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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Podstawy inżynierii i ochrony środowiska

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

3.00
2

Semestry

2

3

WIŚ IŚ oIS C1 12/13

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

30

15

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Przekazanie wiedzy o podstawowych mechanizmach zanieczyszczenia środowiska, procesach zachodzących
wskutek pojawienia się zanieczyszczeń i sposobach przeciwdziałania ich ujemnym skutkom.

Kod archiwizacji: C61910D5
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Brak

5

Efekty kształcenia

EK1 Umiejętności Potrafi opisać podstawowe procesy i zjawiska występujące w atmosferze, hydrosferze i litosferze.
EK2 Wiedza Zna podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w atmosferze od skali globalnej do lokalnej. Posiada
podstawową wiedzę z zakresu takich zjawisk jak: efekt cieplarniany, smog fotochemiczny, dziura ozonowa
EK3 Wiedza Posiada wiedzę dotyczącą zasad zrównoważonego rozwoju oraz ograniczania wpływu człowieka na
środowisko, szczególnie oddziaływania obiektów inżynierskich.
EK4 Kompetencje społeczne Ma świadomość potrzeby zrównoważonego rozwoju w inżynierii środowiska

6

Treści programowe
Ćwiczenia
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

C1

Oddziaływanie gatunków inwazyjnych na stan lokalnego środowiska

2

C2

Powiązanie zanieczyszczenia atmosfery z podstawowymi procesami zachodzącymi
w środowisku

2

C3

Analiza struktury emisji gazów odpowiedzialnych za antropogeniczny efekt
cieplarniany

2

C4

Ocena trofii zbiorników wodnych

2

C5

Określanie wielkości ładunków zanieczyszczeń w wodach płynących

2

C6

Sorpcja glebowa

2

C7

Oddziaływanie wybranej substancji na środowisko naturalne

3

Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Historia ochrony środowiska. Współczesne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska
rozwój zrównoważony. Przyrodnicze aspekty ochrony środowiska ochrona biosfery,
krajobrazu, ekosystemu, biocenozy, różnorodności gatunkowej. Równowaga
ekologiczna
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W2

Elementy środowiska przyrodniczego: atmosfera, hydrosfera, litosfera, pedosfera,
biosfera, antroposfera; źródła i klasyfikacja zagrożeń środowiska; naturalne
i antropogeniczne zanieczyszczenia środowiska; rozprzestrzenianie się
zanieczyszczeń

2

W3

Źródła i rodzaje zanieczyszczeń (w tym antropogenicznych) powietrza
atmosferycznego

2

W4

Efekt cieplarniany; dziura ozonowa

2

W5

Kwaśne deszcze; smog kwaśny i fotochemiczny

2

W6

Techniczne metody zmniejszania uciążliwości skażeń powietrza

2

W7

Zasoby wodne i ich wykorzystanie; źródła i rodzaje antropogenicznych
zanieczyszczeń wód powierzchniowych, gruntowych i wgłębnych; problemy jakości
wód

2

W8

Eutrofizacja; Procesy samooczyszczania się wód

2

W9

Środki techniczne zmniejszające uciążliwość zanieczyszczenia wód

2

W10

Ochrona kopalin i litosfery: Rodzaje oddziaływań na litosferę. Trwałość
użytkowania zasobów kopalin

2

W11

Ochrona gleb typy degradacji, zagrożenia gleb w Polsce - czynniki wywołujące
dewastację i degradację środowiska glebowego w Polsce; antropogeniczne
zanieczyszczenia gleb i zagrożenia upraw rolnych

2

W12

Ochrona lasów: zagrożenia lasów, zagrożenia, sposoby i środki ochrony lasów

2

W13

Aspekty prawne i ekonomiczne ochrony środowiska

4

W14

Wpływ zanieczyszczeń środowiska i hałasu na zdrowie człowieka

1

W15

Elementy toksykologii trucizny i toksyny, radioaktywność, eliminowanie
zanieczyszczeń z ustroju Przedsięwzięcia i środki techniczne w ochronie środowiska
koncepcja czystych technologii

