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Rok akademicki: 
 

2014/2015 
 

Grupa przedmiotów:  Numer katalogowy:  

 

Nazwa przedmiotu1):   Inżynieria ekologiczna ECTS 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):  Ecological engineering 

Kierunek studiów4):  Architektura Krajobrazu 

Koordynator przedmiotu5):  Dr hab. Axel Schwerk  

Prowadzący zajęcia6):  Dr hab. Axel Schwerk, dr Izabela Dymitryszyn, mgr Agata Jojczyk 

Jednostka realizująca7): Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany8):  

Status przedmiotu9):  a) przedmiot: obieralny b) stopień pierwszy, rok trzeci c)  stacjonarne  

Cykl dydaktyczny10):  Semestr letni Jęz. wykładowy: język polski   

Założenia i cele przedmiotu12): 
Zrozumienie podstawowych zasad zrównoważónego kształtowania ekosystemów i krajobrazu z wykorzystaniem 
zasad ekologii 

Formy dydaktyczne, liczba godzin13): 

a) Wykład…………………………………………………………………………..;   liczba godzin  15   

b) Ćwiczenia terenowe……………………………………………………………;  liczba godzin  15 

 

Metody dydaktyczne14): Wykłady, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, dyskusja, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu15): 

Możliwości gospodarowania krajobrazem z wykorzystaniem inżynierii ekologicznej. To oznacza zrozumienie jak 
przyspieszać i jak spowalniać procesy sukcesyjne w ekosystemach. Przedmiot obejmuje następującą tematykę:   
Wiadomości podstawowe: zasady inżynierii ekologicznej, funkcjonowanie żywych zasobów przyrodniczych. 
Las: różne metody stymulowania i zatrzymywania procesu sukcesji w lesie. Czynnik wieku (stadium sukcesji). 
Tereny otwarte: stymulacja i zatrzymywanie sukcesji, czynnik wieku. 
Jeziora: proces eutrofizacji w starzeniu się jezior. 
Krajobraz: współfunkcjonowanie różnych ekosystemów, z uwzględnieniem różnych sposobów gospodarowania, 
przedyskutowanych wcześniej, i ich praktycznym zastosowaniem. Szczególnie istotne są rzeki i zasoby wody. 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające)16): 

Ekologia ogólna 

Założenia wstępne17):  

Efekty kształcenia18): 

01 – wiedza o procesach sukcesji i ich znaczenie dla 
zasobów przyrodniczych 
02- wiedza o podstawowych metodach inżynierii 
ekologicznej w ekosystemach lądowych i wodnych 
03 – umiejętność wyboru i zastosowania metod 
inżynierii ekologicznej 
04 – umiejętność tworzenia koncepcji w inżynierii 
ekologicznej  
05 – kompetencje wdrażania inżynierii ekologicznej w 
projekty publiczne i wpisania jej w kontekst prawny, np. 
w projektach kompensacji przyrodniczej. 

 

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19): 
01, 02, 03 – egzamin pisemny 
04, 05 – ocena prezentacji w trakcie zajęć 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia 20): 

Kopia prezentacji 
Oryginały prac egzaminacyjnych przechowywane w Pracowni przez pięć lat. 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową21): 

Ocena prezentacji: 50 % 
Egzamin pisemny: 50%  

Miejsce realizacji zajęć22):  Mieszane (sala wykładowa, teren) 

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):  
Begon, M., Townsend, C. R. & Harper, J. L. (2006): Ecology: from individuals to ecosystems. 4rd ed. Blackwell Publishing, Oxford. 
Begon, M., Mortimer, M. & Thompson, D. J. (1999): Ekologia populacji: stadium porównawcze zwierząt i roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
Odum, E. O. 1977. Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa. 
Rylke, J. & Szyszko, J. (eds.) (2002): Ścieżki dydaktyczne ćwiczeń terenowych z oceny i wyceny zasobów przyrodniczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa. 
Schwerk, A. & Szyszko, J. (eds.) (2006): Vistula Environmental Park – basic data and concept. Use of the Vistula inter-flood bank area for sustainable development of Warsaw. Warsaw 
Agricultural University Press, Warsaw, 108 p. 
Schwerk, A. (2008): Model of the rate of succession of epigeic carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) on degraded areas. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, 71 p. 
Szyszko, J.., Rylke , J., Jeżowski J. & Dymitryszyn, I. (red.) (2010): Ocena i Wycena Zasobów Przyrodniczych. SGGW Warszawa. 
Szyszko J., Tobolski K. (red.) (2010): Podstawy Kompensacji Przyrodniczej. WSKSiM, Toruń. 
Szyszko i in. (red.): Warsztaty i konferencja Architektury krajobrazu i gospodarki przestrzennej w Tucznie. Materiały z warsztatów i konferencji architektury krajobraz u gospodarki 
przestrzennej. Tuczno 2000 – 2010. (Seria wydawnicza Wyd. SGGW, Warszawa). 
Szyszko, J. (1990): Planning of prophylaxis of threatened pine forest biocenoses based on an analysis of the fauna of epigeic Carabidae. Warsaw Agricultural University Press, Warsaw. 
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : 

 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)  
 

Nr /symbol 
efektu 

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

01 01 – wiedza o procesach sukcesji i ich znaczenie dla zasobów przyrodniczych AK1_W07 

02 02- wiedza o podstawowych metodach inżynierii ekologicznej w ekosystemach lądowych i 
wodnych 

AK1_W08 

03 03 – umiejętność wyboru i zastosowania metod inżynierii ekologicznej AK1_U05, AK1_U07, AK1_U08 

04 04 – umiejętność tworzenia koncepcji w inżynierii ekologicznej  AK1_U07, AK1_U08, AK1_U09, AK1_U18 

05 05 kompetencje wdrażania inżynierii ekologicznej w projekty publiczne i wpisania jej w 
kontekst prawny, np. projekty kompensacji przyrodniczej. 

AK1_K01, AK1_K03, AK1_K05 

 

 

UWAGI24): 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia18)  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2: 

50 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,4 ECTS 

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

0,7 ECTS 


