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Seminarium I - analityka społeczno-gospodarcza
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
2022/23

Kod przedmiotu
ID000000IGPS.MI1C.2961.22

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka
przestrzenna

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Jan Kazak

Pozostali prowadzący Jan Kazak

Okres
Semestr 1

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
1.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zdobycie wiedzy z zakresu metodologii nauk, wykorzystania baz publikacji naukowych oraz menedżerów
bibliografii.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia
opisu, w tym techniki pozyskiwania danych oraz
modelowania struktur społecznych i procesów w nich
zachodzących, a także identyfikowania rządzących
nimi prawidłowości. Ma wiedzę dotyczącą prowadzenia
badań naukowych. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie
gospodarki przestrzennej.

GP_P7S_WG01,
GP_P7S_WK15 Prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania
wystąpień ustnych w języku polskim w zakresie
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla
studiowanego kierunku studiów. Posiada umiejętność
rozumienia i analizowania zjawisk społecznych,
rozszerzoną o umiejętność pogłębionej teoretycznie
oceny tych zjawisk w wybranych obszarach,
z stosowaniem metody badawczej.

GP_P7S_UK09,
GP_P7S_UW08 Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Potrafi
współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role. Potrafi poprawiać błędy popełniane
w czasie prezentacji oraz w trakcie dyskusji. Rozumie
znaczenie posiadania przedmiotowej wiedzy
do rozwiązywania problemów praktycznych
i poznawczych oraz potrzebę konsultacji eksperckich.

GP_P7S_KK01,
GP_P7S_KO03

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 5

Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej 5

Gromadzenie i studiowanie literatury 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
20

ECTS
0.8

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Metody badań naukowych. Analiza publikacji dobranych do podjętych przez
studentów tematów prac magisterskich. Wykorzystanie menedżera bibliografii w
pisaniu pracy. Formy prezentacji wyników – praca w grupach, w części treść zajęć
wyznaczone przez tematy prac dyplomowych seminarzystów. Studenci
opracowują część badawczą związaną z realizacją swoich prac magisterskich,
indywidualnie prezentują zaawansowane już prace, referują wyniki swoich
poszukiwań, badań, analiz i interpretacji, przedstawiają swoje opracowania w
postaci prezentacji, biorą czynny udział w dyskusji nad wynikami prac
magisterskich.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Dyskusja, Ćwiczenia, blended learning

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach,
Prezentacja, Udział w dyskusji 100%

Dodatkowy opis

Możliwość realizacji części zajęć dydaktycznych w formie online.

Literatura
Obowiązkowa

Niedzicki W., 2010. Sztuka prezentacji w nauce, biznesie, polityce. Poltext1.
Wojcik K., 2015. Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską. Wolters Kluwer.2.
Creswell J.,W., 2013. Projektowanie badań naukowych. Wyd.UJ.3.
Rószkiewicz, Małgorzata (2013): Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza.4.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (Metodologia)
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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_KO03
Absolwent jest gotów do uświadamiania sobie skutków społecznych prowadzonych działań, uznawania
potrzeby udziału społecznego i współdziałania w procesach decyzyjnych, komunikowania się ze
społeczeństwem i przekazywania informacji specjalistycznych w sposób zrozumiały.

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_UW08
Absolwent potrafi analizować zjawiska środowiskowe, przestrzenne i społeczne, rozumiejąc wielowątkowy
wymiar gospodarki przestrzennej, dobierając odpowiednie metody, techniki i narzędzia oraz
automatyzować procesy analityczne wykorzystując różnorodne zbiory danych.

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_WK15
Absolwent zna i rozumie społeczne uwarunkowania w odniesieniu do dylematów gospodarowania
zasobami środowiska i kształtowania przestrzeni dla potrzeb człowieka. Zna i rozumie podstawowe
procesy zachodzące w życiu struktur przestrzennych.


