odpowiednich nawozów w zależności od potrzeb oraz momentu sezonu wegetacyjnego  
- Prowadzenie ewidencji zabiegów upraw polowych  
- W przypadku pól golfowych sterowanie trudnością pola dla graczy i wymagań turniejowych poprzez odpowiednie ustawienie 

pin position na Greenie oraz odpowiednie koszenie określonych partii pola 
- Oznaczenie oraz dobór odpowiednich gatunków i odmian traw do określonych warunków klimatycznych  
- Rozpoznawanie chorób traw 
- Zapoznanie z środkami ochrony roślin służącymi do zwalczania chorób traw występujących na trawiostych obiektach 

sportowych  
- Metody agrotechniczne mające na celu organicznie i zapobieganie chorób najczęściej występujących na polach golfowych 
- Sposoby przyspieszenia greenów przed mistrzostwami oraz obliczanie szybkości greenu 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 
- Metody podające:  

 Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną. 
- Metoda ćwiczeniowo-praktyczna: 

 przeprowadzana na polu golfowym w Kalinowie   
- Metoda eksponująca: 

 pokaz.  
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 
- kolokwium pisemne z treści wykładowych oraz wiedzy zdobytej podczas ćwiczeń terenowych na polu golfowym 
- obecność na wykładach i ćwiczeniach obowiązkowa 
 

Sposób zaliczenia: 
 
Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie jednego kolokwium końcowego. 
Ćwiczenia: zaliczenie z ocena na podstawie obecności na ćwiczeniach terenowych oraz kolokwium. 

 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 6 0,2 8 0,3 

Godziny kontaktowe 36 1,4 26 1 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 14 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 10 0,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 14 0,6 24 1 

ECTS łącznie - 2 - 2 

Procent pracy własnej 28 48 

 

Literatura: 
- Lung Ch.: Trawnik doskonały. Wyd Bellona 2009 
- Rutkowska B.: Trawniki. PWRIL Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 1996 
- Dembek R.: Problemy z trawnikiem. Wyd. Działkowiec 2011 
- Mynett. M, Prończuk. M, Prończuk. S.: Piękny trawnik. Wyd. Multico 2010 
- Rak J.: Trawy ozdobne, uprawa i pielęgnacja. Wyd. Multuico 2009 
- Jurkowski M.: Trzy sposoby zakładania trawnika i jego pielęgnacja. Wyd. Bonobo 2006 
- Witteven G, Bavier M.: Praktical Golf Course Maintenance: The Magic of Greenkeeping. Wyd. John Willey 2012 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: Greenkeeping 
Kod 

przedmiotu: PS.K-20b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 15 15 - - - 2 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 9 9 - - - 2 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr inż. Łukasz Galek 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: mgr inż. Łukasz Galek  

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z pielęgnacją i zakładaniem pól golfowych – metodami oraz 
specjalistycznym sprzętem służącym do utrzymywania pola we właściwym stanie zdrowotnym oraz pod kątem przygotowania 
obiektu do turniejów różnego szczebla.  
 

Cel przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z metodyką oceny stanu pola golfowego, biorąc pod uwagę trudność pola. Wprowadzanie przeszkód 
celowych dla graczy, umiejętność przeprowadzania odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych mających na celu przyspieszenie 
greenów. Ogólne prowadzenie pola golfowego poprzez rozpoznawanie chorób traw gazonowych odpowiednie ich zwalczanie 
oraz zapobieganie. Prawidłowe stosowanie nawozów i terminów nawożenia. 
 

Wymagania wstępne: 
Zaliczenie z chemii rolnej, fizjologii roślin, botaniki oraz wiedza z wyżej wymienionych przedmiotów. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 argumentuje wykonanie określonych zabiegów agrotechnicznych 
na poszczególnych partiach pola golfowego 

R1P_W08 

K_W08; 
K_W09 

dobiera i określa dawki odpowiednich środków ochrony roślin R1P_W05,  R1P_W06 

K_W08; 
K_W09 

dobiera odpowiednie nawozy w danym okresie sezonu 
wegetacyjnego włącznie z ustalaniem dawek nawozowych 

R1P_W05,  R1P_W06 

K_W19 dobiera odpowiednie maszyny do określonych zabiegów 
pielęgnacyjnych 

R1P_W05 

Umiejętności 

 tworzy dokumentację dotyczącą użytych środków ochrony roślin R1P_U06 

K_U13 nadzoruje pracę greenkeeperów na polu golfowym R1P_U02 

K_U03 przeprowadza odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne R1P_U07 

K_U28 potrafi rozplanować sezonową pielęgnację poszczególnych partii 
pola golfowego 

InzP_U10 

K_U08 potrafi oznaczyć choroby traw oraz dobrać odpowiednie środki 
ochrony roślin do ich zwalczania 

R1P_U06 

K_U28 przygotowuje plan rozmieszczenia pin position dla odpowiedniej 
rangi turnieju 

R1P_U08,  InzP_U12 



 

K_U28 poprzez wykonanie odpowiednich zabiegów i ustawienie 
odpowiedniej wysokości koszenia poszczególnych partii pola 
steruje trudnością pola tak aby było przyjazne dla graczy amatorów 
bądź trudne dla zawodowców 

