
MODUŁY PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 
 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Technologia Informacyjna 

Nazwa w języku angielskim:   Information Technology 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia pierwszego stopnia 

Rok studiów:  pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr inż. Milena Truba 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr inż. Milena Truba 

Założenia i cele przedmiotu: 
Student w ramach przedmiotu nabędzie praktyczne umiejętności dotyczące 
wykorzystania podstawowych programów komputerowych w aspekcie kierunku 
studiów. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W01 
Zna i rozumie zagadnienia z zakresu przydatności i zastosowania różnych urządzeń 
technicznych oraz towarzyszących im technologiom informacyjnym. 

K_W03 

W02 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i 
prawa autorskiego w aspekcie użytkowania Internetu. 

K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Potrafi przygotować ustne i pisemne opracowania tematyczne za pomocą technologii 
informacyjnych. 

K_U02, K_U05 

U02 
Potrafi zaprezentować własne spostrzeżenia za pomocą materiałów obliczeniowych i 
graficznych stworzonych w programach komputerowych.  

K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 
Jest gotów do podnoszenia poziomu swojej wiedzy, umiejętności na temat nowych 
technologii informacyjnych oraz konieczności ciągłego ich aktualizowania. 

K_K01, K_K05 

K02 
Jest gotów docenić znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych 
osób w sferze Internetu. 

K_K04 

Forma i typy zajęć: 
 Studia stacjonarne: ćwiczenia 30 godz. 
Studia niestacjonarne: ćwiczenia 18 godz. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office. 

Treści modułu kształcenia: 

Aspekty rozwoju informatyki i podstawy technik informatycznych; 
Korzystanie z platformy e-learningowej; 
Systemy operacyjne. Systemy kodowania; 
Wykorzystanie edytora tekstu (automatyczny spis treści, korespondencja seryjna); 
Tworzenie dokumentów z tekstem matematycznym i obiektami graficznymi; 



Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego (formuły, wykresy); 
Tworzenie baz danych; 

Literatura podstawowa: 

Frye C. 2015. Microsoft Exel 2016: krok po kroku. APN Promise, Warszawa. 
Konieczny R. 2008. ABC…komputera 2008. Wyd. Edition 2000, Kraków. 
Plebańska M., Kula I. 2011. E-learning: treści, narzędzia, praktyka. Wyd. ALMAMER, Warszawa. 
Plebańska M. 2011. E-learning: tajniki edukacji na odległość. Wyd. C.H. Beck, Warszawa. 
Sikorski W. 2011. Exel dla studentów. Witkom, Warszawa. 
Skibicki D. 2012. Technologia informacyjna. Wyd. UTP, Bydgoszcz. 
Skulimowska A. 2013. Technologia informacyjna WORD 2007.  
Sokół R. 2007. Tworzenie stron WWW. Wyd. Helion, Gliwice. 
Taylor D. 1998. HTML 4: tworzenie stron WWW. Wyd. RM, Warszawa. 
Żarowska-Mazur A., Węglarz W. 2010. Exel 2010: praktyczny kurs. Wyd. PWN, Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

Cowell J. 2003. Wprowadzenie do XHTML: tworzenie dynamicznych stron WWW z wykorzystaniem XHTML i JavaScript. Wyd. 
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa. 
Kuźmicz K.2015. E-learning: kultura studiowania w przestrzeni sieci. Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Sopot. 
Łopaciński K. 2015. Skuteczność promocji internetowej: pomiar i technologia informacyjna. Polskie Wyd. Ekonomiczne, 
Warszawa. 
Parlińska M., Parliński J. 2011. Statystyczna analiza danych z Exelem. Wyd. SGGW, Warszawa. 
Williams H.E., Lane D. 2002. Bazy danych w Internecie: tworzenie za pomocą PHP MySQL. Wyd RM, Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

ćwiczenia – zajęcia komputerowe. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. 
Na ocenę końcową składają się wyniki z dwóch kolokwiów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Kolokwium: 91-100% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra, 81-90% dobra plus, 71-80% dobra, 61-70% dostateczna 
puls, 51-60% dostateczna, poniżej 50% niedostateczna. 

Bilans punktów ECTS*: 3 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Ćwiczenia 30 18 

Konsultacje 15 20 

Studiowanie literatury, Internetu 15 20 

Przygotowanie do zaliczenia 15 17 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

3 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Ochrona własności intelektualnej 

Nazwa w języku angielskim:   Intellectual property protection 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii, Katedra Warzywnictwa 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. inż. Robert Rosa 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. inż. Robert Rosa 

Założenia i cele przedmiotu: 

 Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką ochrony dóbr 
niematerialnych. Uczestnicy zajęć uzyskają podstawową wiedzę nt. źródeł 
praw własności intelektualnej, zasad ochrony utworów w prawie autorskim 
oraz rozwiązań i oznaczeń w prawie własności przemysłowej. Celem zajęć 
jest także rozwinięcie świadomości prawnej wśród studentów w zakresie 
zgodnego z prawem wykorzystywania cudzych rozwiązań, jak również 
uzyskiwania ochrony rezultatów własnej działalności intelektualnej. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej. K_W05 

W_02 

Zna i rozumie zasady ochrony dóbr niematerialnych, ma świadomość nienaruszalności 
autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw własności przemysłowej. Zna i 
rozumie przepisy prawa patentowego i zasady zgłaszania niematerialnych dóbr 
przemysłowych do ochrony. 

K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi posługiwać się źródłami prawa własności intelektualnej oraz korzystać ze zdobytej 
wiedzy. 

K_U07 

U_02 
Potrafi zastosować zasady poszanowania własności dóbr niematerialnych oraz potrafi 
unikać zagrożeń wynikających z naruszania praw do własności intelektualnej. 

K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do poszerzania wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawidłowo 
identyfikuje i rozstrzyga dylematy autorskoprawne pojawiające się w trakcie studiów oraz 
w pracy zawodowej. 

K_K01, K_K03 

Forma i typy zajęć: wykład: 15 godz. studia stacjonarne, 8 godz. studia niestacjonarne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak wymagań wstępnych. 

Treści modułu kształcenia: 



Wstęp do prawa własności intelektualnej. Prawo autorskie - źródła prawa, przedmiot prawa aut. (utwór), wyłączenia spod 
ochrony, tzw. domena publiczna, podmiot prawa. Osobiste i majątkowe prawa autorskie. Dozwolony użytek i prawo cytatu. 
Odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich (plagiat, piractwo, paserstwo). Własność przemysłowa (wynalazki, 
wzory przemysłowe, znaki towarowe i usługowe, znaki graficzne, oznaczenia handlowe i geograficzne). Prawo patentowe. 
Procedura patentowania wynalazków. Prawo wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Prawo z rejestracji nazw 
pochodzenia i oznaczeń geograficznych. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją. Współczesne problemy związane z ochroną 
własności intelektualnej. Ochrona wizerunku i danych osobowych. 

Literatura podstawowa: 

1. Barta J., Markiewicz R. I. 2005. Prawo autorskie i prawa pokrewne.  Zakamycze, Kraków. 
2. Nowińska E., Romińska U., du Vall M., 2003. Prawo własności przemysłowej. Przepisy i omówienie. Warszawa. 
3. Teksty ustaw: 

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, póz. 631 ze 
zm.). 
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 211 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2003 r., Nr 137, poz. 1300). 

Literatura dodatkowa: 

1. Sieńczyło-Chlabicz J. (red.). 2011. Prawo własności intelektualnej. LexisNexis Polska Sp. z o.o., Warszawa. 
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, póz. 93 ze zm.). 
3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, póz. 1204 ze zm.) . 
4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, póz. 619). 
5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu  

postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów (Dz.U. z 2006 r. Nr 236, póz. 1707). 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Sprawdzian testowy (W_01, W_02);  aktywność na zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  
1. Uzyskanie co najmniej 15,3 punktu ze sprawdzianu testowego 
2. Uwzględnienie frekwencji i aktywności na wykładach, przynajmniej 5,1 pkt. 

 

Przedział 
punktacji (%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

Sposób uzyskania punktów: 
1. Sprawdzian pisemny: 30 pkt. 
2. Frekwencja i aktywność na wykładach: 10 pkt. 
Poprawy: Dwie poprawy sprawdzianu do zakończenia zajęć w semestrze. 

Bilans punktów ECTS*: 

 Studia stacjonarne  Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 godz. 8 godz. 

Udział w konsultacjach 2 godz. 5 godz. 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 4 godz. 6 godz. 

Przygotowanie do sprawdzianu zaliczeniowego 4 godz. 6 godz. 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 1 ECTS 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   BHP, ergonomia 

Nazwa w języku angielskim:   Intellectual property protection 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  pierwszy 

Liczba punktów ECTS:   1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. inż. Robert Rosa 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. inż. Robert Rosa 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przepisami kodeksu pracy 
dotyczącymi obowiązków pracodawcy oraz praw i obowiązków pracownika 
w zakresie bhp w miejscu pracy, czynnikami oraz procesami pracy 
stwarzającymi szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników. 
Zapoznanie słuchaczy z ergonomią jako nauką, która ma na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa i wygody człowieka w miejscu pracy, a także zwiększenia 
produktywności, przez jak najlepsze dopasowanie narzędzi i warunków 
środowiska do możliwości i potrzeb człowieka. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie terminologię dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Zna 
podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na uczelni oraz w miejscu pracy, a 
także procedury postępowania w sytuacjach wyjątkowych. 

K_W05 

W_02 
Zna i rozumie potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia spowodowane oddziaływaniem 
czynników chemicznych, biologicznych i fizycznych w środowisku pracy. 

K_W01, K_W02, 
K_W04 

W_03 
Zna i rozumie podstawowe zasady organizacji miejsca pracy, rozumie rolę ergonomii w 
dostosowaniu warsztatu pracy do potrzeb człowieka. 

K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi ocenić sytuacje i zjawiska wpływające na poziom bezpieczeństwa pracownika w 
środowisku pracy. 

K_U02, K_U07 

U_02 Potrafi zastosować zasady ergonomii w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Jest gotów do poszerzania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy, 
prawidłowo identyfikuje zagrożenia dla zdrowia i życia w środowisku pracy, jest gotów do 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i współpracowników oraz 
reagowania w stanach zagrożenia. 

K_K01, K_K04 



Forma i typy zajęć:  wykład: 15 godz. studia stacjonarne, 8 godz. studia niestacjonarne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak wymagań wstępnych. 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawy prawne ochrony pracy. Źródła prawa w dziedzinie ochrony pracy. Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony 
pracy. Prawa i obowiązki pracowników w zakresie ochrony pracy. Wypadki, choroby zawodowe, Świadczenia z tytułu 
wypadków i chorób zawodowych.. Materialne środowisko pracy- zagrożenia: czynnikami fizycznymi, chemicznymi, 
biologicznymi, mikroklimatem. Ocena ryzyka zawodowego.  Historia i rozwój ergonomii. Zadania ergonomii. Ergonomiczna 
ocena materialnego środowiska pracy. Układ człowiek – stanowisko pracy. Ergonomiczne kształtowanie stanowiska pracy, 
pozycja robocza. Ocena komputerowego stanowiska pracy z monitorem ekranowym. Ochrona przeciwpożarowa, 
postępowanie w przypadku pożaru, używanie podręcznego sprzętu gaśniczego. Typowe urazy- zasady udzielania pomocy 
przedlekarskiej w razie wypadku. 

Literatura podstawowa: 

4. Koradecka D., 2008. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Centralny Instytut Ochrony Pracy. 
5. Skowrón J, Zapór L., Pośniak M., Szewczyńska M., Lisowski A., 2008. Czynniki chemiczne w środowisku pracy. Centralny 

Instytut Ochrony Pracy. 
6. Mikulski R., 1999. Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy. Centralny Instytut Ochrony Pracy. 

Warszawa.  
7. Bugajska J. [i in.], 2001. Ergonomia. Centralny Instytut Ochrony Pracy. 
8. U S T AWA z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy. (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 108) 

Literatura dodatkowa: 

6. Augustyńskiej D., Pośniak M. (red.), 2008. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2010. Centralny 
Instytut Ochrony Pracy. 

