Kod przedmiotu

Nazwa

B1.13

przedmiotu

Gospodarka komunalna

Kierunek

Administracja - studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu lub modułu

B. Moduł do wyboru, B1. Administracja publiczna

Profil kształcenia (studiów)

praktyczny

Specjalność

1. Administracja publiczna

Semestr

6

Język prowadzenia zajęć

Język polski

Wymiar godzinowy zajęć i pracy studenta

Stacjonarne

Niestacjonarne

15

9

15

9

10

10

40

28

-

-

35

47

Razem 4+5

35

47

SUMA 1+2+3+4+5

75

75

1. Wykłady (wspólny udział nauczycieli akademickich i
studentów)
2. Inne formy (wspólny udział nauczycieli akademickich i
studentów)
3. Konsultacje z nauczycielem
Razem 1+2+3
4. Praktyki (realizowane samodzielnie przez studentów)
5. Praca własna studenta (w tym prace domowe i projektowe,
przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu)

Łącznie punktów ECTS wg planu studiów

3

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu
OPIS PRZEDMIOTOWEGO EFEKTU
UCZENIA SIĘ

SYMBOL EKK
(odniesienie do kierunkowych efektów
uczenia się)

ma wiedzę – zna i rozumie:

Zna podstawowe rozwiązania krajowe i
międzynarodowe
w
aspekcie
prawnym,
K_W01 ekonomicznym, technicznym i społecznym
(m.in.
partnerstwo
publiczno-prywatne,
sekurytyzacja)
w
zakresie
gospodarki

K_W01
K_W03
K_W04

komunalnej
ma następujące umiejętności – potrafi, umie:

K_U02

K_U03

Potrafi analizować uwarunkowania lokalne
wpływające
na
gospodarkę
komunalną,
proponować rozwiązania i prognozować ich
praktyczne skutki, prawne, ekonomiczne i
społeczne
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do
obiektywnej oceny zarządzania gospodarką
komunalną w swojej gminie oraz przygotowania
projektu nowych rozwiązań i przedstawienia ich
w publicznej debacie

K_U01;
K_U07

K_U05;
K_U09
K_U11

posiada następujące kompetencje społeczne – ma świadomość i jest gotów do:
K_K04
K_K05

K_K06

Jest gotów do samodzielnego aktualizowania
wiedzy z zakresu gospodarki komunalnej
Jest gotów do aktywnego zaangażowania się w
pracę grupową odnośnie organizacji gospodarki
komunalnej,
Jest gotów do przygotowywana projektów
nowych rozwiązań z zakresu gospodarki
komunalnej

K_K01
K_K02
K_K03
K_K04
K_K06
K_K09

Cele kształcenia

1. Poznanie specyfiki zaspokajania potrzeb komunalnych ludności przez samorządy
terytorialne, sposobów i form świadczenia usług o charakterze użyteczności publicznej.
2. Zaznajomienie z podstawami organizacyjno-prawnymi gospodarki komunalnej, katalogiem
i zakresem usług. Zapoznanie z procesem podejmowania decyzji i realizacji inwestycji
infrastrukturalnych.
3. Rozwinięcie umiejętności

analizowania problemów gospodarki komunalnej

oraz

wskazywania możliwości ich rozwiązywania.
Treści kształcenia
WYKŁADY:
1. Pojęcie i zakres gospodarki komunalnej. Samorząd terytorialny jako organizator usług
komunalnych
2. Gospodarka wodno-kanalizacyjna
3. Ciepłownictwo
4. Gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminach
5. Infrastruktura transportowa i komunikacja publiczna
6. Pozostałe usługi komunalne
ĆWICZENIA:
1. Określenie uwarunkowań jednostek zajmujących się gospodarką komunalną
2. Opracowanie projektu innowacyjnych rozwiązań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej
3. Opracowanie projektu innowacyjnych rozwiązań z zakresu pozostałych usług komunalnych
4. Zaliczenie .
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Metody i formy prowadzenia zajęć

Tak (X) / nie

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień

X

Wykład konwersatoryjny

X

Wykład problemowy
Wykład informacyjny
Dyskusja

X

Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków
Uczenie problemowe (Problem-based learning)
Gra dydaktyczna/symulacyjna
Metoda ćwiczeniowa

X

Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Prezentacja multimedialna
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy
SWOT,

technika

drzewka

decyzyjnego,

metoda

„kuli

śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach
Inne (jakie?) – ………………..
Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się

Tak (X) / nie

Egzamin pisemny
Egzamin ustny
Zaliczenie pisemne na zakończenie zajęć
Zaliczenie ustne na zakończenie zajęć

X

Kolokwium pisemne śródsemestralne

X

Kolokwium ustne śródsemestralne
Test
Praca pisemna
Raport
Prezentacja multimedialna
Inne (jakie?) - …………………………....
Uwagi prowadzącego

Skala ocen i sposób ustalania ocen
Skala ocen:

Ocena ustalana jest na podstawie następującej skali:

niedostateczny (2)

Poniżej 55.00 % - ocena 2

dostateczny (3)

55.00 % i więcej - ocena 3

dostateczny plus (3,5)

60.00 % i więcej - ocena 3,5

dobry (4)

70.00 % i więcej - ocena 4

dobry plus (4,5)

80.00 % i więcej - ocena 4,5

bardzo dobry (5)

90.00 % i więcej - ocena 5