R1P_U08,  InzP_U12 

 przedstawia i wyjaśnia konieczność wykonania niezbędnych 
zabiegów pielęgnacyjnych na terenie pola golfowego 

R1P_U02,  R1P_U09 

Kompetencje społeczne 

K_K03 ponosi odpowiedzialność za zasoby ludzkie którymi kieruje R1P_K02 

 ponosi odpowiedzialność za stan pola golfowego którym kieruje R1P_K06,  R1P_K08 

K_K09 inicjuje prawidłową pielęgnację oraz eksploatację obiektu 
sportowego 

R1P_K05, InzP_K01 

K_K09 wskazuje poczucie odpowiedzialności za ochronę 
środowiska naturalnego poprzez umiejętne obchodzenie się 
z nawozami oraz środkami ochrony roślin 

R1P_K05 

 

Treści programowe: 
- Zasady projektowania poszczególnych partii pola golfowego począwszy od początkowych założeń odnośnie trudności pola 

a skończywszy na doborze odpowiednich gatunków traw 
- Krótka historia golfa na świecie i w Polsce oraz etykieta 
- Najnowsze metody pielęgnacji pól golfowych 
- Zapoznanie ze specjalistycznymi maszynami służącymi do pielęgnacji poszczególnych partii pola golfowego 
- Dobór odpowiednich maszyn do określonych zabiegów pielęgnacyjnych  
- Dobór odpowiednich środków ochrony roślin  
- Fizjologia traw gazonowych 
- Dobór odpowiednich nawozów w zależności od potrzeb oraz momentu sezonu wegetacyjnego  
- Prowadzenie ewidencji zabiegów upraw polowych  
- Sterowanie trudnością pola dla graczy i wymagań turniejowych poprzez odpowiednie ustawienie pin position na Greenie 

oraz odpowiednie koszenie określonych partii pola 
- Oznaczenie oraz dobór odpowiednich gatunków i odmian traw do określonych warunków klimatycznych  
- Rozpoznawanie chorób traw 
- Zapoznanie z środkami ochrony roślin służącymi do zwalczania chorób traw występujących na polach golfowych  
- Metody agrotechniczne mające na celu organicznie i zapobieganie chorób najczęściej występujących na polach golfowych 
- Sposoby przyspieszenia greenów przed mistrzostwami oraz obliczanie szybkości greenów 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- Metody podające:  

 Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną. 
- Metoda ćwiczeniowo-praktyczna: 

 przeprowadzana na polu golfowym w Kalinowie   
- Metoda eksponująca: 

 pokaz.  

 
Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- kolokwium pisemne z treści wykładowych oraz wiedzy zdobytej podczas ćwiczeń terenowych na polu golfowym 
- obecność na wykładach i ćwiczeniach obowiązkowa 
 

Sposób zaliczenia: 
Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie jednego kolokwium końcowego. 
Ćwiczenia: zaliczenie z ocena na podstawie obecności na ćwiczeniach terenowych oraz kolokwium. 
 



Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 30 1,2 18 0,7 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 6 0,2 8 0,3 

Godziny kontaktowe 36 1,4 26 1 

Przygotowanie do zajęć 8 0,3 14 0,6 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 10 0,4 

Zaliczenie / egzamin 0 0 0 0 

Praca własna 14 0,6 24 1 

ECTS łącznie - 2,0 - 2,0 

Procent pracy własnej 28,0 48,0 

 
 

Literatura: 
- Lung Ch.: Trawnik doskonały. Wyd. Bellona 2009 
- Rutkowska B.: Trawniki. PWRIL Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 1996 
- Dembek R.: Problemy z trawnikiem. Wyd. Działkowiec 2011 
- Mynett. M, Prończuk. M, Prończuk. S.: Piękny trawnik. Wyd. Multico 2010 
- Rak J.: Trawy ozdobne, uprawa i pielęgnacja. Wyd. Multuico 2009 
- Jurkowski M.: Trzy sposoby zakładania trawnika i jego pielęgnacja. Wyd. Bonobo 2006 
- Witteven G, Bavier M.: Praktical Golf Course Maintenance: The Magic of Greenkeeping. Wyd. John Willey 2012 

 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 

 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Bukieciarstwo i dekoracje roślinne 
Kod 

przedmiotu: PS.K-21a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 15 - - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 9 - - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Monika Edyta Drozdek 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Monika Edyta Drozdek 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zajęcia obejmują poznanie technik kompozycji kwiatowych. 
 

Cel przedmiotu: 
Celem nauczania jest nabycie umiejętności wykonywania kompozycji roślinnych zgodnie z zasadami ogólnymi z florystyki przy 
użyciu odpowiednich technik, z uwzględnieniem specyfiki wykorzystanego materiału roślinnego, przeznaczenia tworzonych 
kompozycji oraz miejsca ich eksponowania. 
 