7. Knapik S., 1996. Ergonomia i ochrona pracy, Wydawnictwo AGH, Kraków. 
8. Kamieńska-Żyła M., 2000. Ergonomia stanowiska komputerowego. AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 

Kraków. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Sprawdzian pisemny / testowy (W_01, W_02, W_03);  aktywność na zajęciach. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  
3. Uzyskanie co najmniej 15,3 punktu ze sprawdzianu 
4. Uwzględnienie frekwencji i aktywności na wykładach, przynajmniej 5,1 pkt. 

 

Przedział 
punktacji (%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

Sposób uzyskania punktów: 
3. Sprawdzian pisemny: 30 pkt. 
4. Frekwencja i aktywność na wykładach: 10 pkt. 
Poprawy: Dwie poprawy sprawdzianu do zakończenia zajęć w semestrze. 

Bilans punktów ECTS*: 

 Studia stacjonarne  Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 godz. 8 godz. 

Udział w konsultacjach 2 godz. 5 godz. 

Samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 4 godz. 6 godz. 



Przygotowanie do sprawdzianu zaliczeniowego 4 godz. 6 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 1 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Wychowanie fizyczne  
 

Nazwa w języku angielskim:   Physical education  
  

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria Ekologiczna 

Jednostka realizująca:  Centrum Sportu i Rekreacji 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:  drugi 

Liczba punktów ECTS:   0  

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska 
 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  Wszyscy nauczyciele Centrum SiR 

Założenia i cele przedmiotu: 

Wszechstronny rozwój organizmu oraz przekazanie studentom podstawowych 
wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę oraz 
samodzielne podejmowanie działań w celu doskonalenia funkcjonowania 
organizmu. Rozwój sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej oraz dostarczenie 
studentom wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę 
samoocenę i samodzielne podejmowanie działań w tym zakresie. 
Wykształcenie umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, 
utylitarnej, rekreacyjnej i sportowej. Kształtowanie pozytywnej postawy wobec 
aktywności fizycznej.  

 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01  Poznanie form i metod rozwoju różnych cech motorycznych człowieka  
 

- 

W_02  Poznanie wybranych form zajęć sportowych  
 

- 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Umiejętność samodoskonalenia własnej sprawności ruchowej poprzez stosowanie 
odpowiednich dla siebie ćwiczeń kondycyjno- sprawnościowych  

 

- 

U_02 
Opanowanie podstawowych umiejętności ruchowych i elementów technicznych z 
gimnastyki podstawowej, zespołowych gier sportowych, lekkiej atletyki, form 
gimnastyki przy muzyce lub innych możliwych do wyboru  

 

- 

U_03  Pełnienie roli sędziego , organizatora rozgrzewki gier i zabaw rekreacyjno-     sportowych  - 

   

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Student ma świadomość wagi wpływu aktywności fizycznej człowieka na wszystkie jego 
organy i układy  

 

- 

K_02 Student rozumie prozdrowotny wpływ ćwiczeń fizycznych na organizm człowieka  
 

- 

Forma i typy zajęć: 
Ćwiczenia ogólnorozwojowe i profilowane realizowane w obiektach Centrum SiR oraz w 
terenie (obozy, zawody sportowe).  

 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza i umiejętności uzyskane na wcześniejszych etapach edukacji szkolnej  
 



Treści modułu kształcenia: 

Kształtowanie cech motorycznych i sprawności ogólnej. Nauczanie i doskonalenie elementów technicznych. Nauczanie i 
doskonalenie podstawowych elementów taktycznych. Sędziowanie dyscypliny, podstawy organizacyjne rywalizacji sportowej. 
Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego. Zasady organizacji treningu sportowego. Zapoznanie studentów z podstawowymi 
wiadomościami z zakresu edukacji zdrowotnej. 

Literatura podstawowa: 

Zbigniew Cendrowski; Przewodzić  innym – Poradnik dla liderów zdrowia i sportu Warszawa 1997 
Jerzy Talaga – Sprawność fizyczna ogólna – Poznań 2004 
Cz.Sieniek- Zasób ćwiczeń technicznych z zakresu koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki i piłki nożnej dla celów dydaktycznych, 
Sosnowiec 2000 

Literatura dodatkowa: 

A.Kowal,S.Zaborniak – Piłka siatkowa w Szkole, Sosnowiec 2006 
T. Huciński, I.Lekner – Koszykówka podręcznik dla trenerów nauczycieli i studentów - Wrocław 2001 
R.Trzesniowski- Zabawy i gry ruchowe Warszawa 2008 
Jerzy Talaga- ABC młodego piłkarza- nauczanie techniki  Poznań 2006 r. 
L.Biernacki,J.Kubrycht-Pierwsze kroki w piłce ręcznej. Przewodnik metodyczny Gdańsk 2013 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia w grupach z wykorzystaniem met. analitycznej, syntetycznej i kompleksowej w nauczaniu techniki i metod specyficznych 
dla zajęć WF (met. ścisłej, met. intensyfikujących i indywidualizujących zajęcia WF, pokaz, objaśnienia, met. zadaniowa, 
problemowa).  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Okazjonalnie testy i sprawdziany dla potrzeb startu w Akademickich Mistrzostwach Polski.  

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z Regulaminem Sekcji Dydaktycznej Centrum Sportu i 
Rekreacji. 

Bilans punktów ECTS*: 

Studia stacjonarne 
Punkty ECTS –0 
1. Godziny kontaktowe 30 godz.: 
- udział w zajęciach – 30 godz. 
Razem 30 godz. 

Studia niestacjonarne 
 
 Nie dotyczy 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Język angielski 

Nazwa w języku angielskim:   English 

Język wykładowy:   Angielski (wspomagany jęz. polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Studium Języków Obcych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   I 

Semestr:   2 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  mgr Agnieszka Laszuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  nauczyciele języka angielskiego 

Założenia i cele przedmiotu 
Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej na poziomie B2 ESOKJ 
Rady Europy 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji 
językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, zgodnie z 
treściami modułu kształcenia. 

 

 UMIEJĘTNOŚCI  

 Student potrafi:  

U_01 
zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na 
tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy z zakresu 
swojej specjalności; 

K_U06 

U_02 
formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące tematów ogólnych i  
specjalistycznych. 

U_03 zdobywać informacje oraz udzielać ich 

U_04 brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw, negocjować 

U_05 
kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności gramatycznej  
i leksykalnej 

U_06 pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

 Student  

K_01 
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i przyszłej pracy 
zawodowej K_K01 

K_K02 
K_02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. 

Forma i typy zajęć:  Konwersatorium   

Wymagania wstępne i dodatkowe:  
 

Umiejętność posługiwania się jęz. angielskim na poziomie B1  ESOKJ                                                                

Treści modułu kształcenia: 



Tematy 
1. Człowiek- wygląd  osobowość.  
2. Usługi i zakupy.  

3. Czas wolny – podróżowanie, znajomość języków obcych.  
4. Teksty specjalistyczne  o tematyce związanej z kierunkiem studiów. 

Literatura podstawowa 

 
English File Intermediate Plus, Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Mike Boyle,  Oxford University Press 2014 

Literatura dodatkowa: 

1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki   naukowe;  
2. Słownik współczesny Pearson Longman  
3. Oxford Advanced Learner’s Dictionary  
4. English Grammar in Use Intermediate, Raymond Murphy, CUP 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, typów zadań i treści 
do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach (np. odgrywanie ról, wymiana 
informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna 
studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji 
itp.) Ćwiczenia  wspomagane są technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:  

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym wypowiedzi ustnych).  

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: 
1. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności; 
2.  jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach; 
3. aktywności na zajęciach oraz frekwencji  

Kryteria oceniania zgodnie z regulaminem studiów UPH. 

Bilans punktów ECTS 

Studia stacjonarne 

Formy pracy studenta Obciążenie studenta 

Udział w konwersatorium  60 godz. 

Przygotowanie się do zajęć 30 godz. 

Przygotowanie się do kolokwiów 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Formy pracy studenta Obciążenie studenta 

Udział w konwersatorium  32 godz. 

Przygotowanie się do zajęć 42 godz. 

Przygotowanie się do kolokwiów 26 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 
 
 
 
 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Język angielski 

Nazwa w języku angielskim:   English 

Język wykładowy:   Angielski (wspomagany jęz. polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Studium Języków Obcych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   II 

Semestr:   3 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  mgr Agnieszka Laszuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  nauczyciele języka angielskiego 

Założenia i cele przedmiotu 
Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej na 
poziomie B2 ESOKJ Rady Europy 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji 
językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, zgodnie z 
treściami modułu kształcenia. 

 

 UMIEJĘTNOŚCI  

 Student potrafi:  

U_01 
zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na 
tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy z zakresu 
swojej specjalności; 

K_U06 

U_02 
formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące tematów ogólnych i  
specjalistycznych. 

U_03 zdobywać informacje oraz udzielać ich  

U_04 brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw, negocjować 

U_05 
kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności gramatycznej  
i leksykalnej 

U_06 pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

 Student  

K_01 
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i przyszłej pracy 
zawodowej K_K01 

K_K02 
K_02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. 

Forma i typy zajęć:  Konwersatorium   

Wymagania wstępne i dodatkowe:  
 

Umiejętność posługiwania się jęz. angielskim na poziomie B1  ESOKJ                                                                

Treści modułu kształcenia: 



Tematy 
1. Kultura i sztuka - środki masowego przekazu, fotografia.  
2. Styl życia- dom, zdrowie, ekologia.  
3. Nauka i praca – studia, ubieganie się o pracę, staż.  
4. Teksty specjalistyczne  o tematyce związanej z kierunkiem studiów.  

Literatura podstawowa 

 
English File Intermediate Plus, Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Mike Boyle,  Oxford University Press 2014 

Literatura dodatkowa: 

5. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki   naukowe;  
 
6. Słownik współczesny Pearson Longman  
7. Oxford Advanced Learner’s Dictionary  
8. English Grammar in Use Intermediate, Raymond Murphy, CUP 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, typów zadań i treści 
do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach (np. odgrywanie ról, wymiana 
informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna 
studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji 
itp.) Ćwiczenia  wspomagane są technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:  

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym wypowiedzi ustnych).  

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: 
4. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności; 
5.  jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach; 
6. aktywności na zajęciach oraz frekwencji  

Kryteria oceniania zgodnie z regulaminem studiów UPH. 

Bilans punktów ECTS 

Studia stacjonarne 

Formy pracy studenta Obciążenie studenta 

Udział w konwersatorium  60 godz. 

Przygotowanie się do zajęć 30 godz. 

Przygotowanie się do kolokwiów 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Formy pracy studenta Obciążenie studenta 

Udział w konwersatorium  32 godz. 

Przygotowanie się do zajęć 42 godz. 

Przygotowanie się do kolokwiów 26 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 
 
 



 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Język rosyjski 

Nazwa w języku angielskim:   Russian 

Język wykładowy:   Rosyjski (wspomagany jęz. polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Studium Języków Obcych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:   I 

Semestr:   2 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr  Ewa Borkowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  nauczyciele języka rosyjskiego 

Założenia i cele przedmiotu 
Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej na 
poziomie B2 ESOKJ Rady Europy 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji 
językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, zgodnie z 
treściami modułu kształcenia. 

 

 UMIEJĘTNOŚCI  

 Student potrafi:  

U_01 
zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na 
tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy z zakresu 
swojej specjalności; 

K_U06 

U_02 
formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące tematów ogólnych i  
specjalistycznych. 

U_03 zdobywać informacje oraz udzielać ich 

U_04 brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw, negocjować 

U_05 
kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności gramatycznej  
i leksykalnej 

U_06 pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

 Student  

K_01 
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i przyszłej pracy 
zawodowej K_K01 

K_K02 
K_02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. 

Forma i typy zajęć:  Konwersatorium   

Wymagania wstępne i dodatkowe:  
 

Umiejętność posługiwania się jęz. rosyjskim na poziomie B1  ESOKJ                                                                

Treści modułu kształcenia: 



Tematy 
5. Człowiek – wygląd  osobowość.  
6. Usługi i zakupy.  

7. Czas wolny – podróżowanie, znajomość języków obcych.  
8. Teksty specjalistyczne  o tematyce związanej z kierunkiem studiów. 

Literatura podstawowa 

Anna Pado, Start.ru 2. Język rosyjski dla średnio zaawansowanych. Podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD. Kurs dla 
dorosłych i studentów, Warszawa. Wyd. WSiP. 2011, 112 s. 

