Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek studiów: Inżynieria środowiska

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: IŚ2

Stopień studiów: II
Specjalności: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
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Environmental impact assessment

Kod przedmiotu

WIŚ IŚ2 oIIS C21 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

1.00
1

Semestry

2

Ocena oddziaływania na środowisko

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

1

5

0

0

10

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Przekazanie wiadomosci o zasadach postepowania w sprawie oceny oddziaływania na srodowisko
Cel 2 Zapoznanie z metodami oceny oddziaływania na srodowisko i przeciwdziałania negatywnym skutkom oddziaływania przedsiewziecia lub inwestycji na srodowisko

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Umiejętność posługiwania się arkuszem obliczeniowym i programem do edycji tekstu.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Wiedza w zakresie zasad postepowania w sprawie oceny oddziaływania na srodowisko
EK2 Umiejętności Umiejętność doboru metod prognozowania wpływu obiektu lub inwestycji na środowisko i metod przeciwdziałania oddziaływaniu
EK3 Umiejętności Umiejętność przygotowania dokumentu oceniającego oddziaływania na środowisko
EK4 Kompetencje społeczne Umiejętność pracy w grupie
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Treści programowe
Laboratorium komputerowe
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

K1

Określenie parametrów obiektu mającego wpływ na środowisko

2

K2

Charakterystyka parametrów komponentu środowiska narażonego na
oddziaływanie obiektu

2

K3

Określanie propagacji zanieczyszczeń w wybranym komponencie środowiskowym

3

K4

Określanie zasięgu oddziaływania obiektu emitującego zanieczyszczenia

3

Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Procedura oceny oddziaływania na srodowisko (OOS), sposób jeje realizacji. Typy
projektów i przedsiewziec majacych wpływ na srodowisko uwzglednianych w OOS.
Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji projektu lub
przedsiewziecia. Strategiczna ocena oddziaływania na srodowisko. Raport
o oddziaływaniu przedsiewziecia na srodowisko. Procedura screeningu, scopingu.

2

W2

Czynniki wpływajace na jakosc srodowiska. Szczególne czynniki wpływajace na
wybrane komponenty srodowiska naturalnego.

1

W3

Metody prognozowania wpływu obiektów i inwestycji na wybrany komponent
środowiska naturalnego. Metody przeciwdziałania negatywnym skutkom
oddziaływania obiektów i inwestycji na środowisko

2
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Liczba
godzin
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Cwiczenia w laboratorium komputerowym
N3 Dyskusja
N4 Praca w grupach
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

15

Egzaminy i zaliczenia w sesji

15

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

40

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

1

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Zespołowe opracowanie oceny oddziaływania obiektu na środowisko
F2 Odpowiedź ustna
Ocena podsumowująca
P1 Opracowanie oceny oddziaływania obiektu na środowisko
P2 Zaliczenie pisemne lub ustne
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Obecność na wykładach i pozytywna ocena z opracowania oceny oddziaływania obiektu na środowisko

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowych pojec z zakresu oceny oddziaływania na
srodowisko
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Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe pojecia z zakresu oceny oddziaływania na środowisko

Na ocenę 3.5

Student zna podstawowe zasady postepowania w sprawie oceny oddziaływania na
srodowisko

Na ocenę 4.0

Student zna zasady prowadzenia procedury prawnej w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko

Na ocenę 4.5

Student zna zasady prowadzenia procedury w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko i potrafi formułowac wnioski co do przydatnosci tych ocen

Na ocenę 5.0

Student zna i w pełni rozumie zasady postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko obiektu lub inwestycji, potrafi formułować wnioski
co do przydatności tych ocen i wykorzystaniu jako narzędzia w ochronie
środowiska
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi wyróznic podstawowych metod prognozowania wpływu
obiektu lub inwestycji na srodowisko i metod przeciwdziałania

Na ocenę 3.0

Student potrafi wyróznic podstawowe metody prognozowania wpływu obiektu
lub inwestycji na srodowisko i metody przeciwdziałania

Na ocenę 3.5

Student potrafi dostosowac zakres przewidywanych metod prognozowania
i przeciwdziałania do poszczególnych typów obiektów lub inwestycji

Na ocenę 4.0

Student potrafi zidentyfikować zakres przewidywanych metod prognozowania
oddziaływania obiektu lub inwestycji na środowisko

Na ocenę 4.5

Student potrafi dokonać doboru metod oceny wpływu obiektu lub inwestycji na
środowisko oraz przedstawić proponowane metody przeciwdziałania
niekorzystnemu wpływowi obiektu lub inwestycji na środowisko

Na ocenę 5.0

Student potrafi przeprowadzić obliczenia z zakresu oddziaływania obiektu lub
inwestycji na śrdowisko
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi okreslic zakresu podstawowych informacji niezbednych do
sporzadzenia dokumentu dotyczącego oceny oddziaływania na srodowisko

Na ocenę 3.0

Student potrafi okreslic zakres podstawowych informacji niezbednych do
sporzadzenia dokumentu dotyczącego oceny oddziaływania na srodowisko

Na ocenę 3.5

Student potrafi okreslic zakres informacji niezbednych do sporzadzenia
dokumentu dotyczącego oceny oddziaływania na srodowisko i ustalic zródło
pozyskania tych informacji

Na ocenę 4.0

Student potrafi okreslic zakres i zródło informacji niezbednych do sporzadzenia
dokumentu dotyczącego oceny oddziaływania na srodowisko obiektu lub
planowanej inwestycji

Na ocenę 4.5

Student potrafi prawidłowo zebrać informacje dotyczące obiektu lub planowanej
inwestycji i sporzadzić na ich podstawie dokument dotyczący oceny
oddziaływania na środowisko
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Na ocenę 5.0

Student potrafi prawidłowo zebrać i zinterpretować informacje dotyczące obiektu
lub planowanej inwestycji i sporządzic na ich podstawie dokument dotyczący
oceny oddziaływania na środowisko
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

student nie pracuje w grupie

Na ocenę 3.0

student wykonuje prace po terminie bez zaangazowania oraz z błedami

Na ocenę 3.5

student wykonuje sumiennie powierzone zadania

Na ocenę 4.0

student aktywnie uczestniczy w tworzeniu zadan i je wykonuje

Na ocenę 4.5

student wykazuje inicjatywe w wykonywanej pracy, aktywnie uczestniczy
w pracach grupy

Na ocenę 5.0

student stara sie kierowac grupa i dazy do szybkiego wykonania zadan swoich
oraz całego zespołu
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W03 K_W09
K_U04 K_U16

Cel 1

W1 W2 W3

N1

F2

EK2

K_W03 K_W09
K_U04 K_U16

Cel 2

K1 K2 K3 K4

N2 N3 N4

F1 F2 P1 P2

EK3

K_W03 K_W09
K_U04 K_U16

Cel 2

K1 K2 K3 K4

N2 N3 N4

F1 F2 P1 P2

EK4

K_K01 K_K02

Cel 1 Cel 2

K1 K2 K3 K4

N2 N3 N4

F1 F2 P1 P2
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. Andrzej Bielski (kontakt: abielski@usk.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż. Andrzej Bielski (kontakt: abielski@usk.pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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