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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu PODSTAWY ANTROPOLOGII KULTURY, PG_00049264

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2024/2025

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 4 Język wykładowy polski

Semestr studiów 7 Liczba punktów ECTS 2.0

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 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
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

30 2.0 18.0 50

Cel przedmiotu
Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W07] zna uwarunkowania 
gospodarki przestrzennej w 
zakresie nauk społecznych i 
ekonomicznych, w tym kwestii 
społeczno-kulturowych i prawnych

 

[K6_U03] pozyskuje, gromadzi i 
klasyfikuje informacje w zakresie 
gospodarki przestrzennej 
pochodzące z różnorodnych 
źródeł , w tym z literatury, baz 
danych, źródeł elektronicznych, 
obserwacji terenowych, ankiet i 
wywiadów; potrafi wykonać 
inwentaryzację urbanistyczną i 
ruralistyczną

 

[K6_K03] ma świadomość 
społecznej roli inżyniera 
gospodarki przestrzennej, rozumie 
potrzebę promowania, 
formułowania i przekazywania 
społeczeństwu informacji i opinii 
dotyczących działalności w 
zawodzie; jest przygotowany do 
postępowania zgodnie z zasadami 
etyki zawodowej, dbając przy tym 
o kultywowanie dorobku i tradycji 
zawodu urbanisty i planisty

 

[K6_K71] ma świadomość 
potrzeby korzystania z wiedzy z 
zakresu nauk humanistycznych 
lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku 
społecznym

 

Treści przedmiotu
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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