Wymagania wstępne: 
Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien dysponować wiedzą z zakresu: rysunku odręcznego, roślin ozdobnych 
oraz dendrologii. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W12 Rozpoznaje i definiuje style kompozycji kwiatowych R1P_W03, R1P_W04,  

K_W12 Tworzy i stosuje odpowiednie kompozycje kwiatowe InzP_W02, InzP_W03 

Umiejętności 

 Rozpoznaje i przedstawia style kompozycji kwiatowych R1P_U01, InzP_U01 

 Adaptuje dekoracje roślinne do odpowiednich warunków miejsca R1P_U02, R1P_U06, 
InzP_U02 

 Projektuje lub rearanżuje kompozycje kwiatowe do odpowiednich 
okoliczności lub miejsc 

R1P_U06, InzP_U02, 
InzP_U03, InzP_U08 

Kompetencje społeczne 

 kwalifikuje, przedstawia i prezentuje odpowiednie style kompozycji 
kwiatowych odpowiednie do okoliczności lub miejsc 

R1P_K02; InzP_K02 

 
Treści programowe: 
- Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu florystyki,  
- Omówienie historia sztuki układania kompozycji kwiatowych w tradycji kultury europejskiej i wschodniej.  
- Przedstawienie zasady tworzenia kompozycji roślinnych: ład, grupowanie, zachowanie stanu równowagi, zasada 

kontrastów.  
- Przedstawienie podstawowych elementów kompozycji roślinnej: punkt, linie, barwy, światło, proporcje.  
- Techniki wykonywania kompozycji roślinnych z uwzględnieniem ich przeznaczenia i rodzaju użytego materiału.  
- Zasady wyboru materiału roślinnego do zakupu, 
- Zasady postępowania z zakupionym materiałem roślinnym: kondycjonowanie, pielęgnacja kwiatów ciętych, suszenie i 

preparowanie, przechowywanie.  



- Przedstawienie podstawowych akcesoriów florystycznych: pojemniki, środki techniczne, narzędzia.  
- Omówienie podstawowych rodzajów i stylów kompozycji okolicznościowych (dekoracji) roślinnych ze względu na: 

 rodzaj materiału roślinnego (kwiaty cięte, suche, sztuczne),  
 przeznaczenie (m.in.: florystyka ślubna, świąteczna, pogrzebowa)  
 miejsce ekspozycji (we wnętrzach domów, w budynkach użyteczności publicznej, kompozycje prezentowane podczas 

wystaw florystycznych).  
- Przygotowanie kompozycji kwiatowych na różne okazje.  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 wykład informacyjny. 
- metody poszukujące: 

 metoda ćwiczeniowo-praktyczna – metoda ćwiczebna. 
- metoda eksponująca: 

 pokaz.  
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Sposób: ocena przygotowanych przez studenta kompozycji kwiatowych okolicznościowych.  
Kryteria oceny: poprawność techniczna wykonania kompozycji oraz doboru materiałów. 
 

Sposób zaliczenia: 
Wykonanie na zajęciach zleconej kompozycji kwiatowej. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 4 0,2 3 0,1 

Godziny kontaktowe 19 0,8 12 0,5 

Przygotowanie do zajęć 3 0,1 8 0,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 3 0,1 4 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 6 0,2 12 0,5 

ECTS łącznie - 1,0 - 1,0 

Procent pracy własnej 24,0 50,0 

 
 

Literatura: 
- Nizińska A.: ABC florystyki. Hortpress 2008 
- Nizińska A.: Bukieciarstwo i dekoracje roślinne. Hortpress 2004. 
- Łukaszewska A., Skutnik E.: Przewodnik florysty - materiał roślinny, akcesoria, kompozycje, przedłużanie trwałości. SGGW 

2003. 
- Gładka A., Melerska H.: Kompozycje kwiatowe. Watra 1989. 
- Stichmann-Marny U.: Suche bukiety z roślin ogrodowych i dziko rosnących. Multico-Warszawa 2000. 
- Bonadiman G.: Kwiaty. Techniki i kompozycje. Muza 2004. 
 

Uwagi: 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Ekspozycja kompozycji roślinnych 
Kod 

przedmiotu: PS.K-21b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 15 - - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 9 - - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Monika Edyta Drozdek 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Monika Edyta Drozdek 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zajęcia obejmują poznanie podstaw technik eksponowania kompozycji florystycznych – tworzenia układów roślinnych w 
pomieszczeniach prywatnych i miejscach publicznych.  
 

Cel przedmiotu: 
Celem nauczania jest wprowadzenie studentów w podstawy florystyki, obejmujące właściwe eksponowanie pojedynczych 
kompozycji florystycznych, aranżowania wystaw i pomieszczeń kwiaciarni, projektowania wystaw florystycznych i tworzenia 
roślinnych dekoracji okolicznościowych we wnętrzach. 
 

Wymagania wstępne: 
Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien dysponować wiedzą z zakresu rysunku odręcznego i roślin ozdobnych. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W12 rozpoznaje i definiuje style kompozycji kwiatowych R1P_W03, R1P_W04 

K_W12 tworzy i stosuje odpowiednie kompozycje kwiatowe R1P_W09, InzP_W02, 
InzP_W03 

Umiejętności 

 adaptuje je do odpowiednich warunków miejsca R1P_U02, R1P_U06, 
InzP_U02 

 projektuje lub rearanżuje kompozycje kwiatowe do odpowiednich 
okoliczności lub miejsc 

R1P_U06, InzP_U02, 
InzP_U03, InzP_U08 

Kompetencje społeczne 

 kwalifikuje, przedstawia i prezentuje odpowiednie style kompozycji 
kwiatowych odpowiednie do okoliczności lub miejsc 

R1P_K02; InzP_K02 

 

Treści programowe: 
- Pojęcia podstawowe z florystyki. 
- Przedstawienie podstawowych materiałów florystycznych, niezbędnych przy ekspozycjach roślin.  
- Kompozycja roślinna jako element kształtujący przestrzeń.  
- Pojęcia podstawowe z zakresu kompozycji: równowaga wizualna, forma, przestrzeń, światło, kolor, proporcje, tło, tekstura, 

statyka, dynamika. 
- Zagadnienia wystawiennictwa: ekspozycja w przestrzeniach otwartych i zamkniętych, specyfika oświetlenia 

wystawienniczego, systemy wystawiennicze, układ funkcjonalny ze szczególnym uwzględnieniem wystaw florystycznych i 
aranżacji kwiaciarni. 

