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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Projekt dyplomowy I , PG_00049256

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca  

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot  
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 15
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

15 2.0 8.0 25

Cel przedmiotu
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K02] pojmując techniczne i 
pozatechniczne aspekty i skutki 
swojej działalności inicjuje 
zróżnicowane działania na rzecz 
interesu publicznego, w tym 
współorganizuje projekty 
społeczne, warsztaty oraz debaty 
publiczne na tematy związane z 
gospodarką przestrzenną, w 
ramach których potrafi rzetelnie 
przedstawić problem na forum 
nieprofesjonalnym i wytłumaczyć 
zastosowane metody i rozwiązania

 

[K6_U08] wykonuje projekt 
urbanistyczny o podstawowym 
stopniu złożoności, zgodnie z 
zadaną specyfikacją, 
obowiązującymi zasadami, 
przepisami prawnymi i z 
uwzględnieniem czynników 
ekonomicznych, oraz opracowuje 
zarys strategii jego wdrożenia; 
przygotowuje elementy 
dokumentacji planistycznej, 
współpracując ze specjalistami 
branżowymi

 

[K6_U04] sporządza analizy 
założeń przestrzennych w skali 
aglomeracji, miasta i dzielnicy; 
wykazuje umiejętność prawidłowej 
interpretacji i oceny stanu 
istniejącego na podstawie danych 
pochodzących z różnych źródeł; 
formułuje wytyczne do 
projektowania urbanistycznego i 
architektonicznego i opracowuje 
koncepcje przekształceń struktur 
zurbanizowanych

 

Treści przedmiotu
Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
 0.0% 0.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur
Uzupełniająca lista lektur
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