Literatura dodatkowa: 

9. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki   naukowe;  
 
10. Słownik ortograficzny. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, typów zadań i treści 
do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach (np. odgrywanie ról, wymiana 
informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna 
studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji 
itp.) Ćwiczenia  wspomagane są technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:  

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym wypowiedzi ustnych).  

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: 
7. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności; 
8.  jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach; 
9. aktywności na zajęciach oraz frekwencji  

Kryteria oceniania zgodnie z regulaminem studiów UPH. 

Bilans punktów ECTS 

Studia stacjonarne 

Formy pracy studenta Obciążenie studenta 

Udział w konwersatorium  60 godz. 

Przygotowanie się do zajęć 30 godz. 

Przygotowanie się do kolokwiów 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Formy pracy studenta Obciążenie studenta 

Udział w konwersatorium  32 godz. 

Przygotowanie się do zajęć 42 godz. 

Przygotowanie się do kolokwiów 26 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 
 
 

http://sklep.wsip.pl/autorzy/anna-pado-207961/


Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Język rosyjski 

Nazwa w języku angielskim:   Russian 

Język wykładowy:   Rosyjski (wspomagany jęz. polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Studium Języków Obcych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   II 

Semestr:   3 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Ewa Borkowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  nauczyciele języka rosyjskiego 

Założenia i cele przedmiotu 
Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej na 
poziomie B2 ESOKJ Rady Europy 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji 
językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, zgodnie z 
treściami modułu kształcenia. 

 

 UMIEJĘTNOŚCI  

 Student potrafi:  

U_01 
zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na 
tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy z zakresu 
swojej specjalności; 

K_U06 

U_02 
formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące tematów ogólnych i  
specjalistycznych. 

U_03 zdobywać informacje oraz udzielać ich  

U_04 brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw, negocjować 

U_05 
kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności gramatycznej  
i leksykalnej 

U_06 pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

 Student  

K_01 
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i przyszłej pracy 
zawodowej K_K01 

K_K02 
K_02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. 

Forma i typy zajęć:  Konwersatorium   

Wymagania wstępne i dodatkowe:  
 

Umiejętność posługiwania się jęz. angielskim na poziomie B1  ESOKJ                                                                

Treści modułu kształcenia: 



Tematy 
5. Kultura i sztuka –  środki masowego przekazu, fotografia.  
6. Styl życia – dom, zdrowie, ekologia.  
7. Nauka i praca – studia, ubieganie się o pracę, staż.  
8. Teksty specjalistyczne  o tematyce związanej z kierunkiem studiów.  

Literatura podstawowa 

Anna Pado, Start. ru 2. Język rosyjski dla średnio zaawansowanych. Podręcznik z ćwiczeniami i płytą CD. Kurs dla 
dorosłych i studentów. Warszawa, Wyd. WSiP 2011, 112 s. 

 

Literatura dodatkowa: 

11. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki   naukowe;  
 
12. Słownik ortograficzny. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, typów zadań i treści 
do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach (np. odgrywanie ról, wymiana 
informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna 
studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji 
itp.) Ćwiczenia  wspomagane są technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:  

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym wypowiedzi ustnych).  

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: 
10. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności; 
11.  jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach; 
12. aktywności na zajęciach oraz frekwencji  

Kryteria oceniania zgodnie z regulaminem studiów UPH. 

Bilans punktów ECTS 

Studia stacjonarne 

Formy pracy studenta Obciążenie studenta 

Udział w konwersatorium  60 godz. 

Przygotowanie się do zajęć 30 godz. 

Przygotowanie się do kolokwiów 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 

Studia niestacjonarne 

Formy pracy studenta Obciążenie studenta 

Udział w konwersatorium  32 godz. 

Przygotowanie się do zajęć 42 godz. 

Przygotowanie się do kolokwiów 26 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 
 
 

http://sklep.wsip.pl/autorzy/anna-pado-207961/


Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Język niemiecki 

Nazwa w języku angielskim:   German 

Język wykładowy:  Język niemiecki (wspomagany językiem polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Studium Języków Obcych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   I 

Semestr:  2 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Mgr Justyna Dawidowicz-Polak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: nauczyciele języka niemieckiego 

Założenia i cele przedmiotu: 
 Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej na 
poziomie B2 ESOKJ Rady Europy 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji 
językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, zgodnie z 
treściami modułu kształcenia. 

 

 UMIEJĘTNOŚCI  

 Student potrafi: 

KU_06 

U_1 
zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na 
tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy z zakresu 
swojej specjalności; 

U_2 
formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące tematów ogólnych i  
specjalistycznych. 

U_3 zdobywać informacje oraz udzielać ich 

U_4 brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw, negocjować 

U_5 
kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności gramatycznej  
i leksykalnej 

U_6 pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

 Student 

K_K02 
K_K01 

 
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i przyszłej pracy 
zawodowej 

 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. 

Forma i typy zajęć:  Konwersatorium   

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Umiejętność posługiwania się jęz. niemieckim na poziomie B1  ESOKJ          

Treści modułu kształcenia: 



Tematy 
1. Środowisko pracy 
2. Rozmowa służbowa, organizacja firmy 
3. Projekty zawodowe 
4. Kontrahenci/Klienci 
5.          Teksty specjalistyczne, związane z kierunkiem studiów 

Literatura podstawowa: 

Im Beruf, Hueber Verlag, 2014 

Literatura dodatkowa: 

1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki   naukowe;  
2. Słowniki tematyczne, podręczniki do gramatyki 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym wypowiedzi ustnych). 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym wypowiedzi ustnych).  

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: 
1. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności; 
2.  jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach; 
3. aktywności na zajęciach oraz frekwencji  
Kryteria oceniania zgodnie z regulaminem studiów UPH. 

Bilans punktów ECTS*: 

 Studia stacjonarne  Studia niestacjonarne 

Udział w konwersatorium 
60 godz. 32 godz. 

Przygotowanie się do zajęć 
30 godz. 48 godz. 

Przygotowanie się do kolokwiów 
10 godz. 20 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Język niemiecki 

Nazwa w językuangielskim:  German 

Język wykładowy: Niemiecki (wspomagany jęz. polskim) 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Studium Języków Obcych 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   II 

Semestr:   3 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  mgr Justyna Dawidowicz-Polak 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  nauczyciele języka niemieckiego 

Założenia i cele przedmiotu 
Osiągnięcie językowej kompetencji komunikacyjnej na 
poziomie B2 ESOKJ Rady Europy 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Student zna słownictwo i struktury gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji 
językowej w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, zgodnie z 
treściami modułu kształcenia. 

 

 UMIEJĘTNOŚCI  

 Student potrafi:  

U_01 
zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na 
tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy z zakresu 
swojej specjalności; 

KU_06 

U_02 
formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące tematów ogólnych i  
specjalistycznych. 

U_03 zdobywać informacje oraz udzielać ich  

U_04 brać udział w dyskusji, argumentować, wyrażać aprobatę i sprzeciw, negocjować 

U_05 
kontrolować swoje wypowiedzi pod względem poprawności gramatycznej  
i leksykalnej 

U_06 pracować samodzielnie z tekstem specjalistycznym 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

 Student  

K_01 
ma świadomość potrzeby znajomości języka obcego w życiu prywatnym i przyszłej pracy 
zawodowej K_K02 

K_K01 
K_02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. 

Forma i typy zajęć:  Konwersatorium    

Wymagania wstępne i dodatkowe:  
 

Umiejętność posługiwania się jęz. Niemieckim na poziomie B1  ESOKJ 

Treści modułu kształcenia: 



Tematy 
 
1. Pracownik w zakładzie pracy 
2. Sprzedaż towarów i usług 
3. Rozwiązywanie konfliktów 
4.Teksty specjalistyczne, związane z kierunkiem studiów 

Literatura podstawowa: 

Im Beruf, HueberVerlag, 2014 

Literatura dodatkowa: 

1. Teksty specjalistyczne z różnych źródeł: internet, prasa, publikacje naukowe, podręczniki   naukowe;  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Podejście eklektyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania, czyli dostosowanie technik, form pracy, typów zadań i treści 
do danej grupy studentów. Stosowane formy pracy to, między innymi: praca w parach (np. odgrywanie ról, wymiana 
informacji), praca w grupach (projekty, konkursy, rozwiązywanie problemów, zebranie słownictwa itp.), praca indywidualna 
studentów, czy też nauczanie tradycyjne - frontalne (prezentacja materiału leksykalnego, zasad gramatycznych, treści ilustracji 
itp.) Ćwiczenia  wspomagane są technikami multimedialnymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:  

Pisemne testy sprawdzające, ocenianie na bieżąco zadań wykonanych w domu i w trakcie zajęć (w tym wypowiedzi ustnych).  

Forma i warunki zaliczenia: 

Zaliczenie semestru na ocenę na podstawie: 
1. co najmniej dwóch testów sprawdzających stopień opanowania wiedzy i umiejętności; 
2.  jakości wykonanych prac domowych oraz zadań na zajęciach; 
3. aktywności na zajęciach oraz frekwencji  

Kryteria oceniania zgodnie z regulaminem studiów UPH. 

Bilans punktów ECTS 

Studia stacjonarne 

Formy pracy studenta Obciążenie studenta 

Udział w konwersatorium  60 godz. 

Przygotowanie się do zajęć 30 godz. 

Przygotowanie się do kolokwiów 10 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

Studia niestacjonarne 

Formy pracy studenta Obciążenie studenta 

Udział w konwersatorium  32 godz. 

Przygotowanie się do zajęć 42 godz. 

Przygotowanie się do kolokwiów 26 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 
 
 
 
 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Grafika Inżynierska 

Nazwa w języku angielskim:  Engineering computer graphics 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Studia pierwszego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:   1 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr inż. Milena Truba 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr inż. Milena Truba 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy z 
zakresu podstawowej obsługi oprogramowania 
komputerowego z dziedziny projektowania 2D. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W01 
Zna i rozumie zagadnienia z grafiki inżynierskiej niezbędne do zobrazowania procesów i 
zjawisk zachodzących w przyrodzie. 

K_W02 

W02 
Zna i rozumie zagadnienia z zakresu wykorzystania programów graficznych w celu 
zobrazowania problemów właściwych dla inżynierii ekologicznej 

K_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Potrafi przeprowadzać obserwacje terenowe i przenieść zebrane dane w przestrzeń 
programu graficznego. 

K_U02 

U02 
Potrafi prezentować własne spostrzeżenia i sugestie w formie graficznej przy 
wykorzystaniu programów komputerowych. 

K_U03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 
Jest gotów do podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie 
programów graficznych oraz rozumie konieczność stałego ich aktualizowania. 

K_K01 

K02 
Jest gotów ponieść odpowiedzialność za pracę własną oraz potrafi pracować w zespole 
nad tworzeniem grafiki wektorowej. 

K_K02, K_K04 

Forma i typy zajęć: 
St. stacjonarne: ćwiczenia laboratoryjne 15 godz. 
St. niestacjonarne: ćwiczenia laboratoryjne 10 godz. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi projektowania techniczno-graficznego 2D. 

Treści modułu kształcenia: 



 Wstęp do programu graficznego AutoCAD. 

 Podstawowe elementy okna programu, zapisywanie projektu, zamykanie okna projektu. 

 Tworzenie projektu z szablonu, bezwzględne i względne współrzędne punktów w układzie kartezjańskim i 
biegunowym. 

 Tworzenie podstawowych obiektów: okrąg, elipsa, prosta, splajn, łuk. 

 Tworzenie obiektów złożonych, obiekty tekstowe. 

 Tworzenie tabel, narzędzia rysowania precyzyjnego. 

 Edycja obiektów: lustrzane odbicie, obracanie obiektu, ucinanie/ wydłużanie/ przedłużanie/ skracanie obiektu. 

 Budowa struktury warstw, menedżer warstw, wymiarowanie, kreskowanie, wypełnianie obiektów. 

 Ustawienia rzutni, menedżer wydruku. 

Literatura podstawowa: 

 Jaskulski A. AutoCAD 2016/LT2016/360+, kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D. 
Warszawa, Wyd. PWN, 2015. 

 Pikoń A. AutoCAD 2016 PL : pierwsze kroki. Gliwice. Wyd. Helion, 2015. 

 Giesecka F.E. i in. Technical Drawing with Engineering Graphisc. Wyd. Pearson Prentice Hall. 2010 

Literatura dodatkowa: 

 Oberlan Ł. Domowe studio graficzne. Ćwiczenia. Wyd. Helion 2003. 