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Prezentacje multimedialne
N2 Wykłady
N3 Zadania tablicowe
N4 Praca w grupach
N5 Dyskusja
N6 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

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

0

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

0

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Projekt zespołowy
F3 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1

Na ocenę 2.0

Nie potrafi opisać podstawowe procesy i zjawiska występujące w atmosferze,
hydrosferze i litosferze. Na kolokwium zaliczeniowym z tego efektu kształcenia
uzyskał(a) poniżej 51% punktów za prawidłowe odpowiedzi

Na ocenę 3.0

Posiada dostateczną wiedzę o podstawowych procesach i zjawiskach występujące
w atmosferze, hydrosferze i litosferze. Na kolokwium zaliczeniowym z tego efektu
kształcenia uzyskał(a) pomiędzy 51% a 60% punktów za prawidłowe odpowiedzi

Na ocenę 3.5

Na kolokwium zaliczeniowym z tego efektu kształcenia uzyskał(a) pomiędzy
61% a 70% punktów za prawidłowe odpowiedzi

Na ocenę 4.0

Na kolokwium zaliczeniowym z tego efektu kształcenia uzyskał(a) pomiędzy
71% a 82% punktów za prawidłowe odpowiedzi

Na ocenę 4.5

Na kolokwium zaliczeniowym z tego efektu kształcenia uzyskał(a) pomiędzy
83% a 94% punktów za prawidłowe odpowiedzi
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Na ocenę 5.0

Na kolokwium zaliczeniowym z tego efektu kształcenia uzyskał(a) powyżej
94% punktów za prawidłowe odpowiedzi
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nie zna podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w atmosferze od skali
globalnej do lokalnej. Na kolokwium zaliczeniowym z tego efektu zaliczenia
uzyskał(a) poniżej 51% punktów za prawidłowe odpowiedzi.

Na ocenę 3.0

Dostatecznie zna podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w atmosferze od
skali globalnej do lokalnej. Posiada podstawową wiedzę z zakresu takich zjawisk
jak: efekt cieplarniany, smog fotochemiczny, dziura ozonowa. Na kolokwium
zaliczeniowym z tego efektu zaliczenia uzyskał(a) pomiędzy 51% a 60% punktów
za prawidłowe odpowiedzi.

Na ocenę 3.5

Na kolokwium zaliczeniowym z tego efektu zaliczenia uzyskał(a) pomiędzy 61% a
70% punktów za prawidłowe odpowiedzi.

Na ocenę 4.0

Na kolokwium zaliczeniowym z tego efektu zaliczenia uzyskał(a) pomiędzy 71% a
82% punktów za prawidłowe odpowiedzi.

Na ocenę 4.5

Na kolokwium zaliczeniowym z tego efektu zaliczenia uzyskał(a) pomiędzy 83% a
94% punktów za prawidłowe odpowiedzi.

Na ocenę 5.0

Na kolokwium zaliczeniowym z tego efektu zaliczenia uzyskał(a) powyżej
94% punktów za prawidłowe odpowiedzi.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Nie zasad zrównoważonego rozwoju oraz ograniczania wpływu człowieka na
środowisko, szczególnie oddziaływania obiektów inżynierskich. Na kolokwium
zaliczeniowym z tego efekty kształcenia uzyskał(a) poniżej 51% punktów za
prawidłowe odpowiedzi.

Na ocenę 3.0

Posiada dostateczną wiedzę dotyczącą zasad zrównoważonego rozwoju oraz
ograniczania wpływu człowieka na środowisko, szczególnie oddziaływania
obiektów inżynierskich. Na kolokwium zaliczeniowym z tego efekty kształcenia
uzyskał(a) pomiędzy 51% a 60% punktów za prawidłowe odpowiedzi.

Na ocenę 3.5

Na kolokwium zaliczeniowym z tego efekty kształcenia uzyskał(a) pomiędzy
61% a 70% punktów za prawidłowe odpowiedzi.

Na ocenę 4.0

Na kolokwium zaliczeniowym z tego efekty kształcenia uzyskał(a) pomiędzy
71% a 82% punktów za prawidłowe odpowiedzi.

