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Zamierzone efekty kszta cenia, sposób i kryteria oceny
Na ostateczne zaliczenie Studiów i otrzymanie dyplomu ich uko czenia sk ada si zaliczenie
cz ci teoretycznej (wyk ady) i praktycznej ( wiczenia), co odpowiada zamierzonym efektom
kszta cenia.

EFEKTY KSZTA CENIA
Cze I
1. nabycie najnowszej wiedzy teoretycznej dotycz cej kszta towania zrównowa onego
rodowiska mieszkaniowego
sposób oceny: Zintegrowany Egzamin testowy jednokrotnego wyboru z materia u
prezentowanego na wyk adach, na zako czenie dwusemestralnego cyklu kszta cenia
kryteria oceny:
Na ocen 2,0
Student nie posiada podstawowej wiedzy z przekazanej w ramach wyk adów - mniej ni 30%
prawid owych odpowiedzi
Na ocen 3.0
Student posiada podstawow wiedz z materia u przekazanego w ramach wyk adów – od 30- do
39% prawid owych odpowiedzi
Na ocen 3.5
Student posiada wiedz nieco powy ej podstawowej z materia u przekazanego w ramach wyk adów
– od 40- do 59% prawid owych odpowiedzi
Na ocen 4.0
Student posiada dobr wiedz z materia u przekazanego w ramach wyk adów – od 60 - do 79%
prawid owych odpowiedzi
Na ocen 4.5
Student posiada szerok wiedz z materia u przekazanego w ramach wyk adów – od 80 - do 89%
prawid owych odpowiedzi
Na ocen 5.0

Student posiada pe wiedz z materia u przekazanego w ramach wyk adów – od 90 - do 100%
prawid owych odpowiedzi
Cz

II

2.

nabycie praktycznych umiej tno ci planowania, kszta towania i zarz dzania
obszarami mieszkaniowymi w terenie zurbanizowanym, z uwzgl dnieniem zagadnie
spo ecznych, przestrzennych, ekonomicznych, estetycznych i rodowiskowych
i tworzenia z onych koncepcji rozwojowych opartych na profesjonalnie
skonstruowanych diagnozach;
sposób oceny: zaliczenie bez oceny, po przedstawieniu zespo owej prezentacji
opracowania z onego z diagnozy i prognozy dla wybranego obszaru – forma obrony
opracowania
zaliczenie: kompletno
opracowania i zgodno
z wymaganym zakresem
merytorycznym oraz przewidzianym sposobem prezentacji
brak zaliczenia: niekompletno opracowania i niezgodno z wymaganym zakresem
merytorycznym oraz przewidzianym sposobem prezentacji

3. nabycie kompetencji w zakresie wspó pracy w interdyscyplinarnym zespole na rzecz
przekszta cania i rozwoju zrównowa onych obszarów mieszkaniowych;
sposób oceny: zaliczenie bez oceny jako element sk adowy zaliczenia zespo owego
opracowania z onego z diagnozy i prognozy dla wybranego obszaru – forma obrony
opracowania - na podstawie obserwacji pracy w czasie zaj praktycznych, udzia u w
dyskusjach w trakcie zaj i prezentacji ostatecznego opracowania
zaliczenie: udzia w dyskusjach w trakcie zaj i w prezentacji ostatecznego opracowania
brak zaliczenia: nieuczestniczenie w dyskusjach w trakcie zaj
i w prezentacji
ostatecznego opracowania

Archiwizacja
1. Materia z pisemnego Zintegrowanego Testu z wiedzy b dzie przechowywany przez
organizatora Studiów zgodnie z procedur archiwizacji obowi zuj
w Politechnice
Krakowskiej
2. Opracowania zespo owe b
ce podstaw do zaliczenia b
oddawane w formie
elektronicznej (CD) i w postaci wydruku posterów
3. Postery wykonane w 1 egzemplarzu b
elementem prezentacji i b
oddawane
organizatorom Studiów.
Materia na p ytkach CD oddawany b dzie w dwóch egzemplarzach. Jeden b dzie
przekazywany do urz du Miasta drugi organizatorom Studiów.
Materia y archiwalne b
przechowywane w przez organizatora Studiów zgodnie z
procedur archiwizacji obowi zuj
w Politechnice Krakowskiej