 Gajda W. Praktyczne projekty. Wyd. Helion 2003. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia - zajęcia komputerowe. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę - podstawą zaliczenia przedmiotu jest: kolokwium przeprowadzone na 
komputerze lub wykonanie wszystkich ćwiczeń z zajęć. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Kolokwium:  91-100% poprawnych odpowiedzi  - ocena bardzo dobra, 81-90% dobra plus, 71-80% dobra, 61-70% 
dostateczna plus, 51-60% dostateczna, poniżej 50% niedostateczna. 

Bilans punktów ECTS*: 1 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Ćwiczenia laboratoryjne 15 10 

Konsultacje 2 4 

Studiowanie literatury, Internetu 3 5 

Przygotowanie do zaliczenia 5 6 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 25 

Punkty ECTS za przedmiot 1 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
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MODUŁY PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO PODSTAWOWEGO 
 

                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Chemia ogólna i środowiskowa 

Nazwa w języku angielskim:   General and environmental chemistry 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Zakład Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   I 

Semestr:  1 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Beata Kuziemska, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
dr hab. Beata Kuziemska, prof. UPH; dr hab. Andrzej Wysokiński, prof. UPH; dr 
Dawid Jaremko 

Założenia i cele przedmiotu: 

Nabycie przez studentów wiedzy z zakresu chemii ogólnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień związanych z kierunkiem studiów. Zapoznanie 
studentów z podstawowymi problemami chemii środowiskowej, przyczynami i 
następstwami zmian zachodzących w środowisku naturalnym w wyniku rozwoju 
gospodarczego i cywilizacyjnego z uwzględnieniem interakcji pomiędzy 
organizmami żywymi i środowiskiem. Przedstawienie metod analizy stanu 
środowiska i jego ochrony oraz możliwości i sposobów ograniczenia degradacji 
środowiska w świetle idei zrównoważonego rozwoju. Nabycie przez studentów 
umiejętności wykonywania podstawowych operacji analitycznych, obliczeń 
chemicznych i interpretacji uzyskanych wyników. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie budowę chemiczną, sposób powstawania, źródła emisji i obieg w przyrodzie 
substancji stanowiących zanieczyszczenia podstawowych komponentów środowiska. 

K_W01 

W_02 
Zna i rozumie przebieg naturalnych oraz wywołanych antropopresją fizycznych, 
chemicznych oraz biochemicznych procesów i zjawisk zachodzących w środowisku 
przyrodniczym. 

K_W02 

W_03 
Zna toksyczne i szkodliwe substancje chemiczne stanowiące zanieczyszczenia środowiska, 
rozumie ich wpływ i zagrożenie dla zdrowia organizmów żywych. 

K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi zaplanować optymalny tok analizy chemicznej próbek środowiskowych w celu 
uzyskania informacji jakościowych i ilościowych o ich stanie. Potrafi określić poziom 
zanieczyszczenia wybranymi grupami szkodliwych substancji chemicznych.  

K_U01 

U_02 
Potrafi samodzielnie bądź pod kontrolą opiekuna wykonać doświadczenia chemiczne z 
zakresu analizy jakościowej i ilościowej pierwiastków i związków chemicznych 
stanowiących zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. 

K_U02 

U_03 
Potrafi wyjaśnić interakcję pomiędzy gospodarczą działalnością rolniczą i środowiskiem 
oraz możliwości jej racjonalnego kształtowania z wykorzystaniem najnowszej wiedzy i 
osiągnięć nauki. 

K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  



K_01 Jest gotów do ciągłego dokształcania się i aktualizowania swojej wiedzy. K_K01 

K_02 
Jest gotów do przestrzegania zasad „Dobrej Praktyki Laboratoryjnej” w trakcie 
planowania i wykonywania eksperymentów i doświadczeń z zakresu analizy próbek 
środowiskowych. 

K_K04 

Forma i typy zajęć: 
Studia stacjonarne: 15 godzin wykład, 30 godzin ćwiczenia laboratoryjne; 
Studia niestacjonarne: 8 godzin wykład, 20 godzin ćwiczenia laboratoryjne. 

Wymagania wstępne i dodatkowe 

podstawy chemii i wiedzy o środowisku przyrodniczym 

Treści modułu kształcenia: 

Budowa, nazewnictwo i systematyka związków nieorganicznych i organicznych. Podstawowe reakcje chemiczne i procesy 
fizykochemiczne zachodzące w środowisku przyrodniczym: dysocjacja jonowa (elektrolityczna), reakcje kwasów i zasad, 
hydroliza soli, reakcje redox,  reakcje kompleksowania, reakcje strącania osadów. Atmosfera – budowa, skład, jakość powietrza. 
Naturalne i antropogeniczne zanieczyszczenia powietrza (pierwotne i wtórne). Efekt cieplarniany. Ozon w atmosferze.  Procesy 
przemysłowe i gospodarcze zanieczyszczające powietrze. Chemia wód naturalnych – zasoby, klasyfikacja, skład. Klasy czystości 
wód powierzchniowych i podziemnych. Wskaźniki jakości wody (fizyczne, chemiczne i biologiczne). Właściwości fizyczne i 
chemiczne wód naturalnych. Związki organiczne w wodach naturalnych. Procesy przemysłowe i gospodarcze zanieczyszczające 
wody naturalne. Chemia gleby – skład, właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb. Degradacja gleb, zapobieganie, 
ochrona i rekultywacja (chemiczna i biologiczna). Podstawowe procesy przemysłowe i gospodarcze zanieczyszczające glebę. 
Metody stosowane w analizie chemicznej próbek środowiskowych. Zasady pobierania próbek do badań i przygotowanie próbek 
do analizy. Kryteria wyboru metody analitycznej. Wnioskowanie na podstawie wyników przeprowadzonych badań. 
 

Literatura podstawowa: 

2. Alloway B.J., Ayres D.C. 1999. Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. PWN, Warszawa. 
3. Biblioteka Monitoringu Środowiska (różne lata wydania). Wyd. IOŚ, Warszawa. 
4. Bielański A. 2013. Podstawy chemii nieorganicznej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 
5. Jones L., Atkins P. 2012. Chemia ogólna.  Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 
6. Mastalerz P. 2000. Chemia organiczna. Wydawnictwo Chemiczne,  
7. McMurry J. 2010. Chemia organiczna. T.1-5. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 
8. Migaszewski Z.M., Gałuszka A. 2007. Podstawy geochemii środowiska. WNT, Warszawa. 
9. Minczewski J., Marzenko Z. 2012. Chemia analityczna T.1-2. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 
10. Morrison  R.T., Boyd R.N. 2013. Chemia organiczna. T.1-2. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 
11. Pajdowski L. 1998. Chemia ogólna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 
12. Szmal Z.S., Lipiec T. 1988. Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej: podręcznik dla studentów farmacji. 

Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa. 
13. Van Loon G.W., Duffy S.J. 2008. Chemia środowiska. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 
 

Literatura dodatkowa: 

1. Baran S. 2000. Ocena stanu degradacji i rekultywacji gleb. Wyd. AR Lublin. 
2. Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusińskiewicz Z. 2004. Badania ekologiczno-gleboznawcze,  

Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 
3. Boss C.B., Fredeen K.J. 2004. Concepts, Instrumentation and Techniques in Inductively Coupled Plasma Optical Emission 

Spectrometry, Perkin-Elmer, Shelton. 
4. Ewing G.W. 1980. Metody instrumentalne w analizie chemicznej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 
5. Jarosz M. 2006. Nowoczesne techniki analityczne, Wyd. PW, Warszawa. 
6. Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa.  
7. Kalembasa S. 1995. Zastosowanie izotopów 15N i 13N w badaniach gleboznawczych i chemiczno-rolniczych, WNT, 

Warszawa. 
8. Michna W., Szteke B. (red.) 2001. Raport z monitoringu jakości gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych w 2000 

roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa. 
9. Mocek A., Drzymała S., Maszner P. 1997. Geneza, analiza i klasyfikacja gleb, Wyd. AR, Poznań. 
10. Szczepaniak W. 2018. Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.  
11. Szyszko E. 1975. Instrumentalne metody analityczne. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa. 
12. Zawadzki S. 1999. Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa. 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady - z prezentacją multimedialną, ćwiczenia laboratoryjne - projektowanie i wykonywanie doświadczeń. 

javascript:LoadWebPg('wo2_opbib.p',%20'&RODZAJ=1&ID=151952&widok=-1&N1=W1891619&N2=11&N3=0&N4=KHW');
javascript:LoadWebPg('wo2_opbib.p',%20'&RODZAJ=1&ID=151952&widok=-1&N1=W1891619&N2=11&N3=0&N4=KHW');
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Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji 
1. Kolokwium w formie sprawdzianu pisemnego lub ustnego. 
Symbol przedmiotowego efektu kształcenia: W_01, W_02, W_03, U_01, U_02, U_03, K_01, K_02 
2. Sprawozdania z ćwiczeń. 
Symbol przedmiotowego efektu kształcenia: W_01, W_02, W_03, U_01, U_02, U_03, K_01, K_02 
3. Egzamin pisemny lub ustny (Wpływ na ocenę końcową 100%). 
Symbol przedmiotowego efektu kształcenia: W_01, W_02, W_03, U_01, U_02, U_03, K_01, K_02 
 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia ćwiczeń: 
1. uzyskanie co najmniej 46 punktów z kolokwium; 
2. uzyskanie co najmniej 5 punktów ze sprawozdań. 

Sposób uzyskania punktów: kolokwium – 90 pkt, sprawozdania – 10 pkt 
Poprawa kolokwium: możliwość dwukrotnej poprawy kolokwium w trakcie zajęć semestralnych. 
Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: 

1. uzyskanie zaliczenia ćwiczeń; 
2. uzyskanie co najmniej 51 punktów z egzaminu. 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 
Ocena                     2,0    3,0      3,5     4,0     4,5      5,0 
Sposób uzyskania punktów: egzamin – 100 pkt. 
Poprawa egzaminu: możliwość dwukrotnej poprawy egzaminu w trakcie sesji egzaminacyjnej. 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym: St. stacjonarne St. niestacjonarne 

     udział w wykładach 15 8 

     udział w ćwiczeniach 30 20 

     udział w konsultacjach 20 12 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy 
studenta, w tym: 

  

     samodzielne przygotowanie się do 
kolokwium 

25 40 

     samodzielne przygotowanie się do 
egzaminu 

35 45 

     sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 



                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Ekonomia 

Nazwa w języku angielskim:   Economics 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii/ Zakład Ekonomiki Rolnictwa i Agrobiznesu 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego 

Rok studiów:   I 

Semestr:  1 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr inż. Agnieszka Ginter 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr inż. Agnieszka Ginter 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studenta z podstawowymi definicjami i prawami ekonomii. 
Zapoznanie studenta z procesem gospodarowania i jego wpływem na środowisko 
przyrodnicze. 
Zapoznanie studenta ze znaczeniem wsparcia publicznego w ochronie środowiska 
przyrodniczego i zasobów naturalnych 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_O1 
Zna podstawową wiedzę z zakresu ekonomii oraz podstawowe prawidłowości 
ekonomiczne   

K_W01 

W_O2 
Rozumie zjawiska i procesy przyrodnicze z uwzględnieniem czynników antropogenicznych 
w systemach społecznych oddziałujących na środowisko 

K_W02 

W_O3 
Zna i rozumie współczesne problemy dotyczące ochrony środowiska, szczególnie kryzysu 
ekologicznego w ujęciu globalnym 

K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_O1 Potrafi stosować podstawowe narzędzia badań w ekonomii w różnych jej obszarach K_U04 

U_O2 
Potrafi analizować zagadnienia związane z ekonomią środowiska i prowadzić twórczą 
dyskusję dotyczącą oddziaływania podstawowych podmiotów gospodarczych na 
środowisko 

K_U05 

U_O3 
Potrafi wyszukiwać i krytycznie oceniać wiedzę z różnych źródeł dotyczącą ekonomii w 
odniesieniu do zasobów naturalnych środowiska 

K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_O1 
Jest gotów do ciągłego dokształcania się w obszarze ekonomii w aspekcie ochrony 
środowiska 

K_K01 

K_O2 
Jest gotów do prawidłowego identyfikowania problemów związanych z kryzysem 
ekologicznym  

K_K03 

Forma i typy zajęć: 
 Wykłady i ćwiczenia: 15 godz. i 30 godz. (studia stacjonarne); 8 godz. i 20 godz. (studia 
niestacjonarne) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw ekonomii na poziomie szkoły średniej 



Treści modułu kształcenia: 

Program wykładów: Ekonomia jako nauka społeczna. Podstawowe narzędzia i obszary badań w ekonomii. Znaczenie 
antropologii w systemach społecznych. Ekonomia versus ochrona środowiska. Degradacja środowiska w gospodarce centralnie 
planowanej. Restrukturyzacja gospodarki a środowisko. Państwo jako podmiot życia gospodarczego. Interwencjonizm w 
obszarze zachowania przyrody. Proces gospodarowania i jego wpływ na środowisko. Pojęcie dóbr publicznych oraz 
nierynkowych. Zasoby czynników produkcji. Teoria szczupłości zasobów naturalnych. Problem ekonomicznej wartość zasobów 
naturalnych (na przykładzie lasów). Polityka ekorozwoju w kontekście wzrostu gospodarczego. Mierniki dobrobytu. Globalizacja 
współczesnego kryzysu ekologicznego 
Program ćwiczeń: Sektory gospodarki narodowej. Podaż, popyt, rynek. Wyznaczanie równowagi i nierównowagi. Obliczanie 
elastyczności. Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta. Zachowania konsumenta a środowisko. Teoria decyzji 
producenta. Zachowania producenta a środowisko. Koszt alternatywny. Rachunek kosztów marginalnych. Dobra publiczne a 
efekty zewnętrzne. Analiza kosztów i korzyści efektów zewnętrznych. Dokumenty strategiczne dotyczące rozwoju 
gospodarczego na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz unijnym. Wybrane przykłady systemów zarządzania 
środowiskowego w przedsiębiorstwach. 

