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1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE
Nazwa przedmiotu/ modułu Gospodarka komunalna
Kod przedmiotu/ modułu*

MK_17

Wydział (nazwa jednostki
prowadzącej kierunek)

Wydział Socjologiczno-Historyczny

Nazwa jednostki
realizującej przedmiot

Instytut Nauk o Polityce

Kierunek studiów

Politologia

Poziom kształcenia

studia II stopnia

Profil

akademicki

Forma studiów

studia stacjonarne

Rok i semestr studiów

rok II, semestr III

Rodzaj przedmiotu

specjalnościowy, do wyboru

Koordynator

dr Bogusław Kotarba

Imię i nazwisko osoby
dr Bogusław Kotarba
prowadzącej / osób
prowadzących
* - zgodnie z ustaleniami na wydziale
1.2.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS
Wykł.
Ćw.
Konw. Lab.
Sem.
ZP
Prakt.
Inne ( jakie?)

Liczba pkt ECTS

30

5

1.3. Sposób realizacji zajęć
X zajęcia w formie tradycyjnej
☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
1.4. Forma zaliczenia przedmiotu/ modułu ( z toku) ( egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)
zaliczenie z oceną
2.WYMAGANIA WSTĘPNE
Podstawowa wiedza na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego.
3.
3.1.
C1

CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

Cele przedmiotu/modułu
Poznanie specyfiki zaspokajania potrzeb komunalnych ludności przez samorządy terytorialne,
sposobów i form świadczenia usług o charakterze użyteczności publicznej.

C2

Zaznajomienie z podstawami organizacyjno-prawnymi gospodarki komunalnej, katalogiem i
zakresem usług.

C3

Zapoznanie z procesem podejmowania decyzji i realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

C4

Rozwinięcie umiejętności analizowania problemów gospodarki komunalnej oraz wskazywania
możliwości ich rozwiązywania.

3.2 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU/ MODUŁU ( WYPEŁNIA KOORDYNATOR)

EK ( efekt
kształcenia)

Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu)

EK_01

Charakteryzuje podmioty realizujące zadania z zakresu
gospodarki komunalnej
Opisuje sposoby zaspokajania potrzeb komunalnych
mieszkańców gminy
Analizuje uwarunkowania lokalne wpływające na gospodarkę
komunalną
Wykorzystuje zdobytą wiedzę do obiektywnej oceny zarządzania
gospodarką komunalną w swojej gminie
Jest zorientowany na aktywne uczestnictwo w życiu swojej gminy

EK_02
EK_03
EK_04
EK_05
3.3

Odniesienie do
efektów
kierunkowych
(KEK)
K2A_W02
K2A_W08
K2A_U01
K2A_U09
K2A_K04

TREŚCI PROGRAMOWE (wypełnia koordynator)
A. Problematyka wykładu
Treści merytoryczne

B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych
Treści merytoryczne
Pojęcie i zakres gospodarki komunalnej
Specyfika rynku komunalnego
Samorząd terytorialny jako organizator usług komunalnych
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Ciepłownictwo
Gospodarka odpadami, utrzymanie czystości w gminach
Infrastruktura transportowa i komunikacja publiczna
Gospodarka mieszkaniowa
Pozostałe usługi komunalne (zarządzanie terenami i obiektami, w tym
sportowo-rekreacyjnymi, targowiskami, cmentarzami, usługi pogrzebowe)
Rola gospodarki komunalnej w rozwoju lokalnym
Kolokwium zaliczeniowe

3.4 METODY DYDAKTYCZNE
− wykład z prezentacją multimedialną
− dyskusja moderowana
− wycieczki dydaktyczne
− analiza aktów prawnych i rozwiązań praktycznych w samorządach terytorialnych
Np.:
Wykład: wykład problemowy/wykład z prezentacją multimedialną/ metody kształcenia na odległość

Ćwiczenia: Analiza tekstów z dyskusją/ metoda projektów( projekt badawczy, wdrożeniowy, praktyczny/
praca w grupach/rozwiązywanie zadań/ dyskusja/ metody kształcenia na odległość
Laboratorium: wykonywanie doświadczeń, projektowanie doświadczeń

4 METODY I KRYTERIA OCENY
4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia
Symbol efektu

EK_ 01
EK_ 02
EK_03
EK_04
EK_05

Metody oceny efektów kształcenia
( np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny,
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)
test pisemny
test pisemny
na podstawie odpowiedzi podczas ćwiczeń
w oparciu o wypowiedzi podczas dyskusji
W oparciu o obserwację studenta podczas zajęć
(wypowiedzi, zaangażowanie, kreatywność)

Forma zajęć
dydaktycznych ( w,
ćw, …)
konw.
konw.
konw.
konw.
konw.

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)
aktywny udział w zajęciach, test pisemny wielokrotnego wyboru (MCQ), wielokrotnej odpowiedzi
(MRQ), wyboru (T/F) oraz uzupełniania odpowiedzi

5. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz
punktach ECTS
Aktywność

Liczba godzin/ nakład pracy
studenta

godziny zajęć wg planu z nauczycielem

30

przygotowanie do zajęć

50

udział w konsultacjach

5

czas na napisanie referatu/eseju

-

przygotowanie do zaliczenia/kolokwium

40

udział w kolokwium

1

Inne (jakie?)

-

SUMA GODZIN
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW
ECTS

126
5

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU
wymiar godzinowy
zasady i formy odbywania praktyk

-
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zmianie Kodeksu cywilnego, tekst jedn. Dz.U. 2005, nr 31, poz. 266 z późn. zm.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
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Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

