
 AK_9.2. 

Kierunek studiów Architektura Krajobrazu 

Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

Kształtowanie złożonych struktur w krajobrazie kulturowym  
Developing complex structures in the cultural landscape 
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Dr inż. Katarzyna Pałubska 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu 

Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów z zasadami 
projektowania i funkcjonowania złożonych krajobrazów 
kulturowych 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Na zajęciach omawiane są zasady kształtowania złożonych 
struktur krajobrazu kulturowego. Pokazane i omówione zostaną 
przykłady polskich i światowych rozwiązań współczesnego 
kształtowania i ochrony dziedzictwa kulturowego o złożonej 
(systemowej) strukturze, ze szczególnym uwzględnieniem 
polskich możliwości prawnych. Zostaną zaprezentowane 
sposoby wykorzystania złożonych układów historycznych do 
budowania nowoczesnych systemów miejskich powiązanych z  
historią i tożsamością lokalną. Omówiona zostanie metodyka 
wykorzystywana przy identyfikowaniu, tworzeniu i budowaniu 
zasad ochronnych dla tego rodzaju struktur. Podczas zajęć 
studenci podejmą próbę zaprojektowania systemu 
krajobrazowego wraz z formułowaniem zaleceń ochronnych dla 
struktur dziedzictwa kulturowego. 
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Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Dyskusja, samokształcenie poprzez czytanie zalecanej 
architektury, omawianie ”dobrych praktyk”, wykonanie projektu, 
konsultacje, praca w terenie. 

 