Literatura podstawowa: 

D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Makroekonomia. Wyd. PWE, Warszawa 2007 
D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Mikroekonomia. Wyd. PWE, Warszawa 2007 
K. Małachowski (red.): Gospodarka a środowisko i ekologia. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007 
T. Żylicz (red.): Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. PWE, Warszawa 2004 

Literatura dodatkowa: 

R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.): Podstawy ekonomii. Nowe wydanie. Wyd. PWN, Warszawa 2015 
T .Włudyka: Instytucje gospodarki rynkowej. Wyd. LEX, Warszawa 2012 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja moderowana, analiza  i interpretacja danych empirycznych, analiza studium 
przypadku, praca zespołowa 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Egzamin pisemny: W_O1, W_O2, W_O3;  
2 kolokwia: U_O1, U_O2, U_O3, K_O1, K_O2 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym zawierającym pytania otwarte. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu 
jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Ocena z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną z ocen z kolokwiów i jest 
skorygowana o pozytywną aktywność studenta. Przewiduje się zwolnienie z egzaminu studentów, którzy uzyskają z ćwiczeń 
ocenę najwyższą. 
Sposób oceniania prac pisemnych: 

Przedział 
punktacji 
(w %) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 
Poprawa egzaminu  zgodnie z regulaminem studiów 
 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

1.Liczba godzin kontaktowych, w tym: st. stacjonarne st. niestacjonarne 

- udział w wykładach 15 8 

- udział w ćwiczeniach 30 20 

-udział w konsultacjach 8 8 



* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

- przygotowanie się do 2 kolokwiów 20 30 

- przygotowanie się do egzaminu 20 20 

- przegląd literatury przedmiotu i materiałów 
elektronicznych 

7 14 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 



 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   STATYSTYKA MATEMATYCZNA 

Nazwa w języku angielskim:  Statistics mathematical 

Język wykładowy:   POLSKI 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  INŻYNIERIA EKOLOGICZNA 

Jednostka realizująca:  
INSTYTUT AGRONOMII 
KATEDRA METOD ILOŚCIOWYCH I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   OBOWIĄZKOWY 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  PIERWSZEGO STOPNIA 

Rok studiów:   1 

Semestr:  1 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Prof. dr hab.  ANTONI BOMBIK  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. dr hab. ANTONI BOMBIK,  
dr hab. KATARZYNA RYMUZA 

Założenia i cele przedmiotu 

Prezentacja statystyki jako wiedzy praktycznej opartej na 
podstawach matematycznych. Nabycie umiejętności obliczania 
i interpretacji prawdopodobieństwa zdarzeń wyznaczania  
parametrów zmiennej losowej oraz umiejętności 
przeprowadzania prostego wnioskowania statystycznego. 

Symbol efektu 
Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego/ 
specjalnościowego  WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu rachunku prawdopodobieństwa. 
Wie co to jest dystrybuanta, gęstość prawdopodobieństwa, zmienna losowa. Zna 
i rozumie rozkłady opisujące zmienne losowe.  

K_W01  
K_W03 
K_W04 

W_02 
Zna i rozumie pojęcie populacji i próby. Wie w jaki sposób gromadzić i analizować 
dane.  

K_W01  
K_W03 
K_W04 

W_03 
Zna i rozumie na czym polega analiza współzależności zjawisk zachodzących w 
środowisku. 

K_W01  
K_W03 
K_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi obliczać prawdopodobieństwo zdarzeń zachodzących w środowisku i 
opisywania zmiennych losowych. 

K_U01  
K_U04 

U_02 
Potrafi zastosować odpowiednie metody i narzędzia do opisu i analizy danych 
opisujących środowisko.   

K_U01  
K_U04 

U_03 
Potrafi obliczyć i przeanalizować zależności zachodzące   pomiędzy zmiennymi 
opisującymi zmiany zachodzące w środowisku. 

K_U01 
K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów w sposób  kreatywny  analizować różnorodne dane.  
K_K01 
K_K02 

K_02 
Jest gotów pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy. 
Potrafi samodzielnie wykorzystywać zdobytą wiedzę. 

K_K01 
K_K02 

Forma i typy zajęć: 
Studia stacjonarne: wykład 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin. 
Studia niestacjonarne: wykład 8 godzin, ćwiczenia 20 godzin.  

Wymagania wstępne i dodatkowe: znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej, podstawowa znajomość EXCELA. 



PODSTAWOWA WIEDZA  

Treści modułu kształcenia: 

Ogólna problematyka statystyki matematycznej. Definicja zmiennej losowej i jej rodzaje. Obliczanie prawdopodobieństw 
zdarzeń. Przykłady rozkładów: rozkład zero-jedynkowy, rozkład dwumianowy, rozkład Poissona, rozkład równomierny i 
normalny.  
Pobieranie próby i rozkłady z próby. Miary położenia i rozproszenia danych. 
Estymacja przedziałowa parametrów populacji generalnej. Testowanie prostych hipotez statystycznych.  Testy 
parametryczne dla jednej populacji. Porównanie dwóch populacji. 
Podstawowe  metody parametryczne: jednoczynnikowa i dwuczynnikowa  analiza wariancji.  
Metody nieparametryczne: testy nieparametryczne, testy zgodności, testy niezależności, testy jednorodności. 
 Badanie współzależności dwóch cech ilościowych i jakościowych, korelacja i  regresja prosta.  
 

Literatura podstawowa: 

Sobczyk M., 1997.  Statystyka, PWN, Warszawa 
Łomnicki A., 2010. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN Warszawa 
Jóźwik J., Podgórski J., 1997:.Statystyka od podstaw, PWE Warszawa. 
Rabiej M., 2012. Statystyka z programem Statistica, Helion Gliwice 

Literatura dodatkowa: 

Oktaba W., 1980:  Metody statystyki matematycznej w doświadczalnictwie, PWN, Warszawa. 
Tatarzycki P., 2015. Statystyka po ludzku. Złote Myśli, Gliwice. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych. 
Ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem tablicy, komputerów, tablic statystycznych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji 
Wpływ na ocenę  

końcową 
Symbol przedmiotowego efektu 

kształcenia 

Egzamin pisemny 50% W_ 01, W_02, W_03  

Kolokwium (sprawdzian pisemny) 50% U_01, U_02, U_03, K_01 K_02 
 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Egzamin pisemny w formie testu składającego się z pytań otwartych. 
Kryterium oceniania: 
51-60% - dostateczny, 
61-70% - dostateczny plus, 
71-80% - dobry, 
81-90% - dobry plus, 
91-100% - bardzo dobry. 
 
Dwa kolokwia. Każde kolokwium obejmuje zestaw trzech zadań, które student musi samodzielnie rozwiązać.  Za każde 
poprawnie rozwiązane zadanie student otrzymuje 5 punktów, Skala ocen:  
8-9 pkt. – dostateczny, 
10 pkt. -  dostateczny plus, 
11-12 pkt. – dobry, 
13 pkt. – dobry plus, 
14-15 pkt.  – bardzo dobry, 
Poprawy kolokwium zgodnie z regulaminem studiów 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

Udział w wykładach 15 8 

Udział w ćwiczeniach 30 20 



Konsultacje  15 10 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 12 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 15 30 

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu 20 20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Botanika 

Nazwa w języku angielskim:   Botany 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Katedra Ekologii Rolniczej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. dr hab.. Janina Skrzyczyńska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska, dr hab. Zofia Rzymowska, dr hab. Teresa 
Skrajna, dr inż. Maria Ługowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

1. Zapoznanie studentów z metodami badań budowy komórek, struktur i 
organów roślin. 

2. Zapoznanie studentów z filogenezą roślin (plechowce, organowce), 
zróżnicowaniem ekologicznym oraz specyficzną biologią roślin w porównaniu 
z innymi organizmami. 

3. Rozwijanie umiejętności powiązania funkcji ze strukturą na różnych 
poziomach budowy organizmów roślinnych. 

4. Rozwijanie umiejętności wieloaspektowego spojrzenia na rośliny w ich 
środowisku. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie budowę komórki roślinnej. K_W01,  

W_02 Zna i rozumie budowę tkanki roślinnej w zależności od pełnionej funkcji i organy roślin. K_W01, K_W02, 

W_03 Zna i rozumie formy ekologiczne roślin.  K_W03, 

W_04 Zna i rozumie typy rozmnażania u roślin.. K_W01, K_W04, 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi korzystać z mikroskopu świetlnego, przygotowywać materiał roślinny do 
obserwacji. 

K_U02, K_U04, 

U_02 Potrafi stosować techniki histologiczne i cytochemiczne K_U04, 

U_03 Potrafi rozpoznać tkanki i organy w preparatach histologicznych K_U02, K_U04, 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do efektywnej pracy według wskazówek i w zespole. K_K01, K_K02, K_K03 

Forma i typy zajęć: 
 Studia stacjonarne: 15 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń 
Studia niestacjonarne: 8 godzin wykładów, 20 godzin ćwiczeń 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowej terminologii z zakresu botaniki, posiada podstawową wiedzę na poziomie szkoły średniej z zakresu 
budowy morfologicznej i anatomicznej roślin, sposobu dziedziczenia cech i rozmnażania roślin. 

Treści modułu kształcenia: 



Przedmiot i główne działy botaniki. Budowa komórki roślinnej. Filogeneza roślin (plechowce, organowce). Pochodzenie i 
ewolucja organowców. Zróżnicowanie budowy ciała roślin, tkanki i organy. Organy wegetatywne roślin (budowa, morfologia i 
anatomia), rola i modyfikacje.  Mikoryza i symbioza. Układy funkcjonalne w organizacji ciała roślin wyższych. Typy rozmnażania 
roślin: rozmnażanie wegetatywne, płciowe i bezpłciowe. Cykl rozwojowy roślin z procesem płciowym – przemian pokoleń. 
Budowa i rola organów generatywnych u roślin nasiennych. Powstawanie nasion u roślin nagozalążkowych. Podwójne 
zapłodnienie, rozwój i budowa nasion i owoców u roślin okrytonasiennych. Formy ekologiczne roślin. Zdolności regeneracyjne i 
obronne roślin 

Literatura podstawowa: 

1. Szweykowska A., Szweykowski J., 2011. Botanika. PWN 
2. Borkowska L., Marciniuk J., Soroki J., Przewodnik do ćwiczeń z botaniki. Skrypt AP, Siedlce, 2006. 
3. Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J., Friedrich S., Kowalski W. 2000: Botanika. Brasika, Szczecin. 
4. Koncewicz J., 2012. Podstawy biologii roślin. PWN 

Literatura dodatkowa: 

1. Hejnowicz Z., 2018. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. PWN. 
2. Alberts B., Bray D., Hopkin K., 2016. Podstawy biologii komórki. PWN.  

