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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Ecology and environmental management.
M220

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

3.00
7

Semestry

2

Systemy zarządzania środowiskiem i ekologia

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

7

15

0

0

0

0

15

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z podstawami ekologii i ochrony środowiska oraz z wpływem i skutkami działalności
człowieka na środowisko.
Cel 2 Zapoznanie studentów z systemami i zasadami wprowadzania i działania w firmach systemów zarządzania
środowiskiem.

Kod archiwizacji: 559571D6
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Brak.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna podstawy ekologii i ochrony środowiska oraz zarządzania, organizacji pracy i działania
systemu zarządzania środowiskowego.
EK2 Wiedza Student ma wiedzę o cyklu życia produktu. Posiada podstawowe informacje pozwalające na ocenę
wpływu całego cyklu życia produktu na środowisko naturalne oraz warunki ekologiczne. Ma świadomość
kosztów energetycznych związanych z ochroną środowiska i ekologią.
EK3 Wiedza Posiada wiedzę o istocie zarządzania środowiskowego i skutkach ekologicznych, koncepcjach i metodach zarządzania, powiązaniach między funkcjonalnymi obszarami i poziomami zarządzania środowiskowego.
EK4 Umiejętności Potrafi zaplanować i nadzorować zadania dla zapewnienia właściwych efektów działania systemu zarządzania środowiskowego.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Pojęcia podstawowe z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Funkcjonowanie
biosfery, zasoby przyrody, skutki oddziaływania człowieka na środowisko.
Powiązania między gospodarką a środowiskiem. Źródła powstawania
zanieczyszczeń i odpadów.

3

W2

Oddziaływanie przemysłu, energetyki, komunikacji i rolnictwa na środowisko.
Oddziaływania zanieczyszczeń, podstawy ekotoksykologii. Cele i zadania polityki
ekologicznej. Koszty ekonomiczne i społeczne eksploatacji środowiska.

3

W3

Rola planowania przestrzennego, problemy rewaloryzacji środowiska. Strategia
zrównoważonego rozwoju, racjonalne wykorzystanie energii, czysta produkcja,
technologie nisko i bezodpadowe, biotechnologie. Znaczenie recyklingu surowców.

3

W4

Oddziaływania inwestycji na środowisko i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń.
Systemy zarządzania środowiskowego: ISO 14000 i EMAS, definicje, cechy
charakterystyczne systemów, zasady ich wdrażania w firmach.

3

W5

Polityka środowiskowa i ekologiczna przedsiębiorstwa, aspekty i cele środowiskowe.
Uwarunkowania prawne, ustawa o ochronie środowiska. Dokumentacja systemu
zarządzania, nadzór nad dokumentacją. Przeglądy i audyty systemu zarządzania
środowiskowego.

3
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Seminarium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

S1

Aktualne problemy ochrony środowiska w Polsce. Podstawowe akty prawne, normy
i rozporządzenia. Organizacja i funkcjonowanie służb ochrony środowiska w kraju.

4

S2

Problemy zdrowotne mieszkańców wielkich miast i wsi jako efekt niekorzystnych
środowiskowych oddziaływań antropogenicznych. Produkcja zdrowej żywności.
Źródła finansowania ochrony środowiska.

3

S3

Oceny oddziaływania na środowisko, zasady ich wykonywania, problemy
z wdrażaniem. Przegląd przepisów prawnych ochrony przyrody i środowiska. Kary
i opłaty środowiskowe.

4

S4

Ochrona zasobów wodnych i gleb. Problem zagospodarowania odpadów. Hałas,
drgania, promieniowanie jako źródła cywilizacyjnych zagrożeń środowiska.
Instrumenty realizacji polityki ekologicznej.

4

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Dyskusja
N3 Prezentacje multimedialne
N4 Konsultacje
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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

30

Konsultacje przedmiotowe

10

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

18

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

28

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

3.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Test
Ocena podsumowująca
P1 Test
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Test

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowych zagadnień z dziedziny ekologii oraz podstaw
działania systemu zarządzania środowiskiem.

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe zagadnienia z dziedziny ekologii oraz z podstaw
działania systemu zarządzania środowiskiem.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-
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Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie posiada podstawowej wiedzy pozwalającej na ocenę wpływu cyklu
życia produktu na środowisko naturalne i warunki ekologiczne.

Na ocenę 3.0

Student posiada podstawową wiedzę pozwalającą na ocenę wpływu cyklu życia
produktu na środowisko naturalne i warunki ekologiczne.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Nie ma wiedzy na temat ani istoty zarządzania środowiskiem, ani na temat
metod zarządzania środowiskiem.

Na ocenę 3.0

Ma podstawową wiedzę na temat istoty zarządzania środowiskiem oraz na temat
metod i różnych koncepcji zarządzania środowiskiem.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Nie potrafi sformułować podstawowych zadań dla zapewnienia właściwych
efektów działania systemu zarządzania środowiskiem.

Na ocenę 3.0

Potrafi sformułować i zaplanować podstawowe zadania dla zapewnienia
właściwych efektów działania systemu zarządzania środowiskiem.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

-
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K1_UB11

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK2

K1_UB11

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK3

K1_UB11

Cel 2

W1 W2 W3 W4
W5

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK4

K1_UB11

Cel 2

W1 W2 W3 W4
W5

N1 N2 N3 N4

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Praca zbiorowa — Zarządzanie środowiskowe ISO 14000. Systemy zarządzania środowiskowego. Tom I.,
Kraków, 2006, CSiOSJ Politechnika Krakowska
[2 ] Praca zbiorowa — Zarządzanie środowiskowe ISO 14000. Ochrona środowiska naturalnego. Tom II., Kraków,
2006, CSiOSJ Politechnika Krakowska
[3 ] Duczmal M., Korytkowski J., Siwa D., Sobczyk M., Tomczak M. — Obowiązki przedsiębiorstw w ochronie środowiska., Warszawa, 2003, WEKA, WJZ

Literatura uzupełniająca
[1 ] Umiński T. — Ekologia. Środowisko. Przyroda., Warszawa, 1999, WSiP
[2 ] Wiatr I. — Inżynieria ekologiczna., Warszawa - Lublin, 1995, Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
[3 ] - — Aktualne akty prawne z zakresu ochrony środowiska, -, 0, -
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Jan, Piotr Talaga (kontakt: jtalaga@usk.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Wiesław Szatko (kontakt: wszatko@pk.edu.pl)

13

Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

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

Strona 7/7

