SYLABUS
Nazwa przedmiotu (bloku zajęć)
Nazwa jednostki prowadzącej
przedmiot 2

1

Kierunek studiów 3
Forma studiów 4
Rodzaj przedmiotu 5
Rok i semestr studiów 6
Stopień, imię i nazwisko
koordynatora przedmiotu 7
Stopień, imię i nazwisko osoby
prowadzącej (osób prowadzących)
zajęcia z przedmiotu 8
Forma(y) zajęć, liczba
realizowanych godzin 9

Czwartek botaniczny
Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej
Akademii Nauk
Biologia
Stacjonarne
Fakultatywny
Rok I, II, III, IV
Dr hab. Grażyna Szarek-Łukaszewska
Wykaz wg szczegółowego harmonogramu
Wykład, około 12 godzin na semestr
Cele przedmiotu

10

Student poprzez zaznajomienie się z najnowszymi badaniami z zakresu
szeroko rozumianej botaniki, prezentowanymi przez specjalistów z Polski i
zagranicy, pogłębia swoją wiedzę. Uczestnicząc w publicznej dyskusji nad
przestawianymi badaniami rozwija umiejętności polemiki naukowej
Wymagania wstępne 11 Wiedza na poziomie studiów II stopnia
Wiedza 12:
Efekty kształcenia

najnowszymi wynikami badań uzupełnia swoją
wiedzę z zakresu różnorodnych dziedzin botaniki, w tym
o narzędziach badawczych, możliwościach interpretacji
wyników;
Umiejętności 13:

rozwija umiejętność prezentacji badań
naukowych, polemiki w dużej grupie i samodzielnego
zdobywania informacji;
Kompetencje społeczne 14:

jest otwarty na dyskusję;
rozumie konieczność poszerzania swoich horyzontów.
Treści programowe

15

Szczegółowe treści realizowane podczas zajęć podawane są do końca
października (I semestr) i stycznia (II semestr) na stronie internetowej
http://www.botany.pl/index/ogloszenia/czwartki
Metody dydaktyczne 16
Wykład z prezentacją
Sposób(y) i forma(y)
zaliczenia 17
Metody i kryteria oceny

multimedialną i
towarzysząca mu dyskusja naukowa, debata
Obecność na zajęciach

18

Całkowity nakład pracy
studenta potrzebny do
osiągnięcia założonych
efektów w godzinach oraz
punktach ECTS 19
Język wykładowy 20

Obecność na zajęciach potwierdzona podpisem na
liście obecności, wpisem w indeksie
Ok. 20 godzin (około 10 godzin udział - wykład i
dyskusja, 10 godzin na opracowanie tematu
poruszanego na zajęciach); 1 ECTS
Polski lub angielski

-

Praktyki zawodowe w
ramach przedmiotu 21
Literatura 22
Podpis koordynatora
przedmiotu 23
Podpis dyrektora jednostki

publikacje naukowe odpowiadające tematom
wykładów
24