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. Ćwiczenia laboratoryjne – praca z materiałem roślinnym, 
przygotowanie preparatów roślinnych, obsługa mikroskopu świetlnego, obserwacje mikroskopowe, obserwacje terenowe, 
preparatyka organów roślin.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol efektu kształcenia 

Egzamin pisemny 50% W_01- W_04, K_01 

Kolokwium (pisemne) 45% W_01- W_04, U_01-U_03, K_01 

Zaliczenie ćwiczeń terenowych 5% U_01, K_01 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie 2 kolokwiów, zaliczenie zajęć terenowych, zaliczenie egzaminu.  

Przedział 
punktacji 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Sposób uzyskania punktów: 

 Pierwsze kolokwium – 15 pkt. 

 Drugie kolokwium – 15 pkt. 

 Trzecie kolokwium – 15 pkt. 

 Egzamin – 50 pkt. 

 Zajęcia terenowe – 5pkt. 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenia studenta (godziny) 

Liczba godzin kontaktowych, w tym: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykłady 15 8 

Ćwiczenia laboratoryjne 25 16 

Konsultacje 10 27 

Ćwiczenia terenowe 5 4 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, 
w tym: 
 

  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 10 10 



Samodzielne przygotowanie do kolokwiów 15 15 

Samodzielne przygotowanie do egzaminu 20 20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Ekologia 

Nazwa w języku angielskim:  Ecology 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Katedra Ekologii Rolniczej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Pierwszy 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska, dr hab. Zofia Rzymowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu ekologii, 
organizmu, populacji, biocenozy. 
Zapoznanie studenta z fachową terminologią. W trakcie realizacji przedmiotu 
student poznaje interakcje między populacjami; konkurencję o zasoby 
środowiska, strategie życiowe organizmów żywych oraz wpływ działalności 
człowieka na środowisko naturalne.  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie terminologię fachową w opisywaniu procesów ekologicznych. K_W01,  

W_02 
Zna i rozumie  podstawowe zależności zachodzące w populacjach i w relacjach między 
populacjami. 

K_W01, K_W02, 
K_W06 

W_03 Zna i rozumie strategie życiowe organizmów. K_W01 K_W03, 

W_04 Zna i rozumie  funkcjonowanie biosfery  K_W03,K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi ocenić, które ze strategii życiowych ma szanse przetrwać w danych warunkach 
środowiskowych 

K_U01, K_U02, 

U_02 Potrafi ocenić wpływ warunków ekologicznych na zmiany w biocenozie. K_U03,K_U04, K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do świadomego posiadania wiedzy i jej zgłębiana w związku ze zmianami 
antropopresji w środowisku przyrodniczym 

K_K01, K_K03, 

Forma i typy zajęć: 
 Studia stacjonarne: 15 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń 
Studia niestacjonarne: 8 godzin wykładów, 20 godzin ćwiczeń 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Student powinien posiadać  wiadomości ogólnobiologiczne na poziomie szkoły średniej.  

Treści modułu kształcenia: 



Ekologia organizmów: organizm i jego środowisko. Czynniki środowiska. Budżet energetyczny organizmu. Tolerancja 
ekologiczna organizmu. Klasyfikacja ekologiczna organizmów. Ekologia populacyjna: poziomy organizacji systemów 
biologicznych, struktura ekologiczna populacji i mierniki jej oceny, mechanizmy wzrostu populacjiRegulacja liczebności, 
fluktuacja i cylke populacyjne, głowne typy oddziaływań między populacjami i gatunkami, inwazje populacyjne. Ekologia 
biocenoz: główne siedliska biosfery, struktura biocenoz, zmiany w biocenozach, różnorodność biologiczna, metabolizm 
biocenoz – produkcja pierwotna i wtórna, gospodarka materią w biocenozach, sukcesja ekologiczna. Pojęcie ekosystemu. 
Ekologia ewolucyjna: pojęcie adaptacji i ewolucja adaptacji, strategie życiowe, ewolucja strategii życiowych w zmiennych 
warunkach środowiskowych.   

Literatura podstawowa: 

5. Skrzyczyńska J., 2006. Wybrane zagadnienia z ekologii. Wyd. AP Siedlce 
6. Krebs C., 2011. Ekologia. PWN 
7. Weiner J., 2018. Życie i ewolucja biosfery. PWN  

Literatura dodatkowa: 

1. Falińska K., 2004. Ekologia Roślin. PWN 
2. Łomnicki A., 2017. Ekologia Ewolucyjna. PWN 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. Ćwiczenia wspomagane multimedialnie.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol efektu kształcenia 

Pisemne zaliczenie wykładów 50% W_01- W_04, K_01 

Kolokwium (pisemne) 50% W_01- W_04, U_01-U_02, K_01 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie 2 kolokwiów, zaliczenie zajęć terenowych, zaliczenie egzaminu.  

Przedział 
punktacji 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Sposób uzyskania punktów: 

 Pierwsze kolokwium – 15 pkt. 

 Drugie kolokwium – 15 pkt. 

 Trzecie kolokwium – 20 pkt. 

 Zaliczenie wykładów – 50 pkt. 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenia studenta (godziny) 

Liczba godzin kontaktowych, w tym: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykłady 15 8 

Ćwiczenia  30 20 

Konsultacje 10 25 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, 
w tym: 

  

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 10 10 

Samodzielne przygotowanie do kolokwiów 10 12 

Samodzielne przygotowanie do zaliczenia 
wykładów 

25 25 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 



                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Mikrobiologia środowiskowa 

Nazwa w języku angielskim:   Environmental microbiology 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria Ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Zakład Ochrony i Hodowli Roślin 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszy stopień 

Rok studiów:   pierwszy 

Semestr:   drugi 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Cezary Tkaczuk, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr hab. Cezary Tkaczuk, prof. UPH,  
dr Anna Król 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie wiedzy na temat  biologii i ekologii 
mikroorganizmów zasiedlających wody, gleby i powietrze oraz 
patogenów ludzi i zwierząt. Zapoznanie z metodami ich 
hodowli oraz metodami oceny jakości mikrobiologicznej 
ekosystemów. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W01 
Zna podstawową wiedzę o budowie, fizjologii, taksonomii i ekologii mikroorganizmów 
zasiedlających środowisko przyrodnicze. 

K_W01, K_W02 

W02 
Zna i rozumie zagadnienia dotyczące znaczenia bioróżnorodności w ekosystemach 
glebowych, zbiornikach wód i powietrzu, z uwzględnieniem bytujących tam 
mikroorganizmów. 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W06 

W03 
Zna i analizuje procesy biologiczne ( w tym mikrobiologiczne), a także powody i skutki 
zaburzenia równowagi biologicznej w środowisku. 

K_W02, K_W03, 
K_W04, KW_06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Potrafi wybrać właściwe metody do oceny stanu mikrobiologicznego wód, gleby i 
powietrza 

K_U02, K_U03, 
K_U01, K_U04, K_U07 

U02 Potrafi sporządzić podstawowe pożywki do hodowli mikroorganizmów K_U01, K_U04 

U03 Potrafi sporządzić barwiony i niebarwiony preparat mikroskopowy K_U01, K_U04 

U04 Potrafi zidentyfikować makro- i mikroskopowo wybrane taksony grzybów K_U01, K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 Jest gotów pracować indywidualnie bądź w grupie przestrzegając zasad BHP K_K02, K_K03, K_K04 

Forma i typy zajęć: 
 Studia stacjonarne: 15 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń 
Studia niestacjonarne: 8 godzin wykładów, 20 godzin ćwiczeń 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Ekologia, Chemia ogólna i środowiskowa 

Treści modułu kształcenia: 



Podstawy klasyfikacji i identyfikacji mikroorganizmów. Morfologia oraz cytologia mikroorganizmów (bakterii, grzybów). 
Metabolizm drobnoustrojów. Grupy troficzne, odżywianie. typy oddechowe mikroorganizmów. Wzrost i rozmnażanie 
drobnoustrojów. Sporządzanie pożywek mikrobiologicznych. Metody hodowli drobnoustrojów. Izolacja i identyfikacja 
mikroorganizmów. Metody ilościowego oznaczania drobnoustrojów. Analiza mikrobiologiczna powietrza atmosferycznego. 
Mikroflora wody pitnej oraz wód powierzchniowych. Gleba jako środowisko życia drobnoustrojów. Wpływ czynników 
abiotycznych na organizmy zasiedlające ekosystemy wodne i lądowe.  Udział  mikroorganizmów w obiegu pierwiastków w 
przyrodzie. Zależności między mikroorganizmami w środowisku przyrodniczym i między mikroorganizmami i organizmami 
wyższymi. Bakterie chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt. 

Literatura podstawowa: 

1. Zmysłowska I. (red). Mikrobiologia ogólna i środowiskowa. Teoria i ćwiczenia. Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2009. 
2. Błaszczyk M. Mikrobiologia Środowisk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010. 
3. Markiewicz Z. (red) Mikrobiologia – różnorodność, chorobotwórczość i środowisko, Warszawa 2003. 

Literatura dodatkowa: 

1. Kunicki – Goldfinger W. Życie bakterii, PWN, Warszawa 1998. 
2. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. Mikrobiologia techniczna – mikroorganizmy i środowiska ich występowania – 

tom1., PWN, Warszawa 2007. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – prowadzony z użyciem środków audiowizualnych 
Ćwiczenia – ćwiczenia laboratoryjne, doświadczenia 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Egzamin pisemny 
Oceny z kolokwiów, oceny eksperymentów i obserwacji wykonywanych w trakcie zajęć 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie trzech kolokwiów i egzaminu ocenianych według następujących 
kryteriów: 

Skala (%) 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych z  kolokwiów i egzaminu 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne  

1.Liczba godzin kontaktowych w tym :   

Udział w wykładach 15 8 

Udział w ćwiczeniach 30 20 

Konsultacje  20 15 

2. liczba godzin samodzielnej pracy studenta w tym:   

Samodzielne przygotowanie się studenta do ćwiczeń 30 40 

Samodzielne przygotowanie się studenta do kolokwiów i 
egzaminu 

30 42 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 



                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Genetyka ekologiczna 

Nazwa w języku angielskim:   Ecological genetics 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Zakład Ochrony i Hodowli Roślin 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszy stopień 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:   trzeci 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Anna Król 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Anna Król 

Założenia i cele przedmiotu: 
Przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad genetyki i dziedziczenia 
cech, z uwzględnieniem genetyki populacji. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W01 
Zna i rozumie zasady funkcjonowania organizmów żywych na różnych poziomach 
złożoności  

K_W01, K_W02 

W02 
Zna  i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu zmienności genetycznej oraz dziedziczenia K_W01, K_W02 

K_W03 

W03 
Zna i rozumie przyczyny zmniejszania różnorodności biologicznej na poziomie 
genetycznym oraz przyczyny zaniku populacji 

K_W02, K_W03, 
K_W06 

W04 Zna metody molekularne wykorzystywane w identyfikacji gatunków i osobników K_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 Potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu genetyki ekologicznej K_U01, K_U02,  

U02 Potrafi rozwiązywać zadania z zakresu dziedziczenia cech K_U01 

U03 
Potrafi przeprowadzić hodowlę obrazującą zasady dziedziczenia oraz przeprowadzić 
analizę otrzymanych wyników 

K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 
Jest gotów do prowadzenia konsultacji społecznych zakresie zmian zachodzących w 
populacjach na poziomie genetycznym 

K_K05, K_K06 

K02 
Jest gotów samodzielnie lub zespołowo rozwiązywać problemy genetyczne oraz wykazuje 
dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium 

K_K02, K_K04 

Forma i typy zajęć: 
Studia stacjonarne: 15 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń 
Studia niestacjonarne: 8 godzin wykładu + 20 godzin ćwiczeń 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Ekologia, Botanika, Chemia ogólna i środowiskowa 

Treści modułu kształcenia: 



Struktura DNA. Podziały komórkowe. Podstawy genetyki Mendlowskiej. Dziedziczenie cech. Determinacja płci. Geny sprzężone 
z płcią.  Ewolucja przez dobór naturalny. Geny w populacjach: Równowaga Hardy’ego-Weinberga. Frekwencja genotypu i allelu. 
Kojarzenie losowe w populacjach. Zróżnicowanie genetyczne. Zmiany frekwencji allelu: Migracja, mutacja, selekcja. Kojarzenie 
w pokrewieństwie. Współczynnik inbredu i współczynnik pokrewieństwa. Zmiany chromosomów w ewolucji. Gatunki i 
specjacja. Markery genetyczne ich wykorzystanie w genetyce populacji. Szacowanie dystansu genetycznego. Metody 
konstruowania drzew filogenetycznych. 

