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Formy zajęć
Forma zajęć
Ćwiczenia

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

(stacjonarne)

(stacjonarne)

(niestacjonarne)

(niestacjonarne)

30

2

-

-

Forma zaliczenia
Zaliczenie na
ocenę

Cel przedmiotu
Ogólne wprowadzenie do studiów wyższych.

Wymagania wstępne
brak

Zakres tematyczny
Specyfika studiów licencjackich na kierunku literatura popularna i kreacje światów gier w ramach zintegrowanych studiów polonistycznych (koncepcja i program studiów) oraz
organizacja kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim i Wydziale Humanistycznym (zasady wyboru specjalizacji/specjalności i form zaliczania przedmiotów w obrębie
danego kierunku; zasady punktacji ECTS; regulamin studiów); organizacja Uniwersytetu Zielonogórskiego i Wydziału Humanistycznego; zapoznanie z Biblioteką Uniwersytecką;
programy krajowej i międzynarodowej wymiany studentów (Erasmus, MOST i MOSTECH); koła naukowe i organizacja życia studenckiego (m.in. samorząd studencki) na
Uniwersytecie Zielonogórskim. Zielona Góra - miasto, instytucje kultury, kalendarz imprez kulturalnych; udział studentów przynajmniej w trzech wydarzeniach kulturalnych
(wyjścia grupowe na spektakl teatralny, koncert symfoniczny itd. potwierdzone przedłożeniem biletów wstępu oraz samodzielnie napisanych recenzji właściwych
wydarzeń/imprez kulturalnych). Kolejny blok zajęć dotyczy problematyki z zakresu własności intelektualnej i zasad jej poszanowania oraz rzetelności w praktyce badawczej.

Metody kształcenia
wykład informacyjny i konwersatoryjny, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i grupowej), dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia
Opis efektu
student ma uporządkowaną wiedzę ogólną na temat programu i

Symbole efektów
KKG1_W03

Metody weryfikacji
obserwacja i ocena aktywności na

regulaminu studiów, statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz zna i

zajęciach

rozumie wybrane rozporządzenia uczelniane, ministerialne i wybrane

przygotowanie prezentacji w Power

fragmenty Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Poincie

student ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury Zielonej Góry i

KKG1_W16

obserwacja i ocena aktywności na

podstawową orientację w zakresie współczesnego życia kulturalnego

KKG1_K08

zajęciach

miasta i okolic oraz bierze czynny udział w życiu kulturalnym Zielonej Góry

przygotowanie prezentacji w Power

i/lub regionu

Poincie,

Forma zajęć
Ćwiczenia

Ćwiczenia

udział w wyjściu grupowym na spektakl
teatralny, koncert symfoniczny itd.
udokumentowany biletem wstępu
student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i

KKG1_U01

użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł
student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa
autorskiego

obserwacje i ocena umiejętności

Ćwiczenia

praktycznych studenta
KKG1_W14

obserwacje i ocena umiejętności
praktycznych studenta

Ćwiczenia

Opis efektu

Symbole efektów

student student rozumie problematykę etyczną związaną z

Metody weryfikacji

KKG1_K06

odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy

Forma zajęć

obserwacje i ocena umiejętności

Ćwiczenia

praktycznych studenta

Warunki zaliczenia
obecność i aktywny udział w zajęciach, udział w zaplanowanych wyjściach grupowych na spektakl teatralny, koncert symfoniczny itd.

Obciążenie pracą
Obciążenie pracą

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

(w godz.)

(w godz.)

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)

35

-

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy

15

-

Łącznie

50

-

Punkty ECTS

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1

-

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego

1

-

Łącznie

2

-

pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
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