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Jednostka oferująca moduł Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu

Cel modułu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zakresem 
tematycznym obejmujący szeroki wachlarz form, funkcji i treści 
terenów zieleni. W ramach przedmiotu przekazywana jest 
wiedza ogólna wiedza zarówno o projektowaniu ogrodu 
przydomowego,  jaki i publicznych terenach zieleni. Poprzez 
samodzielnie wykonywane prace projektowe nabywają 
umiejętności stosowania zasad kompozycji oraz oznaczeń 
graficznych w projektach terenów zieleni. Poznają także różne 
elementy roślinne i techniczne występujące w terenach zieleni.

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów.

Podczas wykładów studenci zdobywają wiedzę potrzebną do
poznania  najważniejszych  zasad  kształtowania  różnych  form
terenów zieleni. Poznają formy i zasady kompozycji roślin (np.
kwietniki,  aleje,  żywopłoty,  rzeźby  roślinne).  Zapoznają  się  z
najważniejszymi elementami technicznymi,  które występują w
różnych  typach  terenów  zieleni  np.  ogrody  zimowe,  place
zabaw,  ławki,  zabezpieczenia  dla  roślin,  małe  formy
architektoniczne.  Zdobywają  także  podstawową  wiedzę  z
zakresu historii  sztuki  ogrodowej od starożytności do czasów
współczesnych.  Poznają  także  ogólne  zasady  pielęgnacji
trawników, drzew i krzewów oraz obiektów małej architektury.
W  trakcie  ćwiczeń  nabywają  umiejętności  rysunku
budowlanego  i  opracowania  koncepcji  zagospodarowania
niewielkiego  ogrodu  przydomowego,  ogrodu  zimowego  oraz
kwietnika miejskiego. 
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Planowane formy/działania/metody
dydaktyczne

Metody dydaktyczne: wykład przeprowadzony z 
wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, ćwiczenia 
laboratoryjne, studenckie opracowania projektowe, dyskusja
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