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Rok akademicki: 2014/2015 Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy:  

 

Nazwa przedmiotu:   Ochrona Środowiska ECTS 3 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 
angielski:  

Environmental Protection 

Kierunek studiów:  Architektura krajobrazu 

Koordynator przedmiotu:  Dr inż. Grażyna Obidoska 

Prowadzący zajęcia:  Beata Fornal-Pieniak, Waldemar Mikuła, Grażyna Obidoska, Barbara Żarska 

Jednostka realizująca: 
Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu,  
Katedra Ochrony Środowiska 

Wydział, dla którego przedmiot 
jest realizowany: WOBiAK 

Status przedmiotu:  Przedmiot podstawowy stopień I    rok  I stacjonarne  

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy Jęz. wykładowy11):polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie antropogenicznych  zagrożeń środowiska, powiązań  jakości środowiska z 
jakością życia i zdrowiem człowieka.  Uświadomienie współodpowiedzialności za stan 
środowiska, ukazanie możliwości i instrumentów jego ochrony.  
Powiązania z innymi dziedzinami:  Ekologia, Gleboznawstwo, Prawo i  zarządzanie  

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin: 

wykłady;  liczba godzin15;  
ćwiczenia  projektowe;  liczba godzin  5;  
ćwiczenia terenowe;  liczba godzin  25;   

Metody dydaktyczne: 
Wykłady – metody audio-wizualne. Ćwiczenia – Obserwacja w terenie, konsultacja, 
dyskusja; studium przypadku, samodzielne poszukiwanie informacji i samodzielne 
opracowania 

Pełny opis przedmiotu: 

Wykłady: Główne problemy ochrony środowiska: źródła i rodzaje zanieczyszczeń 
powietrza - problemy lokalne (pyły, metale ciężkie, WWA), regionalne (kwaśny strumień) i 
globalne (zmiany klimatu, niszczenie warstwy ozonowej); zanieczyszczenie wód; 
degradacja gleb;  problem utylizacji odpadów; zagrożenie różnorodności biologicznej; 
jakość środowiska a jakość życia i zdrowie człowieka. 
System zarządzania ochroną środowiska w Polsce.  Idea zrównoważonego rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Podstawy prawne i instrumenty ochrony środowiska. 
Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie. System EMAS i ISO 14 001. 
Ćwiczenia:  
1. Metody techniczne w ochronie środowiska na przykładzie oczyszczalni ścieków. 
2. Formy ochrony przyrody w Polsce i praktyczne wdrażanie przepisów prawa na 
przykładzie Kampinoskiego Parku Narodowego 
3. Identyfikacja zagrożeń środowiska przyrodniczego w rezerwacie przyrody i jego 
otoczeniu (rezerwat zlokalizowany na obszarze miasta)  
4. Wyszukiwanie informacji o środowisku w ogólnodostępnych źródłach: instytucje i 
adresy stron internetowych podających miarodajne informacje o środowisku 

Wymagania formalne:   

Założenia wstępne:  

Efekty kształcenia: 

01. zna antropogeniczne zagrożenia dla środowiska, ich źródła i skutki  
02. posiada wiedzę o systemie zarządzania środowiskiem w Polsce 
03. zna podstawowe metody ochrony środowiska 
i przepisy prawa w ochronie środowiska  
04. umie zidentyfikować główne źródła zagrożeń dla środowiska na danym terenie 
05. umie odnaleźć i wykorzystać informacje pochodzące z ogólnodostępnych źródeł 
informacji o środowisku, jego zagrożeniach i formach ochrony  
06. ma świadomość zagrożeń środowiska i współodpowiedzialności za jego stan. 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia: 

01,02,03  Ocena pisemnej pracy zaliczeniowa z materiału wykładowego 
03 Ocena 2 sprawozdań z ćwiczeń terenowych: z oczyszczalni ścieków i z KPN 
04,05 Ocena  2 prac wykonanych na ćwiczeniach 3 i 4 oraz w ramach pracy własnej 

Forma dokumentacji osiągniętych Pisemna praca zaliczeniowa z materiału wykładowego (treść pytań i odpowiedzi z oceną) 
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 
 
 
 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  
 

Nr 
/symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla 
programu kształcenia na kierunku 

01 zna antropogeniczne zagrożenia dla środowiska, ich źródła i skutki AK1_W15 

02 posiada wiedzę o systemie zarządzania środowiskiem w Polsce AK1_W15 

03 zna podstawowe metody ochrony środowiska i przepisy prawa w 
ochronie środowiska 

AK1_W15 

04 umie zidentyfikować główne źródła zagrożeń dla środowiska na danym 
terenie 

AK1_U05 

05 umie odnaleźć i wykorzystać informacje pochodzące z 
ogólnodostępnych źródeł informacji o środowisku, jego zagrożeniach i 
formach ochrony  

AK1_U13 

06 ma świadomość zagrożeń środowiska i współodpowiedzialności za jego 
stan. 

AK1_K03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

efektów kształcenia: Ocenione 2 sprawozdania 
Oceny z 2 opracowań ćwiczeniowych w karcie ocen studentów  

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową: 

Pisemna praca zaliczeniowa z materiału wykładowego 50%  
Średnia ocen z prac ćwiczeniowych 50%  
Ocena pozytywna ze sprawozdań 

Miejsce realizacji zajęć:  W sali dydaktycznej i w terenie 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):  
1.Karaczun Z. M., Indeka L.: Ochrona środowiska. Wyd. Aries, Warszawa 1999. 
2. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D.: Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2009. 
3. Żarska B.: Ochrona krajobrazu. Wyd. SGGW, Warszawa 2005. 
4. Poskrobko B., Poskrobko T.: Zarządzanie środowiskiem w Polsce. Wyd. PWE, Warszawa 2012 

UWAGI24): 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 
osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 

75h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich: 

2 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak 
zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 

2  ECTS 


