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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Podstawy przyrodnicze architektury i urbanistyki, PG_00052779

Kierunek studiów Architektura

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie 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 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca  

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

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

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 15.0 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 0.0 0.0 30

Cel przedmiotu
Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W04] zna i rozumie relacje 
zachodzące między człowiekiem a 
architekturą i między architekturą 
a środowiskiem ją otaczającym, 
oraz potrzeby dostosowania 
architektury do ludzkich potrzeb i 
skali; problemy fizyki, technologii i 
funkcji budynków w zakresie 
umożliwiającym zapewnienie 
komfortu ich użytkowania oraz 
ochrony przed działaniem 
czynników atmosferycznych; 
metody i środki wdrażania 
ekologicznie odpowiedzialnego 
projektowania zrównoważonego 
oraz ochrony i konserwacji 
otaczającego środowiska

 

[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

 

[K6_K03] jest gotów do brania 
odpowiedzialności za wartości 
architektoniczne i urbanistyczne w 
ochronie środowiska i dziedzictwa 
kulturowego

 

Treści przedmiotu
Wymagania wstępne 
i dodatkowe
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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


