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Opis kursu (cele kształcenia)

Pojęcie krajobrazu jest różnie definiowane, jednak w najbardziej ogólnym ujęciu oznacza 
wizualizację form, procesów i zjawisk zachodzących w środowisku geograficznym, na które 
składają się komponenty przyrodnicze i antropogeniczne. Zapoznanie z typologią, 
zróżnicowaniem przestrzennym, ewolucją, strukturą i funkcjonowaniem krajobrazu Polski jest 
celem kursu Geografia krajobrazów Polski.

Warunki wstępne

Wiedza
Podstawowe informacje z zakresu geografii fizycznej i społeczno-
ekonomicznej Polski na poziomie studiów 1. Stopnia.

Umiejętności
Umiejętność analizy treści zawartych w różnego typu publikacjach 
naukowych. 

Kursy Geografia studia 1. stopnia.

Efekty uczenia się
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Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

W01, Definiuje pojęcie krajobrazu, objaśnia jego różne 
typy oraz czynniki je kształtujące w Polsce.
W02, Wyjaśnia ewolucję krajobrazu Polski w czasie oraz 
w odniesieniu do zmian stopnia atropizacji i poziomu 
zrównoważenia. 
W03, Rozróżnia typy krajobrazu naturalnego i 
kulturowego wyodrębnione w różnych klasyfikacjach i 
wskazuje ich rozmieszczenie w Polsce.
W04 Zna metody analizy struktury i funkcjonowania 
krajobrazu.

K_WG02, K_WG05

K_WG02, K_WG05, 
K_WK01, K_WK02
 
K_WG02, K_WG05, 
K_WG07

K_WG02, K_WG03, 
K_WG05

Umiejętności 

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

U01, Analizuje zróżnicowanie typologiczne 
współczesnych krajobrazów Polski i ich rozmieszczenie.
U02, Interpretuje przyczyny ewolucji krajobrazu Polski.

U03, Analizuje strukturę krajobrazu.

K_UW02, K_UW05, 
K_UK01
K_UW02, K_UW03, 
K_UW05
K_UW03, K_UW04, 
K_UK01

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

K01, Jest wrażliwy na czynniki degradujące krajobraz i 
postrzeganie relacji pomiędzy postępującym procesem 
postępującej antropizacji i zachwianiem równowagi 
środowiska geograficznego wyrażającym się w 
dewastacji krajobrazu.

K_KK01, K_KK02, 
K_KO02

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 20

Egzamin

Opis metod prowadzenia zajęć
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Zajęcia prowadzone są w formie wykładów zdalnych. Student musi zaliczyć test z wiedzy 
przekazanej na wykładach. 

Formy sprawdzania efektów uczenia się
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W01 X
W02 X
W03 X
U01 X
U02 X
K01 X

Kryteria oceny

Zaliczenie wykładów odbywa się poprzez wypełnienie testu. Warunkiem 
zaliczenia testu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na  60% pytań.

Obecność na wyrywkowo kontrolowanych wykładach. W przypadku 
nieobecności należy indywidualnie zaliczyć treści przekazywane na tym 
wykładzie

Uwagi

Udział we wszystkich zajęciach jest obowiązkowy.

Wykłady - wyrywkowa kontrola frekwencji. 

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

Pojęcie krajobrazu. Typologie krajobrazów Polski.
Ewolucja krajobrazu w ujęciu czynnikowym i historycznym. Funkcje krajobrazu. Charakterystyka i 
cechy identyfikacyjne krajobrazów naturalnych (na poziomie odmian krajobrazu) i  kulturowych: 
rolniczych, pasterskich, gospodarki leśnej, górniczych, przemysłowych, poeksploatacyjnych, 
turystycznych i rekreacyjnych, religijnych i sakralnych. Krajobrazy parkowe i zieleń miejska w 
krajobrazie. Mapa typów krajobrazów naturalnych Polski. Mapy krajobrazów kulturowych Polski. 
Specyficzne cechy krajobrazowe wybranych makro i mezoregionów Polski. Prawidłowości 
przestrzenne (pasowość, piętrowość) w krajobrazie Polski. Ilościowe i jakościowe metody opisu 
krajobrazów Polski. Antropogeniczne przekształcenia wybranych krajobrazów Polski.

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
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krajobraz kulturowy – cultural landscape
krajobraz zrównoważony – sustanaible landscape
krajobraz pierwotny – primary landscape
krajobraz naturalny – natural landscape
krajobraz zdegradowany – degraded landscape
typologia krajobrazu - landscape typology

Wykaz literatury podstawowej

Richling A. 1992. Konpleksowa geografia fizyczna, PWN Warszawa.
Balon J., 2009, Porządki przestrzenne – syntetyczna wizja krajobrazu. Problemy ekologii 
krajobrazu, T. XXIII, 61–70.
Richling A. Solon J. 2011. Ekologia krajobrazu. PWN Warszawa.
Myga-Piątek U., 2012. Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i topologiczne. Uniwersytet 
Śląski, Katowice.
Chmielewski T.J, Myga-Piątek U., Solon T., 2015, Typologia aktualnych krajobrazów Polski, 
Przegląd Geograficzny, 87, 3, s. 377-408.
Solon J., Chmielewski T.J., Myga-Piątek U., Kistowski M. 2015. Identyfikacja i ocena krajobrazów 
Polski – etapy i metody postępowania w toku audytu krajobrazowego w województwach. 
Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom 60: 55 – 76.
Luc M., Somorowska U., Szmańda J.B. (red.), 2015 Landscape Analysis and Planning. 
Geographical Perspectives. Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer.

Wykaz literatury uzupełniającej

Bogdanowski J., Łuczyńska-Bruzda M., Novák Z., 1981, Architektura krajobrazu. PWN, 
Warszawa-Kraków.
Degórski M., 2005, Krajobraz jako obiektywna wizualizacja zjawisk i procesów zachodzących w 
megasystemie środowiska geograficznego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 4: 13-25.
Pietrzak M., 2011, Podstawy i zastosowania ekologii krajobrazu, Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa im. J.A. Komeńskiego, Leszno.
Chmielewski T.J., 2013. Systemy krajobrazowe: struktura, funkcjonowanie, planowanie. 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Nita J. 2011, Zmiany w krajobrazie powstałe w wyniku działalności górnictwa surowców skalnych 
na obszarze Wyżyn Środkowopolskich. Uniwersytet Śląski, Katowice.
Krąż P., 2012, Problemy w zarządzaniu systemem krajobrazowym Doliny Białki, Problemy 
Ekologii Krajobrazu, Zarządzanie systemami krajobrazowymi, t. 33, Lublin, s. 229–234.
Krąż P., 2014, Mapy krajobrazowe – wybrane problemy ich tworzenia i zastosowania. 
„Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii” T. 2, pp. 63–76.
Luc M., Szmańda J.B. 2018, Ewolucja krajobrazu okolic góry Św. Wawrzyńca od okresu 
atlantyckiego do czasów współczesnych. Acta Geographica Lodziensia 107: 39-51. 
https://doi.org/10.26485/AGL/2018/107/3
Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska-Wójcik T., 
Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jodłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż P., 
Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga-Piątek U., Nita J., 
Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W., 2018. Physico-geographical 
mesoregions of Poland: Verifi cation and adjustment of boundaries on the basis of contemporary 
spatial data. Geographia Polonica, 91, 2, 143-170.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Wykład 20
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liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 20

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 20

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Ogółem bilans czasu pracy 90

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3
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