- Relacje pomiędzy bukietem a najbliższym otoczeniem: tło, barwa, oświetlenie, kontekst otoczenia;  



- Relacje między poszczególnymi kompozycjami roślinnymi: zachowanie odpowiedniej odległości, tło, oddzielenie, aranżacja 
światłem.  

- Wykorzystanie roślin w dekoracji wnętrz przy tworzeniu układów roślinnych w pomieszczeniach: 
 prywatnych  
 publicznych: w hotelach, biurach, restauracjach, sklepach, rezydencjach, kościołach, podczas konferencji i 

bankietów. 
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 metody podające: 

 wykład informacyjny. 
- metody poszukujące: 

 metoda ćwiczeniowo-praktyczna – metoda ćwiczebna. 
- metoda eksponująca: 

 pokaz.  
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Sposób: ocena przygotowanych przez studenta kompozycji kwiatowych okolicznościowych.  
Kryteria oceny: poprawność techniczna wykonania kompozycji oraz doboru materiałów. 
 

Sposób zaliczenia: 
Wykonanie na zajęciach zleconej kompozycji kwiatowej. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 4 0,2 3 0,1 

Godziny kontaktowe 19 0,8 12 0,5 

Przygotowanie do zajęć 3 0,1 8 0,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 3 0,1 4 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 6 0,2 12 0,5 

ECTS łącznie - 1,0 - 1,0 

Procent pracy własnej 24,0 50,0 

 
 

Literatura: 
- Nizińska A.: ABC florystyki. Hortpress 2008 
- Nizińska A.: Bukieciarstwo i dekoracje roślinne. Hortpress 2004. 
- Łukaszewska A., Skutnik E.: Przewodnik florysty - materiał roślinny, akcesoria, kompozycje, przedłużanie trwałości. SGGW 

2003. 
- Gładka A., Melerska H.: Kompozycje kwiatowe. Watra 1989. 
- Stichmann-Marny U.: Suche bukiety z roślin ogrodowych i dziko rosnących. Multico-Warszawa 2000. 
- Bonadiman G.: Kwiaty. Techniki i kompozycje. Muza 2004. 
 

Uwagi: 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 

 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Dekoracje roślinne wnętrz 
Kod 

przedmiotu: PS.K-21c 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VI Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem - - 15 - - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem - - 9 - - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inż. Monika Edyta Drozdek 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Monika Edyta Drozdek 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zajęcia obejmują poznanie wiedzy z zakresu zasad kompozycji roślinnych we wnętrzach.  
 

Cel przedmiotu: 
Przekazanie studentom wiedzy z zakresu aranżowania wnętrz przy użyciu kompozycji z roślin ozdobnych i doniczkowych z 
uwzględnieniem specyfiki miejsca – obiekty użyteczności publicznej, wnętrza prywatne. 
 

Wymagania wstępne: 
Znajomość roślin zielnych i doniczkowych. 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W12 rozpoznaje i definiuje style kompozycji kwiatowych R1P_W03, R1P_W04 

K_W12 tworzy i stosuje odpowiednie kompozycje kwiatowe InzP_W02, InzP_W03 

Umiejętności 

 rozpoznaje i przedstawia style kompozycji kwiatowych R1P_U01, InzP_U01 

 adaptuje je do odpowiednich warunków miejsca R1P_U02, R1P_U06, 
InzP_U02 

 projektuje lub rearanżuje kompozycje kwiatowe do odpowiednich 
okoliczności lub miejsc 

R1P_U06, InzP_U02, 
InzP_U03, InzP_U08 

Kompetencje społeczne 

 kwalifikuje, przedstawia i prezentuje odpowiednie style kompozycji 
kwiatowych odpowiednie do okoliczności lub miejsc 

R1P_K02; InzP_K02 

 

Treści programowe: 
Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu kompozycji: równowaga wizualna, forma, przestrzeń, światło, kolor, proporcje, tło, 
tekstura, statyka, dynamika. Stylizacja wnętrz za pomocą roślin.  
Kompozycje roślinne we wnętrzach: 
- dekoracje biur, gabinetów zabiegowych lub usługowych (np. fryzjer, masażu, etc.), dekoracje recepcji, dekoracje miejsc 

użyteczności publicznej, dekoracje stołów, dekoracje kościołów, i in. 
Kompozycje z roślin doniczkowych i ich zastosowanie 
- Warunki niezbędne do uprawy roślin doniczkowych, zasady doświetlania roślin doniczkowych we wnętrzach, Dobór 

pojemników do uprawy, Rodzaje podłoży do upraw doniczkowych, Dobór gatunkowy roślin,  
Układy kompozycyjne z roślin ozdobnych na balkonach i tarasach. 
Układanie kompozycji z kwiatów żywych, suchych i sztucznych.  
 



