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Cel modułu 
 

Celem realizacji modułu jest zdobycie przez studentów wiedzy z 
zakresu struktury i funkcjonowania systemów krajobrazowych w 
skali regionalnej, subregionalnej i lokalnej 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

W ramach nauczania przedmiotu „Struktura i funkcjonowanie 
systemów krajobrazowych” studentom przekazywane będą 
podstawowe wiadomości o ogólnej teorii, strukturze, 
funkcjonowaniu i modelowaniu systemów krajobrazowych. 
Pozna on m.in. ogólny zarys teorii systemów krajobrazowych; 
kryteria i zasady wyodrębniania geokompleksów, geosystemów, 
fitokompleksów krajobrazowych, ekosystemów i fizjocenoz oraz  
zakresy ich zastosowania w badaniu struktury i funkcjonowania 
systemów krajobrazowych; pozna procesy migracji i akumulacji 
materii w systemach krajobrazowych, procesy sukcesji 
ekologicznej oraz problemy zmian różnorodności biologicznej i 
fizjonomicznej systemów krajobrazowych; nauczy się klasyfikacji 
i oceny stopnia antropogenicznego przekształcenia krajobrazu, 
nauczy się zasad sporządzania modeli struktury przestrzennej 
wybranego obszaru oraz formułowania wniosków dotyczących 
ochrony i kształtowania struktury i funkcji systemów 
krajobrazowych. 
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formy/działania/metody 
dydaktyczne 
 

Wykłady – omówienie zagadnień teoretycznych i metodycznych, 
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych; zajęcia terenowe 
– omówienie wybranych zagadnień teoretycznych i zdobycie 
podstawowych umiejętności z zakresu ocen krajobrazowych  na 
przykładzie konkretnego terenu. 

 


