
Załącznik nr 4 

do uchwały nr 79/2018-2019  

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

z dnia 24 maja 2019 r. 

 

PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:  

ARCHITEKTURA WNĘTRZ OGRODOWYCH I KRAJOBRAZOWYCH 

W ROKU 2019/2020 

Symbol 

modułu 

Nazwa 

modułu/przedmiotu 
ECTS 

Semestr 1 Semestr 2 

Liczba godzin 

z. teoretyczne 

Liczba godzin 

z. praktyczne 

Liczba godzin 

z. teoretyczne 

Liczba godzin 

z. praktyczne 

M01 

PODSTAWY 

ARCHITEKTURY 

KRAJOBRAZU  

3 pkt 8 7   

M02 ROŚLINOZNAWSTWO 3 pkt 8 7   

M03 PRAWO I KRAJOBRAZ 3 pkt 8 7   

M04 
PROJEKTOWANIE 

WNĘTRZ OGRODOWYCH   
3 pkt 8 

7  

 
  

M05 

PROJEKTOWANIE 

OGRODU 

PRZYDOMOWEGO 

3 pkt 8 7   

M06 

PROJEKTOWANIE 

ARCHITEKTURY 

OGRODOWEJ 

3 pkt   8 7 

M07 

PROJEKTOWANIE 

OGRODÓW 

SPECJALNYCH  

3 pkt   8 7 
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M08 

PROJEKTOWANIE 

WNĘTRZ 

KRAJOBRAZOWYCH 

3 pkt   8 7 

M09 

KONSERWACJA WNĘTRZ 

OGRODOWYCH I 

KRAJOBRAZOWYCH 

3 pkt   8 7 

M10 

SPOŁECZNE ASPEKTY 

ARCHITEKTURY 

KRAJOBRAZU 

3 pkt   8 7 

Razem  30 40 35 40 35 

 

WYKAZ KIERUNKOWYCH ZESPOŁÓW EFEKTÓW UCZENIA SIĘ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH: 

 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ OGRODOWYCH I KRAJOBRAZOWYCH 

Symbole 

zespołów 

efektów 

uczenia się 

Opis zespołów 

efektów uczenia się 

Metody weryfikacji i 

dokumentacji zespołów 

 efektów uczenia się 

Odniesienie do  

uniwersalnych 

charakterystyk 

pierwszego stopnia 

PRK  

(kod składnika opisu) 

charakterystyk 

drugiego stopnia PRK 

typowych dla 

kwalifikacji 

uzyskiwanych w 

ramach szkolnictwa 

wyższego po 

uzyskaniu kwalifikacji 

pełnej na poziomie 4 – 

poziomy 6-7 

(kod składnika opisu) 

charakterystyk drugiego 

stopnia PRK typowych 

dla kwalifikacji o 

charakterze 

zawodowym- poziomy 

6-7 

(kod składnika opisu) 

Wiedza: Absolwent  zna i rozumie 

    Zakres i głębia-kompletność 

perspektywy poznawczej i 

zależności; 

Kontekst-uwarunkowania, 

skutki 

Teorie i zasady; 

Zjawiska i procesy; 

Organizacja pracy; 

Narzędzia i materiały; 
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K_W01 Słuchacz ma wiedzę z zakresu 

kształtowania ogrodu 

przydomowego 

Zaliczenie pisemne ze 

stopniem. Protokół z 

zaliczenia, archiwizacja 

prac zaliczeniowych 

P6U_W 

 

P6S_WK 

 
P6Z_WT 

 

K_W02 Słuchacz ma wiedzę z zakresu 

kształtowania parku, kształtowania 

krajobrazu oraz ma wiedzę na temat 

tendencji światowych 

obowiązujących w projektowaniu 

przestrzeni publicznych, terenów 

zieleni 

Zaliczenie pisemne ze 

stopniem. Protokół z 

zaliczenia, archiwizacja 

prac zaliczeniowych 

P6U_W 

 

P6S_WG 

 
P6Z_WZ 

 

K_W03 Słuchacz ma wiedzę na temat 

ustawodawstwa związanego z 

projektowaniem zieleni, wymogów 

formalno-prawnych potrafi 

zarządzać  procesem projektowym; 

Zaliczenie pisemne ze 

stopniem. Protokół z 

zaliczenia, archiwizacja 

prac zaliczeniowych 

P6U_W 

 

P6S_WK 

 
P6Z_WO 

 

K_W04 Słuchacz zna terminologię związaną 

z projektowaniem architektury 

krajobrazu – z zakresu architektury, 

kompozycji, stosowania form 

ogrodowych, parkowych, fachowego 

słownictwa inżynierskiego;  