Metody / techniki dydaktyczne: 
- metody podające: 

 wykład informacyjny. 
- metody poszukujące: 

 metoda ćwiczeniowo-praktyczna – metoda ćwiczebna. 
- metoda eksponująca: 

 pokaz.  
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
Sposób: ocena przygotowanych przez studenta kompozycji kwiatowych okolicznościowych.  
Kryteria oceny: poprawność techniczna wykonania kompozycji oraz doboru materiałów. 
 

Sposób zaliczenia: 
Wykonanie na zajęciach zleconej kompozycji kwiatowej. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 4 0,2 3 0,1 

Godziny kontaktowe 19 0,8 12 0,5 

Przygotowanie do zajęć 3 0,1 8 0,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 3 0,1 4 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 6 0,2 12 0,5 

ECTS łącznie - 1,0 - 1,0 

Procent pracy własnej 24,0 50,0 

 
 

Literatura: 
- Nizińska A.: ABC florystyki. Hortpress 2008 
- Nizińska A.: Bukieciarstwo i dekoracje roślinne. Hortpress 2004. 
- Łukaszewska A., Skutnik E.: Przewodnik florysty - materiał roślinny, akcesoria, kompozycje, przedłużanie trwałości. SGGW 

2003. 
- Gładka A., Melerska H.: Kompozycje kwiatowe. Watra 1989. 
- Stichmann-Marny U.: Suche bukiety z roślin ogrodowych i dziko rosnących. Multico-Warszawa 2000. 
- Bonadiman G.: Kwiaty. Techniki i kompozycje. Muza 2004. 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: Kosztorysowanie 
Kod 

 przedmiotu: PS.K-22 

Rok IV 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr VII Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 5 15 - - - 4 

Studia stacjonarne godzin ogółem 6 9 - - - 4 

Odpowiedzialny za przedmiot: dr  inż. Agnieszka Szczecińska 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: dr inż. Agnieszka Szczecińska 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z: zasadami sporządzania kosztorysów prac związanych z zakładaniem i konserwacją terenów zieleni,  
programem komputerowym Norma Pro wykorzystywanym do sporządzania kosztorysów, normatywami prac związanych z 
zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni, rozwiązaniami alternatywnymi oraz  możliwościami obniżania kosztów realizacji 
inwestycji. 
 

Cel przedmiotu: 
Nabycie przez studentów umiejętności wyliczania kosztów realizacji wybranych prac związanych z urządzaniem terenów zieleni i 
przygotowywania kosztorysów realizacji projektów. Zapoznanie z możliwością zmniejszenia kosztów w wyniku wykorzystania 
skali produkcji i integracji pionowej i poziomej. 
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Zaliczenie z ekonomii i zagospodarowania oraz pielęgnacji terenów zieleni. Wiedza ogólna w zakresie technologii prac/robot 
związanych z budową i utrzymaniem terenów zieleni oraz podstaw rachunku ekonomicznego. 
 

Efekty kształcenia: 
Symbol efektu 
kierunkowego 

Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

K_W22 stosuje podstawy prawne, techniczne, rzeczowe (normatywne) i 
finansowe kosztorysowania 

R1P_W02; InzP_W06 

K_W22 wymienia czynniki mające wpływ na wysokość kosztów 
wykonywanych prac w terenach zieleni 

R1P_W02; InzP_W06 

K_W22 ocenia szanse wynikające z integracji oraz skali produkcji R1P_W11; InzP_W06 

K_W26 stosuje narzędzia informatyczne do przetwarzania zbiorów danych InzP_W02 

Umiejętności 

K_U16 posługuje się oprogramowaniem komputerowym przy 
sporządzaniu kosztorysów 

R1P_U03, InzP_U04, 
nzP_U06 

K_U16 tworzy kosztorys zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa i 
standardami 

R1P_U03 

K_U15 identyfikuje szanse wynikające z integracji oraz skali produkcji R1P_U05 

Kompetencje społeczne 

K_K06 identyfikuje zagrożenia i szanse ekonomiczne wynikające z 
proponowanych rozwiązań 

R1P_K06; InzP_K01 

K_K09 wykazuje odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie środków 
na produkcję ogrodniczą 

R1P_K05; InzP_K01 

 
 



Treści programowe: 
 Znaczenie kosztów stałych. Skala produkcji a koszty. Integracja pozioma i pionowa – minimalizacja kosztów. 

 Przepisy prawne regulujące zakres kosztorysowania robót budowlanych.  

 Definicje i podstawowe pojęcia: przygotowanie przedsięwzięcia budowlanego, inwestor - wykonawca. 

 Kosztorys na prace ogrodnicze: rodzaje kosztorysów ich cele i funkcje, zasady i podstawy kosztorysowania, metody 
kosztorysowania obiektów i prac ogrodniczych/robót budowlanych, składniki kalkulacyjne ceny kosztorysowej (RMS, 
narzuty), normy kosztorysowe - bazy normatywne - wykaz katalogów, baza cen, protokół danych wyjściowych.   

