AKADEMIA WSB
Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Przedmiot: Kultura akademicka
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Liczba godzin w
1
2
semestrze
I
II
III
Studia stacjonarne
4e
(w/ćw/lab/pr/e)*
Studia niestacjonarne
4e
(w/ćw/lab/pr/e)
WYKŁADOWCA

3
IV

V

VI

4
VII

FORMA ZAJĘĆ

Wykład – e-learning

CELE PRZEDMIOTU

Przekazanie studentom wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zachowania w relacjach
uczelnianych (zgodnie z regułami savoir-vivre).
Kształtowanie postaw studenta z punktu widzenia wymogów etycznych i etykietalnych.
Wprowadzenie studentów w praktyczny wymiar należytej komunikacji uczelnianej zarówno
względem kadry dydaktycznej oraz administracyjnej jak i względem siebie
Odniesienie do
Opis efektów uczenia się
Sposób weryfikacji efektu
efektów uczenia
Wiedza
się zgodnie z PRK
Umiejętności

Efekt
KIERUNKOWY

ZIP_U6

P6S_UW, inż.

ZIP_K02

P6S_KK

ZIP_K07

P6S_KR

Integrując posiadaną wiedzę, przy
test
realizacji obowiązków zawodowych
uwzględnia aspekty pozatechniczne,
stosuje reguły savoir-vivre, posiada
wiedzę dot. powitań, pożegnań,
prezentacji, precedencji, tytulatury
uczelnianej, należytych ubiorów itp.
Rozróżnia zasady i zależności
obowiązujące w zachowaniach
względem kadry dydaktycznonaukowej, co pozwala uczestniczyć w
dyskusji i komunikować się z
otoczeniem w odpowiedni sposób
Kompetencje społeczne
Korzystając z opinii nauczycieli
test
akademickich jako ekspertów, potrafi
określać współzależności dot.
praktycznej etykiety, a w
konsekwencji dokonywać analizy i
syntezy wydarzeń w relacjach
uczelnianych.

Potrafi identyfikować i eliminować
zachowania niewłaściwe w relacjach
uczelnianych z zachowaniem zasad
etyki
Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**

Stacjonarne
udział w wykładach =
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych =
e-learning =4
zaliczenie/egzamin =
inne (określ jakie) =
RAZEM:4
Liczba punktów ECTS:0
w tym w ramach zajęć praktycznych:
WARUNKI WSTĘPNE
TREŚCI PRZEDMIOTU

LITERATURA
OBOWIĄZKOWA
LITERATURA
UZUPEŁNIAJĄCA
METODY NAUCZANIA

Niestacjonarne
udział w wykładach =
udział w ćwiczeniach =
przygotowanie do ćwiczeń =
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu =
realizacja zadań projektowych =
e-learning =4
zaliczenie/egzamin =
inne (określ jakie) =
RAZEM:4
Liczba punktów ECTS:0
w tym w ramach zajęć praktycznych:

brak
Treści realizowane w formie e-learning:
•
Klasyczne zasady savoir-vivre
•
Struktura uczelniana
•
Powitania i pożegnania oraz prezentacja
•
Precedencja i tytulatura
•
Komunikacja interpersonalna (rozmowa, korespondencja, body language)
•
Ubiory codzienne i okazjonalne (egzaminy, spotkania)
•
Etyka i obyczaje w kontaktach międzynarodowych
Savoir-vivre, czyli Jak ułatwić sobie życie / Wojciech S. Wocław; ilustracje Mariusz Arczewski. Wydanie I, dodruk. - Olszanica: Bosz, 2018
Współczesna etykieta pracy / Lidia Jabłonowska, Grzegorz Myśliwiec. - Warszawa : Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, 2006
W formie e-learning: zajęcia z zastosowaniem środków audiowizualnych i wykorzystaniem
technik multimedialnych, prezentacje
Forum dyskusyjne

POMOCE NAUKOWE
Teksty źródłowe
PROJEKT
(o ile jest realizowany w
ramach modułu zajęć)
FORMA I WARUNKI
Zaliczenie bez oceny
ZALICZENIA
Zaliczenie 4 testów cząstkowych po każdym module oraz testu końcowego – zaliczeniowego.
Konieczne jest zaliczenie wszystkich testów z wynikiem co najmniej 60%.

* W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium, pro- projekt, e- e-learning

