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Efekty uczenia się:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy nt. zastosowania różnych grup roślin ozdobnych w zakresie budowania różnych
kompozycji roślinnych w zależności od warunków siedliskowych, przeznaczenia oraz walorów dekoracyjnych oraz praktyczne
zastosowanie zdobytej wcześniej wiedzy przy wykonaniu zadań związanych z projektowaniem małych form dekoracyjnych,
w których główny udział będą miały rośliny zielne. Zajęcia będą dotyczyć dostosowania układów roślinnych do różnych
warunków siedliskowych, a także przy uwzględnieniu specyfiki różnych typów obiektów architektury krajobrazu, jako
elementy tworzące różne struktury ogrodowe wyróżnione w teorii wnętrz, rośliny aromatyczne, jadalne, trujące i
niebezpieczne, atrakcyjne w ciągu poszczególnych pór roku, tworzące klimat akustyczny wnętrz ogrodowych, symbolika roślin
w ogrodzie przydomowym, rośliny atrakcyjne dla awifauny i innych grup zwierząt.
W trakcie zajęć szczególny nacisk będzie położony na doskonalenie umiejętności projektowych w aspekcie zastosowania
zielnych roślin ozdobnych, szczególnie pod kątem poprawnego budowania kompozycji, wykorzystania cech plastycznych
roślin, decydujących o ich przydatności w kompozycjach roślinnych w przestrzeniach prywatnych i publicznych, projektowanie
rabat.
W trakcie ćwiczeń studenci odbędą zajęcia praktyczne terenowe oraz ćwiczenia projektowe, związane z kształtowaniem
kompozycji roślinnych w zakresie stosowania zielnych roślin ozdobnych.

a)
b)
c)

wykłady [W]; liczba godzin 15;
ćwiczenia projektowe [PC]; liczba godzin 20;
ćwiczenia terenowe [TC]; liczba godzin 10;

W - wykład z wykorzystaniem multimediów, dyskusja
PC – metoda warsztatowa, projektowanie, dyskusja, prezentacja
TC - dyskusja
Ozdobne rośliny zielne
Podstawy projektowania obiektów architektury krajobrazu 1
Wiedza:
Umiejętności:
W1 – Student zna cechy ozdobnych roślin U1 – Student potrafi zaprojektować
zielnych wykorzystywanych w przestrzeni poprawną rabatę z roślin zielnych pod
publicznej i prywatnej
względem
kompozycyjnym
i
przyrodniczym
U2 – Student potrafi wykorzystać
ozdobne rośliny zielne w przestrzeni
publicznej i prywatnej, biorąc pod
uwagę ich wymagania siedliskowe i
pielęgnacyjne
U3 – Student potrafi w sposób czytelny
i zrozumiały przekazać swój zamysł
projektowy, dobierając odpowiednie
metody graficzne

Kompetencje:
K1 – Student potrafi krytycznie
ocenić swoją pracę.
K2 – Student potrafi oszacować
koszty utrzymania obiektu. Student
potrafi również ocenić potencjalne
ryzyka związane z funkcjonowaniem
przyrodniczym
obiektu
oraz
powiązać obiekt ze środowiskiem
kulturowym

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Kolokwium z treści wykładów.
Ocena wykonanych koncepcji wybranych obiektów.
Prezentacje wyników pracy na zajęciach.

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Archiwizacja wykonanych przez studentów opracowań koncepcyjnych; archiwizacja dokumentacji przebiegu zajęć oraz
pisemnej pracy zaliczeniowej z materiału wykładowego.

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena opracowań koncepcyjnych 70%, ocena kolokwium z treści wykładów 30%.

Sala do ćwiczeń projektowych, z wyposażeniem do prowadzenia wykładów. Tereny miasta st. Warszawy oraz kolekcje roślin
gruntowych lub ogrody botaniczne (ćwiczenia terenowe)
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:

75 h

2 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Wiedza – W1
Umiejętności – U1
Umiejętności – U2

Umiejętności – U3
Kompetencje – K1
Kompetencje – K2

Efekty uczenia się dla zajęć:

Student zna cechy ozdobnych roślin zielnych wykorzystywanych w
przestrzeni publicznej i prywatnej.
Student potrafi zaprojektować poprawną rabatę z roślin zielnych
pod względem kompozycyjnym i przyrodniczym.
Student potrafi wykorzystać ozdobne rośliny zielne w przestrzeni
publicznej i prywatnej, biorąc pod uwagę ich wymagania
siedliskowe i pielęgnacyjne.
Student potrafi w sposób czytelny i zrozumiały przekazać swój
zamysł projektowy, dobierając odpowiednie metody graficzne.
Student potrafi krytycznie ocenić swoją pracę.
Student potrafi oszacować koszty utrzymania obiektu. Student
potrafi również ocenić potencjalne ryzyka związane z
funkcjonowaniem przyrodniczym obiektu oraz powiązać obiekt ze
środowiskiem kulturowym.

*)
3 – zaawansowany i szczegółowy,
2 – znaczący,
1 – podstawowy,

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

K1_W05

3

K1_U07

3

K1_U08

3

K1_U12

3

K1_K01
K1_K02

3
3