 Przedmiar/obmiar robót budowlanych: pojecie przedmiaru/obmiaru, dokumentacja przedmiaru/obmiaru, zawartość i budowa 
przedmiaru prac/robót, grupowanie prac/robót - czyli scalanie, 

 Kosztorys inwestorski i ofertowy - zasady i metody sporządzania: wymagania zamawiającego (inwestora) dotyczące 
kosztorysu, podstawy opracowania kosztorysu inwestorskiego i ofertowego, 

 Wspomaganie komputerowe kosztorysowania i przedmiarowania - Program do kosztorysowania NORMA: omówienie 
głównego paska narzędziowego programu, zarządzanie widokami kosztorysu – dopasowywanie szablonów dokumentów do 
potrzeb użytkownika, zarządzanie bazą katalogów norm. katalogi norm rzeczowych. wyszukiwanie pozycji, import/eksport 
katalogu, podział kosztorysu na elementy o różnym stopniu złożoności, omówienie różnych typów pozycji kosztorysowych, 
wycena i weryfikacja kosztorysu, narzuty kosztorysu - definiowanie, modyfikowanie, usuwanie, sprawdzanie, edycja i 
dopasowanie nakładów RMS w kosztorysie, wydruki - opcje ustawień, zestawy, style i szablony wydruków, eksport, import 
danych kosztorysowych. 

 

Metody / techniki dydaktyczne: 
 Metoda poszukująca – sytuacyjna: 

 wykonanie kosztorysów ręcznie z zastosowaniem KNR 
Praca z programem NORMA przy sporządzaniu kosztorysów. 
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
 prezentacje wyników prac na ćwiczeniach, 

 przygotowanie kosztorysu wybranego założenia ogrodowego, 

 sprawdzanie obecności na zajęciach 

 kolokwium w formie testu wielokrotnego wyboru w trakcie semestru. Ocena jest rezultatem porównania liczby uzyskanych 
przez studenta punktów ze skalą ocen: bdb 9,1 – 10,0/ db+ 8,1 – 9,0/ db 7,1 - 8,0/ dst+ 6,1 - 7,0/ dst 5,1 - 6,0/ ndst. 5,0 ≤. 

 

Sposób zaliczenia: 
Na ocenę końcową składają się 

 udział w zajęciach w ilości określonej regulaminem studiów, 

 przedłożenie i ocena poprawności sporządzonego kosztorysu. 

 ocena z kolokwium w takcie semestru 
Oceną z przedmiotu jest średnia ocen z sporządzonego kosztorysu, jego prezentacji i kolokwium.. 
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

godziny ECTS Godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 20 0,8 15 0,6 

Zajęcia praktyczne 15 0,6 9 0,4 

Konsultacje 30 1,2 30 1,2 

Godziny kontaktowe 50 2,0 45 1,8 

Przygotowanie do zajęć 30 1,2 32 1,3 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 20 0,8 22 0,9 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 50 2,0 54 2,2 

ECTS łącznie - 4,0 - 4,0 

Procent pracy własnej 50,0 54,5 

 



Literatura: 
 Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych. Warszawa, 2005. 

 Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych Smoktunowicz E. - POLcen, Warszawa 2001 r.; 

 Regulamin kosztorysowania Orłowski J. H., Sobolewski R., Wójcicki R. - POLcen, Warszawa 2002 r.; 

 Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Zrzeszenie 
Biur Kosztorysowania Budowlanego,  Warszawa 2001; 

 Katalog Nakładów Rzeczowych 2-21 Tereny zieleni; 

 Katalog Norm Pracy 01 cz. 12 i 13 Budowa i konserwacja terenów zielonych; 

 Katalog Nakładów Rzeczowych 2-01 Budowle i roboty ziemne 

 Program komputerowy do kosztorysowania. Norma Pro. Athenasoft sp. z o.o. 
 

Uwagi: 
 
 
 
 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 
 



PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 

 

Nazwa przedmiotu: Projektowanie ekologiczne 
Kod 

 przedmiotu: PS.K-23a 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 5 10 - - - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 3 6 - - - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr inż. Anna Aniśko 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: mgr inż. Anna Aniśko 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studenta z podstawami wiedzy z zakresu projektowania wg kryteriów zrównoważonego rozwoju i roli, jaką takie 
projektowanie odgrywa w naszym otoczeniu.  
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy zagadnień związanych z rozwojem zrównoważonym. Nabycie umiejętności planowania i 
myślenia w kategoriach zrównoważonego rozwoju. Nabycie wiedzy na temat ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów 
naturalnych, takich jak woda i naturalna szata roślinna, do różnej skali projektów.  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Zaliczenie z rysunku odręcznego i projektowania terenów zieleni 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 definiuje pojęcie projektowania ekologicznego oraz klasyfikuje 
rodzaje kryteriów wg których projekt jest realizowany 

R1P_W03 

 definiuje rodzaje elementów stosowanych przy projektowaniu R1P_W03 

 definiuje zasady komponowania przestrzeni R1P_W03 

 definiuje oznaczenia stosowane na mapach zasadniczych 
i ewidencyjnych 

R1P_W03 

Umiejętności 

 identyfikuje i przedstawia rodzaje elementów stosowanych przy 
projektowaniu 

R1P_U06 

K_U13 wybiera i projektuje prawidłowe rozwiązania zależne od lokalizacji 
i wymagań inwestora 