Literatura podstawowa: 

4. Mikulska Z. (red). Genetyka populacji i metody hodowlane. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne  Sp. z.o.o., 
Warszawa 2011 

5. Jassem M. Genetyka. Podręcznik dla studentów Rolnictwa. Wydawnictwa Uczelniane AT-R. Bydgoszcz, 1999 
6. Piątkowska B., Goc A., Dąbrowska G.  Zbiór zadań i pytań z genetyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 

Toruń 1998 

Literatura dodatkowa: 

3. Ford E.B. Genetyka ekologiczna. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne  Sp. z.o.o. Warszawa 1967. 
4. Krzanowska H., Łomnicki A., Rabiński J. Wprowadzenie do genetyki populacji. PWN, 1982 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – prowadzony z użyciem środków audiowizualnych 
Ćwiczenia – rozwiązywanie zadań, dyskusja, film edukacyjny, doświadczenie 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Egzamin pisemny 
Oceny z kolokwiów 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie trzech kolokwiów i egzaminu ocenianych według następujących 
kryteriów: 

Skala (%) 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych z  kolokwiów i egzaminu 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne  

1.Liczba godzin kontaktowych w tym :   

Udział w wykładach 15 8 

Udział w ćwiczeniach 30 20 

Konsultacje  20 15 

2. liczba godzin samodzielnej pracy studenta 
w tym: 

  

Samodzielne przygotowanie się studenta do 
ćwiczeń 

30 40 

Samodzielne przygotowanie się studenta do 
kolokwiów i egzaminu 

30 42 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 



                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Podstawy marketingu 

Nazwa w języku angielskim:   Fundamentals of marketing 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii/Katedra Agrotechnologii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  I stopnia 

Rok studiów:   II 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska 
mgr inż. Emilia Rzążewska 

Założenia i cele przedmiotu: 

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z 
zakresu marketingu 

2. Poznanie zasad formułowania strategii i stosowania 
instrumentów marketingowych   

3. Miejsce marketingu w działalności rolniczej  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie problemy powiązania działalności w produkcji rolniczej z procesami 
rynkowymi zachodzącymi w warunkach gospodarki rynkowej – rola marketingu    

K_W02 

W_02 Zna i rozumie ważność działań marketingowych w prowadzeniu działalności gospodarczej K_W04 

W_03 
Zna i rozumie istotę marketingu rolniczego w warunkach zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich 

K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi prowadzić badania marketingowe służące działalności gospodarczej, 
interpretować uzyskane wyniki i  poprawnie je interpretować  

K_U02 

U_02 
Potrafi wykorzystać wiedzę marketingową w podejmowani działań pomocnych                 w 
rozwiązywaniu problemów w zakresie produkcji rolniczej    

K_U03 

U_03 
Potrafi zastosować odpowiednie narzędzia badawcze w działaniach  marketingowych 
prowadzonych przedsiębiorstwie powiązanym z  inżynierią ekologiczną 

K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do zdobywania nowej wiedzy i ciągłego doskonalenia wiedzy już posiadanej  K_K01 

K_02 Jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu marketingu w działalności gospodarczej  K_K05 

Forma i typy zajęć: 
studia stacjonarne: wykład (15 godz.), ćwiczenia (30 godz.) 
studia niestacjonarne: wykład (8 godz.), ćwiczenia audytoryjne (20 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

znajomość podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii i nauk pokrewnych    

Treści modułu kształcenia: 



Pojęcia związane z marketingiem. Rola marketingu w prowadzeniu działalności gospodarczej. Istota marketingu  rolniczego. 
Otoczenie marketingowe. Cel i zakres badań marketingowych. Metody i techniki badan marketingowych. Zachowania 
indywidualne konsumentów na rynku producentów. Postepowania konsumentów na rynku przedsiębiorstw. Segmentacja 
rynku – kryteria segmentacji, segmenty i nisze rynkowe. Marketing-mix i jego elementy. Produkt i cena jako elementy 
marketingu-mix. Promocja jako element marketingu-mix. Dystrybucja jako element marketingu-mix. Marketing w 
przedsiębiorstwie. Planowanie i organizacja marketingu   w przedsiębiorstwie. Marketing a kreowanie intelektualnego kapitału 
przedsiębiorstw.   

Literatura podstawowa: 

1. Altkorn J. (red.) 2003: Podstawy marketingu. Kraków. 
2. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., 2008: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWN, Warszawa. 
3. Kotlet Ph., 1999: Marketing: analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Felberg SJA, Warszawa.  
4. Marketing w agrobiznesie. Materialy dla studentow Akademii rolniczych. FAPA, Warszawa, 1997. 
5. Miles L,. 2000:Marketing doskonały. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań. 
6. Nowacka A., Nowacki R., 2010: Podstawy marketingu. Edukacja di fin, Warszawa. 
7. Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu.  Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2004. 
8. Sztucki T., 1998:Marketing w pytaniach i odpowiedziach. Agencja wydawnicza Placet, Warszawa.  

Literatura dodatkowa: 

Czasopisma naukowe o tematyce marketingowej 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; 
Ćwiczenia audytoryjne – metoda podająca, aktywizująca i praktyczna, praca w podgrupach  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie przedmiotu w formie ustnej lub pisemnej na podstawie zaliczenia wykładów i oceny końcowej z ćwiczeń. Na 
ćwiczeniach weryfikacja efektów kształcenia następuje na podstawie kolokwium ze zrealizowanych treści programowych, a 
także poprzez aktywność na zajęciach. Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy i kompetencji społecznych następuje 
na zaliczeniu wykładów oraz na kolokwium i w czasie prezentacji w ramach prowadzonych ćwiczeń.    

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu: 
Uzyskanie łącznie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów ze wszystkich form zaliczenia (zaliczenie wykladów, kolokwium, 
aktywność na zajęciach): 

Przedział 
punktacji      

(%) 

 
0-50 

 
51-60 

 
61-70 

 
71-80 

 
81-90 

 
91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Elementy i ich waga mające wpływ na ocenę końcową: 
- zaliczenie wykładów – 40%, - kolokwium – 40%, - aktywność na zajęciach – 20%   

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

st. stacjonarne st. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

      - udział w wykładach 15 8 

      - udział w ćwiczeniach audytoryjnych 30 20 

      - udział w konsultacjach 10 12 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:  

      - samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 15 

      - samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 15 20 

      - przygotowanie się do zaliczenia wykładów 20 25 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 
 



 

MODUŁY PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO 
 
 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Klimatologia  

Nazwa w języku angielskim:  Climatology 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii, Zakład Agrometeorologii i Inżynierii Rolniczej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Pierwszego stopnia 

Rok studiów:   I 

Semestr:   1 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr hab. Elżbieta Radzka prof. nzw. 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia dr hab. Elżbieta Radzka prof. nzw. 

Założenia i cele przedmiotu 

poznanie podstawowych pojęć z zakresu klimatologii, 
opanowanie procesów i czynników klimatotwórczych, 
zapoznanie ze sposobem pomiarów poszczególnych 
elementów meteorologicznych. 

Symbol efektu 
Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego/ 
specjalnościowego  WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie zjawiska i procesy klimatyczne, typy pogody, regiony klimatyczne, 
budowę atmosfery i skład powietrza atmosferycznego. 

K_W02 
 

 

W_02 Zna i rozumie problemy powiązane z klimatologią. K_W03 

W_03 
Zna i rozumie podstawowe metody analizy i oceny procesów klimatologicznych 
zachodzących w środowisku przyrodniczym. 

K_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi przeprowadzić obserwacje elementów pogody i ich pomiary oraz 
interpretować uzyskane wyniki i poprawnie wnioskować. 

K_U02 

U_02 
Potrafi zdobywać i krytycznie oceniać wiedzę dotyczącą klimatologii z różnych 
źródeł. 

K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do ciągłego uczenia się, podnoszenia kompetencji z zakresu 
klimatologii oraz stałego analizowania zdobytej wiedzy. 

K_K01 

K_02 
Jest gotów do współdziałania i pracy w grupach podczas analiz danych 
klimatycznych.  

K_K02 

K_03 
Jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania problemów z 
zakresu klimatologii. 

K_K03 

Forma i typy zajęć: 
wykład (st. stacjonarne - 15 godz.; st. niestacjonarne – 8 godz.),  
ćwiczenia laboratoryjne (st. stacjonarne - 25 godz.; st. niestacjonarne -  16 godz.),  
ćwiczenia terenowe (st. stacjonarne - 5 godz.; st. niestacjonarne - 4 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  



znajomość podstawowej wiedzy z zakresu geografii, fizyki 

Treści modułu kształcenia:  

Cele i zadania klimatologii. Skale klimatu. Zasoby i walory klimatyczne Polski. Warstwowa budowa atmosfery. Skład 
chemiczny powietrza. Zanieczyszczenia i ochrona powietrza (smog). Typy pogody i regiony klimatyczne Polski. 
Promieniowanie słoneczne, konwersje energii w atmosferze, bilanse cieplne, efekt cieplarniany, transport ciepła, stany 
równowagi termodynamicznej, przemiany fazowe wody w atmosferze, rozkład ciśnienia, układy baryczne, systemy 
cyrkulacyjne. Bonitacja (waloryzacja) klimatyczna dla celów – rolnictwa, budownictwa mieszkalnego, infrastruktury 
handlowej, usługowej, lecznictwa uzdrowiskowego i rekreacji.  Pomiary i obliczenia z zakresu napromieniowania i 
nasłonecznienia. Pomiary temperatury powietrza i obliczanie charakterystyk termicznych. Miary i metody ustalania 
wilgotności powietrza. Pomiary opadów atmosferycznych. Oznaczenia ciśnienia atmosferycznego, praktyczne zastosowania 
charakterystyk ciśnienia do celów niwelacji barycznej. Pomiary i charakterystyki wiatrów. Synoptyka – praktyczne 
wykonanie prognozy. Opracowania prostych charakterystyk klimatycznych.  

Literatura podstawowa: 

1. Łykowski B. (pod red.),1999: Podstawy klimatologii stosowanej. Wyd. SGGW, Warszawa. 
2. Bac S., M. Rojek, , 1999r., "Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska", wyd. ARW. Wrocław. 
3. Bac S., Rojek M. 1979: Meteorologia i klimatologia. PWN Warszawa. 
4. Kożuchowski K. (red.) 2009 Meteorologia I klimatologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
5. Szwejkowski Z, 2004r., "Pogoda, klimat i środowisko", wyd. UWM. Olsztyn. 

 

Literatura dodatkowa: 

1. Kaczorowska Z. 1986: Pogoda i klimat. Wyd. Szkol. I Pedagog. 
2. Kłysik K., Kożuchowski K., Trojanowska M. 1984: Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i klimatologii. 

Uniw. Łódzki. 
3. Woś A. 1999: Klimat Polski. PWN Warszawa. 
4. Lorenc H. (red.) 2005. Atlas klimatu Polski. IMGW, Warszawa. 
5. Pyły drobne w atmosferze. 2016.Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce 

praca zespołowa pod redakcją Katarzyny Judy-Rezler i Barbary Toczko Biblioteka Monitoringu Środowiska 
Warszawa. 

6. Juda-Rezler K., 2006. Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko. Wyd. II. Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej, Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; 
Ćwiczenia – metoda aktywizująca i praktyczna - pomiary elementów meteorologicznych, obliczenia wskaźników 
klimatycznych 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego efektu 
kształcenia 

   
 

Kolokwium pisemne (sprawdzian 
testowy lub w postaci pytań)   

100% W_01, W_02, W_03 
U_01, U_02, K_01 K_02 

K_03 
 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania): 

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu:  
Uzyskanie co najmniej 51% punktów ze wszystkich form zaliczenia 

Przedział 
punktacji 
(%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

  Sposób uzyskania punktów z poszczególnych form zaliczenia: 
1. Kolokwium I: 15 pkt. 
2. Kolokwium II: 15 pkt. 

