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Formy zajęć
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Sposób realizacji zajęć

Termin realizacji przedmiotu

- Dyskusja
- Wykład z prezentacją multimedialną

angielski

CJ
A

- obowiązkowy
- fakultatywny (do wyboru)
Metody dydaktyczne

Język wykładowy

K

2022/2023 zimowy
Status przedmiotu

FI

Wykład: 30 godz.

2
Udział w wykładach: 30h, udział w zaliczeniu: 1h,
razem: 31 h, ECTS: 1
Praca własna studenta: 30h, ECTS:1, w tym:
Samodzielne studiowanie literatury, przygotowanie
eseju: 20h, ECTS 0,75
przygotowanie do zaliczenia: 10h, ECTS: 0,25

Y

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

I

- Esej
- egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi
Podstawowe kryteria oceny

Uzyskanie min 51% punktów z eseju lub testu
Oceniane pod kątem znajomości i wykorzystania specjalistycznej terminologii w języku
angielskim, dobór źródeł informacji, poprawność wnioskowania/uzasadnienia
stanowiska

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
K_W02 (P6U_W, P6S_WG) Esej w języku angielskim lub test pytań otwartych w języku angielskim, dyskusja podczas zajęć
K_U03 (P6S_UW) Esej w języku angielskim lub test pytań otwartych w języku angielskim, dyskusja podczas zajęć
K_U06, K_U07 (P6U_U, P6S_UK) Dyskusja podczas zajęć

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
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B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

I

Zapewnienie studentowi możliwości dyskusji w języku angielskim z badaczami i/lub praktykami w obszarze gospodarki przestrzennej z zagranicy,
zapoznanie z innowacyjnymi rozwiązaniami problemów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego badanych i/lub stosowanych
aktualnie za granicą, zapoznanie się z najnowszym dorobkiem naukowców zagranicznych w zakresie planowania i zagospodarowania
przestrzennego, poznanie specjalistycznego języka angielskiego

Treści programowe

K

A

CJ

A. Problematyka wykładu:
A1. Charakterystyka reprezentowanej przez prowadzącego jednostki naukowej, badawczej, lub gospodarczej
A2. Omówienie zakresu aktualnie prowadzonych badań
A3. Problemy, napotykane aktualnie w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w kraju prowadzącego
A4. Podejścia do rozwiązywania problemów bieżących oraz strategicznych w kraju prowadzącego
A5. Wykorzystywane narzędzia pomiarowe, informatyczne, jakościowe, statystyczne w praktyce planowania i zagospodarowania przestrzennego w
kraju prowadzącego
A6. Pozostałe charakterystyki związane z prowadzeniem badań lub pracą w instytucjach zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem
przestrzennym

Wykaz literatury

Kierunkowe efekty kształcenia

Wiedza

K_W02 (P6U_W, P6S_WG)
przywołuje teorie i trendy w rozwiązywaniu problemów w planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym stosowane w innych krajach na podstawie
znajomości badań naukowców/praktyków zagranicznych (A4, A5)

Umiejętności
K_U03 (P6S_UW)
krytycznie analizuje i dobiera literaturę anglojęzyczną w zakresie omawianych
sposobów rozwiązań problemów w obszarze planowania i zagospodarowania
przestrzennego (A3-A5)
K_U06, K_U07 (P6U_U, P6S_UK)
dyskutuje z naukowcami/praktykami z zagranicy w zakresie planowania i
zagospodarowania przestrzennego wykorzystując specjalistyczną terminologię w
języku angielskim (A1-A6)

Kompetencje społeczne (postawy)
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A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
Literatura podawana przez prowadzącego w zależności od jego specjalizacji
B. Literatura uzupełniająca
Strong Towns https://www.strongtowns.org/
Journal of Urban Technology
Journal of Transport Geography

Kontakt

zgse@ug.edu.pl
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