R1P_U07 

K_U13 pisze odręcznie pismem technicznym oraz kreśli projekty R1P_U02 

K_U13 czyta mapy zasadnicze R1P_U02 

 tworzy podstawy dokumentacji projektowej R1P_U02; InzP_U08 

Kompetencje społeczne 

K_K09 ponosi odpowiedzialność za realizację swego pomysłu, w tym za 
kwestię estetyczną, społeczną i zawodową 

R1P_K05 

K_K06 identyfikuje błędy w zakresie projektowania przestrzeni R1P_K06; InzP_K01 

 



Treści programowe: 
- Metoda planowania ekologicznego 
- Identyfikacja problemów i określenie celów planowania 
- Inwentaryzacja i analiza środowiska biofizycznego 
- Inwentaryzacja i analiza społeczności objętych planowaniem 
- Rodzaje planowania (wkład społeczności, konkursy, spotkania w terenie) 
- Zapoznanie z roślinnością siedlisk leśnych i łąkowych 
- Przygotowywanie planów  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- Metody podające: 

 wykład konwersatoryjny, wykład informacyjny. 
- Metody poszukujące: 

 metoda ćwiczeniowo-praktyczna – metoda ćwiczebna i projekt. 
- Metoda eksponująca: 

 pokaz.  
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- Sprawdzian w trakcie semestru. Ocena jest rezultatem porównania liczby uzyskanych przez studenta punktów ze skalą    

ocen: bdb 4,6 - 5,0/ db+ 4,1 - 4,5/ db 3,6 - 4,0/ dst+ 3,1 - 3,5/ dst 2,6 - 3,0/ ndst. 2,5 ≤. 
- Prezentacja projektu końcowego. Ocena jest rezultatem porównania liczby uzyskanych przez studenta punktów ze skalą 

ocen: bdb 9,1 – 10,0/ db+ 8,1 – 9,0/ db 7,1 - 8,0/ dst+ 6,1 - 7,0/ dst 5,1 - 6,0/ ndst. 5,0 ≤. 

 
Sposób zaliczenia: 
Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie jednego kolokwium końcowego. 
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z ćwiczeń rysunkowych i projektów 
wykonanych w trakcie semestru i oceny ze sprawdzianu w trakcie semestru.  
 

Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 10 0,4 6 0,2 

Konsultacje 2 0,1 6 0,2 

Godziny kontaktowe 17 0,7 15 0,6 

Przygotowanie do zajęć 2 0,1 6 0,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 5 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 8 0,3 11 0,4 

ECTS łącznie - 1,0 - 1,0 

Procent pracy własnej 32,0 42,3 

 
Literatura: 
- Praca zbiorowa, Podstawy architektury krajobrazu Część 1 Hortpress, Warszawa 2004 
- Borcz Z., Elementy projektowania zieleni. Akademia Rolnicza Poznań, 2002 
- Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego Warszawa Arkady, 2005 
- Praca zbiorowa, Zrównoważony rozwój, zastosowania. Woda w mieście. Fundacja Sendzimira, 2014 
- Praca zbiorowa, Zrównoważony rozwój - zastosowania, nr 4/2013, (Poradnik "Przyroda w mieście - rozwiązania") 
- Praca zbiorowa, Ogrody deszczowe, Fundacja Sendzimira sendzimir.org.pl 
- Podręcznik Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju W Polsce, Fundacja Sendzimira 
- Nawara Z, Rośliny Łąkowe, Multico Oficyna Wydawnicza, 2012 
- Praca zbiorowa, Lasy i Zarośla, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013 
 

Uwagi: 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 

http://sendzimir.org.pl/magazyn4


PWSZ w Sulechowie 
Instytut Zarządzania i Inżynierii Rolnej 
 

Kierunek studiów: ogrodnictwo 
Specjalność: kształtowanie terenów zieleni 
Poziom kształcenia: studia I stopnia 
Profil kształcenia: praktyczny 
 

Nazwa przedmiotu: 
Rewitalizacja według zasad 
zrównoważonego rozwoju 

Kod 
 przedmiotu: PS.K-23b 

Rok III 
Liczba 

Forma zajęć Punkty 
ECTS Semestr V Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

Studia stacjonarne godzin ogółem 5 10 - - - 1 

Studia niestacjonarne godzin ogółem 3 6 - - - 1 

Odpowiedzialny za przedmiot: mgr inż. Anna Aniśko 

Prowadzący zajęcia dydaktyczne: mgr inż. Anna Aniśko 

Skrócony opis przedmiotu: 
Zapoznanie studenta z podstawami wiedzy z zakresu projektowania rewitalizacji wg kryteriów zrównoważonego rozwoju i roli, 
jaką rewitalizacja odgrywa w naszym otoczeniu.  
 

Cel przedmiotu: 
Wprowadzenie studentów w podstawy zagadnień związanych z rozwojem zrównoważonym. Nabycie umiejętności planowania i 
myślenia w kategoriach zrównoważonego rozwoju. Nabycie wiedzy na temat ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów 
naturalnych, takich jak woda i naturalna szata roślinna do różnej skali projektów.  
 

