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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Architect's Professional Ethics, PG_00057065

Kierunek studiów Architektura (studia w j. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury -> Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. arch. Piotr Czyż
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. arch. Piotr Czyż

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 0.0 0.0 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 1.0 9.0 25

Cel przedmiotu Celem zajęć jest nabycie wiedzy na temat społecznej roli architekta i kompetencji do sprawowania 
niezależnej działalności w dziedzinie architektury.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_K01] jest gotów do 
podejmowania i wykonywania 
pracy w sposób profesjonalny, w 
tym przestrzegania zasad etyki 
zawodowej i brania 
odpowiedzialności za 
podejmowane działania

jest gotów do podejmowania i 
wykonywania pracy w sposób 
profesjonalny, w tym 
przestrzegania zasad etyki 
zawodowej i brania 
odpowiedzialności za 
podejmowane działania

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce

[K7_W06] zna i rozumie charakter 
zawodu architekta i jego rolę w 
społeczeństwie oraz zasady 
profesjonalnej prezentacji 
koncepcji architektonicznych i 
urbanistycznych

zna i rozumie charakter zawodu 
architekta i jego rolę w 
społeczeństwie

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Przegląd przypadków projektów realizowanych w problematycznym kontekście wraz z dyskusją publiczną.

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
kolokwium 50.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Czyż, Piotr. (2014). Stan estetyczny przestrzeni a kultura korzystania z 
miasta. Metropolitan, 1(1), 14-27.

Uzupełniająca lista lektur Idem, Robert. (2012). Kształtowanie mikrośrodowiska jako miejsca 
wspólnoty., 1-242.

Adresy eZasobów



Data wydruku: 22.05.2023 17:26 Strona 2 z 2

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Najważniejsze wyzwania architektury Polskiej obecnych czasów.

 

Czym jest rewitalizacja?

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


