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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Rural practice, PG_00055659

Kierunek studiów Architektura (studia w j. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

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 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 mgr inż. arch. Paulina Duch-Żebrowska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu mgr inż. arch. Paulina Duch-Żebrowska

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 4.0 46.0 50

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest przygotowanie do wykonywania zadań projektowych poprzez badania źródeł i 
badania terenowe.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W02] zna i rozumie zasady 
gromadzenia informacji i ich 
interpretacji w ramach 
przygotowywania koncepcji 
projektowej; problematykę 
dotyczącą architektury i 
urbanistyki w zakresie 
rozwiązywania prostych 
problemów projektowych

w sposób uporządkowany 
gromadzi i przedstawia informacje 
niezbędne do opracowania 
koncepcji projektowej krajobrazu 
wsi

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K6_U03] potrafi przygotować 
prezentację graficzną, pisemną i 
ustną, własnych koncepcji 
projektowych w zakresie 
architektury i urbanistyki, 
spełniającą wymogi 
profesjonalnego zapisu 
właściwego dla projektowania 
architektonicznego i 
urbanistycznego

w sposób uporządkowany 
przedstawia informacje niezbędne 
do opracowania koncepcji 
projektowej krajobrazu wsi

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_U02] potrafi zaprojektować 
obiekt architektoniczny lub prosty 
zespół urbanistyczny spełniający 
wymogi estetyczne i techniczne

w sposób uporządkowany 
gromadzi informacje niezbędne do 
opracowania koncepcji 
projektowej krajobrazu wsi

[SU1] Ocena realizacji zadania

Treści przedmiotu
Badanie krajobrazu wybranej wsi:

• ogólny opis wsi
• opis wrażeń z krajobrazu
• inwentaryzacja użytkowania terenu
• inwentaryzacja zagospodarowania przestrzennego wsi
• klasyfikacja elementów zagospodarowania wsi
• plener rysunkowy

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

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

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur -
Uzupełniająca lista lektur -
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

• Położenie wsi w regionie
• Historia wsi
• Otoczenie krajobrazowe wsi
• Inwentaryzacja zagospodarowania przestrzennego
• Typy budynków
• Typy przestrzeni publicznej

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


