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IV. Opis programu studiów 
 
4. KARTA PRZEDMIOTU 

 
Kod przedmiotu A1-6-0012 
Nazwa przedmiotu Akademickie dobre wychowanie 
Nazwa przedmiotu w języku angielskim Academic good manners 
Obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 
 

Kierunek studiów architektura 
Poziom kształcenia I stopień 

Profil studiów ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów stacjonarne 

Zakres  

Jednostka prowadząca przedmiot Centrum Ochrony Własności Intelektualnej  

Koordynator przedmiotu dr Małgorzata Banasińska-Barszcz 

Zatwierdził Prof. dr hab. inż. Marek Iwański 
 

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów Przedmiot kształcenia ogólnego 
Status przedmiotu  wybieralny 
Język prowadzenia zajęć polski 
Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr VI 
Wymagania wstępne nie 
Egzamin (TAK/NIE) - 
Liczba punktów ECTS 1 

 
Forma 
prowadzenia zajęć wykład ćwiczenia laborato-

rium projekt Inne 

Liczba godzin 
w semestrze 15     
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Sym-
bol 

efektu 
Efekty kształcenia 

Odniesienie do 
efektów  

kierunkowych 

Wiedza W01 
Ma podstawową wiedzę na temat zasad dobrego wycho-
wania przyjętych w określonych środowiskach i grupach 
społecznych 

A1_K01 

Umiejętno-
ści U01 

Prawidłowo posługuje się ogólnie przyjętymi normami 
grzecznościowymi, rozumie powszechnie funkcjonujące 
kody zachowań regulujące życie społeczne. Dostrzega 
potrzebę stałego kształcenia się w tym kierunku 

A1_K03 

Kompeten-
cje społecz-
ne 

K01 
Potrafi poruszać się  w obrębie ogólnie przyjętych norm 
zarówno w środowisku uczelnianym, podczas kontaktów 
służbowych, jak również w sytuacjach pozazawodowych 

A1_K07 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* Treści programowe 

wykład 1. Powitania. Podstawowe zasady zachowania w środowisku akademickim. 
2. Świadome kształtowanie własnego wizerunku – przedstawianie siebie i in-

nych. Wizytówki. Prawidłowe podawanie ręki. Savoir vivre w przestrzeni pu-
blicznej. 

3. Wybrane aspekty mowy ciała  jako element kształtowania własnego wizerun-
ku. 

4. Dress code – właściwy strój na każdą okazję. 
5. Savoir vivre wokół stołu: kawiarnia i restauracja, rodzaje przyjęć. 
6. Savoir vivre wokół stołu: o zachowaniu się przy stole, nakrycia i sztućce. 
7. Savoir vivre w biznesie: normy zachowań obowiązujące w życiu zawodowym. 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  
 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  
Egzamin  

ustny 
Egzamin  
pisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01   x    
U01   x    
K01   x    
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FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium 
*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  
 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 
L
p. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 

Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
15     

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2     h 

3.  Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 17 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela akade-
mickiego 

0,68 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 10 h 

6.  Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 0,32 ECTS 

7.  Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym  h 

8.  Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym  ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  25 h 

10.  Punkty ECTS za moduł 
1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 

1  
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