Zaliczenie pisemne ze 

stopniem. Protokół z 

zaliczenia, archiwizacja 

prac zaliczeniowych 

P6U_W 

 

P6S_WG 

 
P6Z_WT 

 

Umiejętności: Absolwent potrafi 

    Wykorzystanie wiedzy-

rozwiązane problemy i 

wykonywane zadania; 

Komunikowanie się-

odbieranie i tworzenie 

wypowiedzi, 

upowszechnianie wiedzy w 

środowisku naukowym i 

posługiwanie się językiem 

obcym; 

 Organizacja pracy - 

planowanie i praca 

zespołowa; 

 Uczenie się - planowanie 

własnego rozwoju i rozwoju 

innych osób 

Informacje; 

Organizacja pracy; 

Narzędzia i materiały; 

Uczenie się i rozwój 

zawodowy 
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K_U01 Słuchacz posiada umiejętność 

posługiwania się językiem 

specjalistycznym z zakresu 

architektury krajobrazu.  

Dyskusja w grupie. 

Protokół z zaliczenia 

P6U_U 

 
P6S_UK 

 

P6Z_UI 

 

K_U02 Słuchacz jest przygotowany do 

udziału w projektowaniu wnętrza 

ogrodowego oraz potrafi stosować 

procesowe i systemowe podejście do 

zarządzania i kierowania zespołem 

projektowym 

Wykonanie projektu. 

Protokół z zaliczenia 

archiwizacja prac 

zaliczeniowych 

P6U_U 

 
P6S_UO 

 

P6Z_UO 

 

K_U03 Słuchacz jest przygotowany do 

udziału w projektowaniu wnętrza 

parkowego/krajobrazowego, potrafi 

podejmować właściwe decyzje 

dotyczące kształtowania, ochrony i 

oceny jakości miejsca czy 

krajobrazu kulturowego 

  

Wykonanie projektu. 

Protokół z zaliczenia 

archiwizacja prac 

zaliczeniowych 

P6U_U 

 
P6S_UW 

 

P6Z_UO 

 

K_U04 Słuchacz identyfikuje i 

charakteryzuje czynniki 

oddziaływujące na stan istniejący 

obszaru do potencjalnego 

zaprojektowania  

Wykonanie analiz ze 

stopniem. Protokół z 

zaliczenia archiwizacja 

prac zaliczeniowych 

P6U_U 

 
P6S_UW 

 

P6Z_UI 

 

K_U05 Potrafi sporządzić harmonogram 

prac, definiować etapy procesu 

projektowego, zidentyfikować 

instytucje związane z wymaganymi 

uzgodnieniami itp. 

Zaliczenie pisemne ze 

stopniem. Protokół z 

zaliczenia archiwizacja 

prac zaliczeniowych 

P6U_U 

 
P6S_UO 

 

P6Z_UO 

 

Kompetencje społeczne: Absolwent jest gotów do  

    Oceny-krytyczne podejście, 

Odpowiedzialność-

wypełnianie zobowiązań 

społecznych i działanie na 

rzecz interesu publicznego; 

Rola zawodowa-

niezależność i rozwój etosu 

Przestrzeganie reguł; 

Współpraca; 

Odpowiedzialność 

K_K01 Słuchacz ma świadomość znaczenia Pozytywne wyniki P6U_K P6S_KR P6Z_KO 
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społecznej, zawodowej i etycznej 

odpowiedzialności za przestrzeń 

projektowaną, świadomość misji i 

znaczenia zawodu architekta i 

powinności podnoszenia swoich 

kwalifikacji. Słuchacz potrafi 

wskazać sposoby podnoszenia 

kompetencji zawodowych  i określać 

ich znaczenie w realizacji celów 

zawodowych 

zaliczenia poszczególnych 

modułów. Protokoły z 

zaliczeń. 

   

K_K02 Słuchacz posiada umiejętność 

współpracy z ludźmi i kierowania 

zespołem, wykazując przy tym 

odpowiedzialność i inicjatywę w 

zakresie problemów jakości. 

Uczestnictwo w 

grupowym ćwiczeniu. 

Lista obecności 

P6U_K 

 
P6S_KO 

 

P6Z_KW 

 

K_K03 Słuchacz ma świadomość potrzeby 

dokształcania i doskonalenia w 

zakresie kształtowania 

przestrzennego, świadomość misji i 

znaczenia zawodu architekta i 

powinności podnoszenia swoich 

kwalifikacji, jest kreatywny w 

dążeniu do rozwiązań mających na 

celu poprawę przestrzeni otaczającej 

Projekt rozwoju 

zawodowego, aktywność 

na zajęciach. Opracowanie 

pisemne archiwizacja prac 

zaliczeniowych 

P6U_K 

 
P6S_KO 

 

P6Z_KP 

 

 