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy: 
Zaliczenie z rysunku odręcznego i projektowania terenów zieleni 

 
Efekty kształcenia: 

Symbol Efekty kształcenia po zakończeniu przedmiotu 
 
 
 

Student po zakończonym toku nauczania: 

Odniesienie do efektów 
kształcenia w obszarze 
kształcenia w zakresie 

nauk rolniczych, leśnych 
i weterynaryjnych 

Wiedza 

 definiuje pojęcie rewitalizacji oraz klasyfikuje rodzaje kryteriów wg 
których projekt jest realizowany 

R1P_W03 

 definiuje rodzaje elementów stosowanych przy projektowaniu 
rewitalizacji oraz zasady komponowania przestrzeni 

R1P_W03 

 definiuje oznaczenia stosowane na mapach zasadniczych 
i ewidencyjnych 

R1P_W03 

Umiejętności 

 identyfikuje i przedstawia rodzaje elementów stosowanych przy 
projektowaniu rewitalizacji 

R1P_U06 

K_U13 wybiera i projektuje prawidłowe rozwiązania zależne od lokalizacji 
i wymagań inwestora 

R1P_U07 

K_U13 pisze odręcznie pismem technicznym oraz kreśli projekty R1P_U02 

K_U13 czyta mapy zasadnicze R1P_U02 

 tworzy podstawy dokumentacji projektowej R1P_U02; InzP_U08 

Kompetencje społeczne 

K_K09 ponosi odpowiedzialność za realizację swego pomysłu, w tym za 
kwestię estetyczną, społeczną i zawodową 

R1P_K05 

K_K06 identyfikuje błędy w zakresie projektowania przestrzeni R1P_K06; InzP_K01 

Treści programowe: 
- Metoda planowania ekologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji 
- Identyfikacja problemów i określenie celów planowania 



- Inwentaryzacja i analiza środowiska biofizycznego 
- Inwentaryzacja i analiza społeczności objętych planowaniem 
- Rodzaje planowania (wkład społeczności, konkursy, spotkania w terenie) 
- Zapoznanie z roslinnością siedlisk leśnych i łąkowych 
- Przygotowywanie planów  
 

Metody / techniki dydaktyczne: 
- Metody podające: 

 wykład konwersatoryjny, wykład informacyjny. 
- Metody poszukujące: 

 metoda ćwiczeniowo-praktyczna – metoda ćwiczebna i projekt. 
- Metoda eksponująca: 

 pokaz.  
 

Sposób i kryteria sprawdzania efektów kształcenia: 
- Sprawdzian w trakcie semestru. Ocena jest rezultatem porównania liczby uzyskanych przez studenta punktów ze skalą    

ocen: bdb 4,6 - 5,0/ db+ 4,1 - 4,5/ db 3,6 - 4,0/ dst+ 3,1 - 3,5/ dst 2,6 - 3,0/ ndst. 2,5 ≤. 
- Prezentacja projektu końcowego. Ocena jest rezultatem porównania liczby uzyskanych przez studenta punktów ze skalą 

ocen: bdb 9,1 – 10,0/ db+ 8,1 – 9,0/ db 7,1 - 8,0/ dst+ 6,1 - 7,0/ dst 5,1 - 6,0/ ndst. 5,0 ≤. 

 
Sposób zaliczenia: 
Wykłady: zaliczenie z oceną na podstawie jednego kolokwium końcowego. 
Ćwiczenia: zaliczenie z oceną na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z ćwiczeń rysunkowych i projektów 
wykonanych w trakcie semestru i oceny ze sprawdzianu w trakcie semestru.  

 
Obciążenie pracą studenta: 

Wyszczególnienie 
studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Godziny ECTS godziny ECTS 

Zajęcia ogółem 15 0,6 9 0,4 

Zajęcia praktyczne 10 0,4 6 0,2 

Konsultacje 2 0,1 6 0,2 

Godziny kontaktowe 17 0,7 15 0,6 

Przygotowanie do zajęć 2 0,1 6 0,2 

Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 6 0,2 5 0,2 

Zaliczenie / egzamin 0 0,0 0 0,0 

Praca własna 8 0,3 11 0,4 

ECTS łącznie - 1,0 - 1,0 

Procent pracy własnej 32,0 42,3 

 
Literatura: 
- Praca zbiorowa, Podstawy architektury krajobrazu Część 1 Hortpress, Warszawa 2004 
- Borcz Z., Elementy projektowania zieleni. Akademia Rolnicza Poznań, 2002 
- Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego Warszawa Arkady, 2005 
- Praca zbiorowa, Zrównoważony rozwój, zastosowania. Woda w mieście. Fundacja Sendzimira, 2014 
- Praca zbiorowa, Zrównoważony rozwój - zastosowania, nr 4/2013, (Poradnik "Przyroda w mieście - rozwiązania") 
- Praca zbiorowa, Ogrody deszczowe, Fundacja Sendzimira sendzimir.org.pl 
- Podręcznik Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju W Polsce, Fundacja Sendzimira 
- Nawara Z, Rośliny Łąkowe, Multico Oficyna Wydawnicza, 2012 
- Praca zbiorowa, Lasy i Zarośla, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013 
 

Uwagi: 
Podpis pracownika Podpis Dyrektora 
 

http://sendzimir.org.pl/magazyn4