Na ocenę 4.5

Na kolokwium zaliczeniowym z tego efekty kształcenia uzyskał(a) pomiędzy
83% a 94% punktów za prawidłowe odpowiedzi.

Na ocenę 5.0

Na kolokwium zaliczeniowym z tego efekty kształcenia uzyskał(a) powyżej
94% punktów za prawidłowe odpowiedzi.
Efekt kształcenia 4
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Na ocenę 2.0

Brak samodzielnej pracy pisemnej i prezentacji z dziedziny inżynierii i ochrony
środowiska. Nie ma świadomości potrzeby zrównoważonego rozwoju w inżynierii
środowiska. W trakcie zaliczenia nie pracował(a) samodzielnie.

Na ocenę 3.0

Praca pisemna i prezentacja z dziedziny inżynierii środowiska ma charakter
samodzielny, lecz oddana jest po terminie. Ma świadomość potrzeby
zrównoważonego rozwoju w inżynierii środowiska.

Na ocenę 3.5

Ten efekt oceniany jest w skali 2, 3, 4, 5. Ocena pozytywna jest konieczna do
oceny pozytywnej i ma charakter średniej ważonej, co gwarantuje utrzymanie
zasady skali ocen co pół stopnia.

Na ocenę 4.0

Praca pisemna i prezentacja jest samodzielna. Zawiera argumenty i metody
wspierające zrównoważony rozwój w inżynierii środowiska.

Na ocenę 4.5

Ten efekt oceniany jest w skali 2, 3, 4, 5. Ocena pozytywna jest konieczna do
oceny pozytywnej i ma charakter średniej ważonej, co gwarantuje utrzymanie
zasady skali ocen co pół stopnia.

Na ocenę 5.0

Praca pisemna i prezentacja jest samodzielna i przedstawia aktualne problemy
inżynierii środowiska, zawiera argumenty i metody wspierające zrównoważonego
rozwoju w inżynierii środowiska.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

EK1

K_W07,
K_W10,
K_U05, K_K04

EK2

K_W07,
K_W10,
K_U05, K_K04

EK3

K_W07,
K_W10,
K_U05, K_K04

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

Cel 1

C1 C2 C3 C4 C5
C6 C7 W8 W9
W10 W11 W12
W13 W14 W15

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 F3 P1

Cel 1

C1 C2 C3 C4 C5
C6 C7 W8 W9
W10 W11 W12
W13 W14 W15

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 F3 P1

Cel 1

C1 C2 C3 C4 C5
C6 C7 W8 W9
W10 W11 W12
W13 W14 W15

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 F3 P1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

EK4

K_W07,
K_W10,
K_U05, K_K04

11

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

Cel 1

C1 C2 C3 C4 C5
C6 C7 W8 W9
W10 W11 W12
W13 W14 W15

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 F3 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] R. Zarzycki, M. Imbierowicz, M. Stelmachowski — Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska
tom 1, Ochrona środowiska naturalnego, Warszawa, 2007, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne
[2 ] J. Paluch, K. Pulikowski, M. Trybala — Ochrona wód i gleb, Wrocław, 2001, Wydawnictwo Akademii
Rolniczej we Wrocławiu
[3 ] W. Chełmicki — Woda: zasoby, degradacja i ochrona, Warszawa, 2001, PWN
[4 ] K. Sporek — Ekologia lasu wybrane zagrożenia: podręcznik akademicki, Opole, 2002, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Opolskiej

Literatura uzupełniająca
[1 ] G. Dobrzański (red.) — Ochrona środowiska przyrodniczego, Białystok, 1997, WEiŚ
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Zsuzsanna Iwanicka (kontakt: iwanicka@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Anna Wiącek-Rosińska (kontakt: awiacek@pk.edu.pl)
2 dr inż. Zsuzsanna Iwanicka (kontakt: iwanicka@pk.edu.pl)
3 dr inż. Anna Lenar-Matyas (kontakt: )
4 dr Stanisław Kirsek (kontakt: kirsek@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

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