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Status przedmiotu
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Język prowadzenia zajęć
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Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr

III
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-
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1

Forma
prowadzenia zajęć
Liczba godzin
w semestrze

wykład

ćwiczenia

30

laboratorium
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Inne

EFEKTY UCZENIA SIĘ
Kategoria

Symbol
efektu

Wiedza

W01

Umiejętności

U01

Kompetencje
społeczne

K01

Odniesienie do
efektów
kierunkowych

Efekty kształcenia
Zna teoretyczne podstawy rozumowania naukowego
i prowadzenia badań w zakresie przydatnym do
realizacji skomplikowanych zadań projektowych,
a także interpretacji opracowań naukowych w
dyscyplinie naukowej – architektura i urbanistyka
Potrafi formułować wypowiedzi o charakterze analizy
krytycznej z zakresu architektury, a także
przedstawiać i syntetycznie opisywać podstawy
ideowe projektu w oparciu o przyjęte założenia
Ma umiejętność rzetelnej samooceny, formułowania
konstruktywnej krytyki dotyczącej działań
architektonicznych i urbanistycznych, jak
i przyjmowania krytyki prezentowanych przez siebie
rozwiązań, ustosunkowywania się do krytyki w sposób
jasny i rzeczowy, także przy użyciu argumentów
odwołujących się do dostępnego dorobku
w dyscyplinie naukowej, oraz twórczego
i konstruktywnego wykorzystania krytyki

A2_W15

A2_U16
A2_U19

A2_K06

TREŚCI PROGRAMOWE
Forma
zajęć*
projekt

Treści programowe
Zajęcia praktyczne mające na celu zwiększenie zrozumienia przez studentów roli
badań w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka oraz przyswojenia podstawowych
narzędzi do formułowania hipotez badawczych, projektowania badania oraz
umiejętności prezentacji wyników badań.
Program zajęć obejmuje:
 określenie zakresu badania, pytań badawczych i hipotez,
 poznania struktury pracy naukowej,
 określenie stanu wiedzy/badań,
 umiejętność interpretacji i oceny badań naukowych,
 poznanie podstawowych metod i technik badawczych w dyscyplinie
architektura i urbanistyka,
 poznanie struktury pracy naukowej,
 poznanie sposobu prezentowania wyników badań,
 umiejętność interpretacji i oceny badań naukowych

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
Symbol
efektu
W01
U01
K01

2

Metody sprawdzania efektów kształcenia
Egzamin
ustny

Egzamin
pisemny

Kolokwium

Projekt

Sprawozdanie

Inne
praca
zaliczeniowa
praca
zaliczeniowa
praca
zaliczeniowa

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA
Forma
zajęć*

Forma zaliczenia

Warunki zaliczenia

ćwiczenia

zaliczenie z oceną

Uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z ćwiczeń

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Bilans punktów ECTS
Lp. Rodzaj aktywności
1.

Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów

2.

Inne (konsultacje, egzamin)

3.

Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela
akademickiego

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje
4. przy bezpośrednim udziale nauczyciela
akademickiego
5. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta

Jednost
ka

Obciążenie studenta
W

C

L

30

P

S

h
h

30

h

1,2

ECTS

5

h

0,2

ECTS

6.

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje
w ramach samodzielnej pracy

7.

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

0

h

8.

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

0

ECTS

35

h

9. Sumaryczne obciążenie pracą studenta
10.

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