
1 / 4

Praktyka magisterska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
gospodarka przestrzenna

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGPS.MI4C.1841.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Geografia
społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Beata Raszka, Maria Hełdak, Szymon Szewrański

Pozostali prowadzący Maria Hełdak, Szymon Szewrański

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Praktyka: 160

Liczba
punktów ECTS
6.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie rozszerzonej wiedzy związanej ze studiowaną dyscypliną oraz kształtowaniem umiejętności jej
naukowego i praktycznego wykorzystania

C2
Przekazanie wiedzy z zakresu umiejętności analitycznych, organizacyjnych, interpersonalnych oraz
negocjacyjnych, doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności
w zakresie powierzonych zadań

C3 Uświadomienie słuchaczom zasad i metod pracy naukowej, realizacji badań własnych dyplomanta. Przekazanie
wiedzy na temat prowadzenia dyskusji naukowej.

C4 Przekazanie wiedzy z zakresu aktywizacji naukowej i zawodowej studentów - zainicjowanie lub rozszerzenie
kontaktów naukowych i zawodowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych
i informacji pozwalających w pogłębiony sposób
i sprawnie na zaawansowane rozpoznanie problemu
oraz jego rozwiązanie w sposób naukowo poprawny

GP_P7S_WG01,
GP_P7S_WG02,
GP_P7S_WG04,
GP_P7S_WK16

Sprawozdanie z odbycia
praktyki

Umiejętności – Student potrafi:

U1
sformułować problem badawczy, dobrać metody
adekwatne do rozwiązywanego problemu, techniki
i narzędzia, które skutecznie pozwolą na rozwiązanie
prawidłowy

GP_P7S_UW04 Sprawozdanie z odbycia
praktyki

U2
precyzyjnie sformułować wypowiedź oraz przygotować
pisemne sprawozdanie z przeprowadzonych badań,
a także przedstawić wyniki analiz w formie graficznej.

GP_P7S_UK09,
GP_P7S_UK10,
GP_P7S_UK11

Sprawozdanie z odbycia
praktyki

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 samodoskonalenia oraz krytycznej oceny własnych
dokonań, wiedzy i umiejętności

GP_P7S_KK01,
GP_P7S_KR04

Obserwacja pracy
studenta

K2
podejmowania współpracy przy rozwiązywaniu
problemów praktycznych i poznawczych oraz
konsultacji eksperckich

GP_P7S_KK01 Obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Praktyka 160

Przygotowanie raportu 5

Konsultacje 5

Gromadzenie i studiowanie literatury 10
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
180

ECTS
6.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
165

ECTS
6.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
165

ECTS
6.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Ustalenie zakresu praktyki z opeikunem pracy dyplomowej

2. Realizacja badań własnych

3. Poszerzania doświadczenia naukowego poprzez kontakty z ekspertami i
naukowcami z innych ośrodków naukowych.

4. Doskonalenie umiejętności wspólpracy poprzez kontakt z innymi jednostkami
zewnętrznymi.

5. Regularne konsultacje i dyskusja nad wynikami z opeikunem pracy oraz debaty
w grupie tematycznej.

6. Zaliczenie praktyki - sprawozdanie

Praktyka

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza tekstów, Dyskusja, Udział w badaniach

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Praktyka Obserwacja pracy studenta, Sprawozdanie z odbycia
praktyki 100%

Literatura
Obowiązkowa

Literatura gromadzona przez studenta w porozumieniu z opiekunem pracy dyplomowej1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GP_P7S_KK01
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz samodzielnego jej uzupełniania i
rozwijania umiejętności, rozszerzonych o wymiar interdyscyplinarny, w tym potrzeby konsultacji
eksperckich

GP_P7S_KR04 Absolwent jest gotów do ciągłego doskonalenia kwalifikacji zawodowych, pogłębiania wiedzy
interdyscyplinarnej ze względu na możliwość wykorzystania jej w życiu osobistym i zawodowym.

GP_P7S_UK09
Absolwent potrafi precyzyjnie porozumiewać się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i
graficznej, przygotować wystąpienia ustne w języku polskim w zakresie gospodarki przestrzennej oraz
pokrewnych dziedzin.

GP_P7S_UK10
Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego, przygotować prezentacje i wystąpienia ustne w języku obcym w zakresie
problemów gospodarki przestrzennej.

GP_P7S_UK11 Absolwent potrafi prowadzić debatę w sposób merytorycznie poprawny, precyzyjnie formułując problem,
zachowując się etycznie wobec adwersarzy.

GP_P7S_UW04 Absolwent potrafi sformułować problem badawczy oraz wskazać metody, techniki i narzędzia służące
rozwiązaniu tego problemu.

GP_P7S_WG01
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady modelowania przestrzeni przy wykorzystaniu
narzędzi informatycznych, wybrane metody i narzędzia opisu oraz analiz, w tym techniki pozyskiwania
danych oraz modelowania struktur przestrzennych i społecznych, procesów i prawidłowości w nich
zachodzących.

GP_P7S_WG02
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu analizy statystycznej ujmującej
zjawiska społeczno-gospodarcze w przestrzeni, a także istotność zmian i trendów rozwojowych na bazie
wiedzy statystycznej.

GP_P7S_WG04
Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i nowoczesne techniki stosowane do oceny zmian
przestrzennych, procedury oraz narzędzia oceny wielowymiarowych skutków (społecznych,
gospodarczych i środowiskowych) wywołanych procesem rozwojowym i przekształceniami przestrzeni.
Rozumie potrzebę humanistycznego podejścia (humanizacji przestrzeni).

GP_P7S_WK16
Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym metody i techniki waloryzacji zasobów i kształtowania
środowiska; rozumie procesy w nim zachodzące oraz potrzebę zachowania środowiska przyrodniczego
ponadpokoleniowo. Zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w życiu obiektów i systemów
technicznych. Rozumie konieczność rewultywacji i rewitalizacji obiketów zdegradowanych.


