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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Praktyka ruralistyczna, PG_00050906

Kierunek studiów Architektura

Data rozpoczęcia studiów październik 2019 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2020/2021

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury -> Katedra Projektowania Środowiskowego

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. arch. Anna Górka
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. arch. Anna Górka

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

0 2.0 48.0 50

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest kształcenie umiejętności posługiwania się studiami terenowymi w celu analizy 
ukształtowania i użytkowania terenu obszarów wiejskich oraz analizy cech widokowych i form zabudowy wsi.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W05] ma podstawową wiedzę 
z zakresu urbanistyki i planowania 
przestrzennego

rozpoznaje typy użytkowania 
terenu, jest świadomy 
zróżnicowania krajobrazów, typów 
obiektów architektonicznych i 
układów ruralistycznych

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

[K6_U05] analizuje 
uwarunkowania kulturowe 
architektury i dokonuje waloryzacji 
istniejącego środowiska 
przyrodniczo-kulturowego; 
analizuje obiekt architektoniczny, 
formułuje jego założenia ideowe; 
inwentaryzuje obiekty 
architektoniczne, założenia 
urbanistyczne i ruralistyczne

opisuje krajobraz otoczenia wsi, 
inwentaryzuje obiekty 
architektoniczne i układy 
ruralistyczne

[SU1] Ocena realizacji zadania

Treści przedmiotu Studenci wykonują opracowanie, które zawiera opis wybranej wsi w zakresie

 

- ogólnych informacji o jej położeniu,

- historii rozwoju jej układu przestrzennego,

- użytkowania terenów,

- cech zabudowy i zagospodarowania obszaru wsi

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Studenci mają obowiązek zapoznania się z Instrukcją wykonania Notatnika Architekta oraz innymi 
materiałami pomocniczymi, które opisują oczekiwane  efekty praktyki.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
wykonanie zadania 100.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur -
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Uzupełniająca lista lektur -

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Inwentaryzacja użytkowania terenu.

 

Inwentaryzacja zagospodarowania przestrzennego wsi.

Typologia form zabudowy wsi.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