 

Bilans punktów ECTS: 



Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

2 Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

      - udział w wykładach 15 8 

      - udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 25 16 

      - udział w ćwiczeniach terenowych  5 4 

      - udział w konsultacjach 10 12 

3 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

      - samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 20 25 

      - samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 25 25 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Gleboznawstwo i rekultywacja gruntów 

Nazwa w języku angielskim:   Soil Science and ground reclamation 

Język wykładowy:       polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:     Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii  

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   I 

Semestr:  2 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. inż. Krzysztof Pakuła, prof. nzw. 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
dr hab. inż. Marcin Becher, prof. nzw.,dr hab. inż. Krzysztof Pakuła, prof. nzw. 
dr Dawid Jaremko 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy teoretycznej  
z zakresu nauk o glebie oraz degradacji i rekultywacji gruntów oraz umiejętności 
praktycznych związanych z analizą laboratoryjną wybranych właściwości gleb  
i gruntów (ocena zasobności, żyzności, urodzajności, stopnia degradacji), doborem 
właściwych technologii rekultywacji w aspekcie środowiskowo-społecznym  
i ekonomicznym oraz prowadzeniem terenowych prac badawczych w tym zakresie. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 zna i rozumie terminologię przedmiotu, genezę, właściwości i klasyfikacje gleb i gruntów K_W01, K_W02 

W_02 
zna i rozumie przyczyny degradacji gleb i gruntów oraz możliwości i sposób ich 
rekultywacji 

K_W03, K_W04 

W_03 
zna i rozumie rolę środowiska glebowo-gruntowego w funkcjonowaniu ekosystemów i 
jego wpływ na działalność gospodarczo-społeczną człowieka 

K_W06, K_W02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
potrafi wykonać podstawowe analizy gleboznawcze (organoleptyczne  
i laboratoryjne), rozpoznaje gleby w terenie i dokonuje ich systematyki 

K_U01, K_U02 

U_02 
potrafi interpretować wyniki analiz właściwości środowiska gruntowo-glebowego  
w kontekście oceny jego jakości i produkcyjności oraz zagrożeń związanych z postępującą 
jego degradacją 

K_U02, K_U03, K_U07 

U_03 
potrafi ocenić stopień degradacji gleby i gruntów oraz zaplanować działania związane z 
ich rekultywacją 

K_U04, K_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 jest gotów do aktualizacji i poszerzania swojej wiedzy i umiejętności  K_K01 

K_02 
jest gotów prawidłowo reagować na skutki przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne działań 
związanych z użytkowaniem gleb i rekultywacją gruntów 

K_K03, K_K06 

Forma i typy zajęć: 

Studia stacjonarne: 15 godz. - wykład, 25 godz. - ćwiczenia laboratoryjne, 5 godz. – ćwiczenia 
terenowe 
Studia niestacjonarne: 8 godz. - wykład, 16 godz. - ćwiczenia laboratoryjne, 4 godz. – ćwiczenia 
terenowe 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy z zakresu nauk o ziemi, chemii, fizyki i biologii 



Treści modułu kształcenia: 

Gleba i jej funkcje. Geologiczne podstawy gleboznawstwa. Skały macierzyste gleb Polski. Czynniki i procesy glebotwórcze. 
Morfologia gleb. Podstawowe i funkcjonalne właściwości fizyczne gleb. Właściwości chemiczne gleb (skład chemiczny, materia 
organiczna, odczyn, kwasowość, buforowość, właściwości sorpcyjne). Biologia i biochemia gleby. Klasyfikacje przyrodnicze i 
użytkowe gleb i gruntów. Zagrożenia, degradacja i ochrona gleb w Polsce. Cechy litosfery na tle jej podatności/oporności na 
czynniki degradujące. Cele, zadania oraz zasady rekultywacji gruntów. Technologie fizyczne, chemiczne i biologiczne rekultywacji 
i zagospodarowania wybranych terenów o różnym stopniu degradacji. Podstawy i technika terenowych prac gleboznawczych w 
aspekcie produkcyjnym oraz degradacji i ochrony środowiska glebowo-gruntowego. 

Literatura podstawowa: 

• Mocek A. 2015. Gleboznawstwo. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.  
• Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2005. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa. 
• Karczewska A. 2012. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd. UP, Wrocław. 
• Gworek B. 2004.Technologie rekultywacji gleb. Wyd. IOS, Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

• Zawadzki S. Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa. 
• Systematyka gleb Polski 2011. Roczniki Gleboznawcze, 62, 3. 
• Siuta J. 1998. Rekultywacja gruntów. Wyd. IOŚ, Warszawa. 
• Maciak F. 2003. Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład problemowy z wykorzystaniem multimediów. 
Ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach, wykład interaktywny, badania terenowe. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Egzamin pisemny, kolokwium pisemne, sprawozdanie z ćwiczeń terenowych, które weryfikuje efekty:  W_01, W_02, W_03, 
U_01, U_02, U_03, K_01, K_02. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunki zaliczenia egzaminu: 
Egzamin pisemny.  Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych. 
Ocena: 2 (0-5 pkt); 3 (5,1-6 pkt); 3,5 (6,1-7 pkt); 4 (7,1-8 pkt); 4,5 (8,1-9 pkt); 5 (9,1-10 pkt).  
 
Warunki uzyskania zaliczenia z ćwiczeń: 
Pozytywna ocena z trzech kolokwiów cząstkowych, wg kryteriów: 
ocena: 2 (0-5 pkt); 3 (5,1-6 pkt); 3,5 (6,1-7 pkt); 4 (7,1-8 pkt); 4,5 (8,1-9 pkt); 5 (9,1-10 pkt). 
Obowiązkowe uczestniczenie i złożenie sprawozdania z ćwiczeń terenowych. 

Bilans punktów ECTS*: 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym   

    udział w wykładach 15 8 

    udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 25 16 

    udział w ćwiczeniach terenowych 5 4 

    udział w konsultacjach 25 16 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym   

    samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 16 

    przygotowanie do kolokwium 18 30 

    przygotowanie do egzaminu 27 35 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 
 



                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Ochrona środowiska 

Nazwa w języku angielskim:  Environmental Protection 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Katedra Ekologii Rolniczej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Pierwszy 

Semestr:  Drugi 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska, dr hab. Zofia Rzymowska, dr 
hab. Teresa Skrajna, dr inż. Maria Ługowska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu 
ochrony środowiska. Student poznaje poszczególne elementy 
środowiska przyrodniczego oraz wzajemne powiązania. 
Wskazuje powiązania pomiędzy rozwojem cywilizacyjnym a 
wyczerpywaniem się zasobów naturalnych. Rozumie zasady 
rozwoju zrównoważonego i powiązanie rozwoju 
gospodarczego z ochroną środowiska 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie podstawowe koncepcje i formy ochrony środowiska K_W01,  

W_02 Zna i rozumie formy ochrony przyrody. K_W01, K_W02, 

W_03 
Zna i rozumie  rozwój zrównoważony, jako sposób pogodzenia rozwoju gospodarczego z 
ochroną środowiska 

K_W03, 
K_W04,K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi wskazać związki między poszczególnymi składnikami środowiska przyrodniczego K_U01, K_U04, 

U_02 
Potrafi wskazać powiązania między rozwojem gospodarczym a wyczerpywaniem się 
zasobów naturalnych 

K_U04,K_U05 

U_03 Potrafi rozpoznać czynniki ograniczające bioróżnorodność K_U02, K_U04, 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do wykazania dbałość o stan środowiska, bezpieczeństwo pracy i 
poszanowanie przyrody 

K_K04, K_K05, 

Forma i typy zajęć: 
Studia stacjonarne: 15 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń 
Studia niestacjonarne: 8 godzin wykładów, 20 godzin ćwiczeń 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Student powinien posiadać  wiadomości ogólnobiologiczne na poziomie szkoły średniej.  

Treści modułu kształcenia: 



Antropogeneza i etapy rozwoju cywilizacji, ich charakterystyka w aspekcie oddziaływania na środowisko. Stan i zagrożenia 
atmosfery, hydrosfery, litosfery i pedosfery. Opis wybranych procesów technologicznych identyfikacją zagrożeń dla środowiska 
(emisje zanieczyszczeń do powietrza, ścieki, odpady, hałas itp.). Ocena podstawowych uciążliwości zakładów i ich wpływ na 
środowisko. Sposoby ograniczenia oddziaływania na środowisko – modyfikacje technologiczne i organizacyjne. Koncepcje 
ochrony środowiska. Formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie. Zrównoważony rozwój. Procesy synantropizacji i ich 
konsekwencje dla bioróżnorodności. Gospodarowanie odnawialnymi i nieodnawialnymi zasobami naturalnymi. Alternatywne 
źródła energii. Recykling, utylizacja odpadów i ścieków. Rodzaje zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka.  

Literatura podstawowa: 

8. Dobrzański B., Dobrzański G., Kiełczowski D., 2008. Ochrona środowiska przyrodniczego. PWN, Warszawa 
9. Małachowski K., 2008. Gospodarka a środowisko i ekologia. Wyd. Ce De Wu sp. z o.o. 

Literatura dodatkowa: 

1. Klugmann-Radziemska E., Lewandowski W., M., 2018.Proekologiczne odnawialne źródła energii Kompendium. PWN, 
Warszawa 

2. Aranowski R, Lewandowski W., M., 2016. Technologie ochrony środowiska w przemyśle i energetyce. PWN Warszawa 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi. Ćwiczenia wspomagane multimedialnie.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol efektu kształcenia 

Egzamin pisemny 50% W_01- W_03, K_01 

Kolokwium (pisemne) 50% W_01- W_03, U_01-U_03, K_01 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie 2 kolokwiów, zaliczenie zajęć terenowych, zaliczenie egzaminu.  

Przedział 
punktacji 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Sposób uzyskania punktów: 

 Pierwsze kolokwium – 15 pkt. 

 Drugie kolokwium – 15 pkt. 

 Trzecie kolokwium – 20 pkt. 

 Egzamin – 50 pkt. 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenia studenta (godziny) 

Liczba godzin kontaktowych, w tym: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykłady 15 8 

Ćwiczenia  30 20 

Konsultacje 20 40 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 15 15 

Samodzielne przygotowanie do kolokwiów 15 15 

Samodzielne przygotowanie do egzaminu 30 27 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 



                                                                                                                                                      Załącznik nr 5 
  

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 
  

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Infrastruktura techniczna i ekonomiczna 
 

Nazwa w języku angielskim:   Technical and economic infrastructure 
 

Język wykładowy:  polski 
 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 
 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 
 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszy stopień 
 

Rok studiów:   1 
 

Semestr:  2 
 

Liczba punktów ECTS:   5 
 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr Tomasz Kacprzak 
 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Tomasz Kacprzak 
 

Założenia i cele przedmiotu: 

  

1. Wyjaśnienie pojęć związanych z infrastrukturą  techniczną; 
2. Wyjaśnienie pojęć związanych z infrastrukturą   ekonomiczną; 
3. Poznanie wpływu infrastruktury na gospodarkę   w skali mikro; 
4. Poznanie wpływu infrastruktury na gospodarkę   w skali makro. 

 

 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

 

WIEDZA 
 

WO1 
Zna problemy właściwe dla inżynierii ekologicznej oraz ich powiązania z innymi 
dyscyplinami nauk, rozumie ich wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy i środowisko  

K_W03 
 

WO2 
Zna podstawowe akty prawne dotyczące ochrony środowiska, gospodarki i finansów, 
zna i rozumie czynniki rozwoju gospodarczego w skali mikro i makro 

K_W05 
 

    

 UMIEJĘTNOŚCI  
 

UO1 

Potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze właściwe dla inżynierii 
ekologicznej; potrafi przygotować założenia i ocenić oddziaływanie inwestycji 
przemysłowych i infrastrukturalnych na środowisko przyrodnicze, gospodarkę i poziom 
życia obywateli 

K_U04 

 

UO2 
Potrafi przygotować i prezentować zagadnienia związane z inżynierią ekologiczną oraz 
prowadzić twórczą dyskusję naukową w tym zakresie, umie stosować narzędzia 
badawcze służące weryfikacji hipotez 

K_U05 
 

UO3 
Potrafi zdobywać i krytycznie oceniać wiedzę z różnych źródeł i poszerzać ją oraz 
samodzielnie stosować zdobyte informacje do osiągnięcia założonych celów projektowo 
– badawczych  

K_U07 
 

    

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
 

KO1 
Jest gotów do uczenia się przez całe życie, podnoszenia kompetencji zawodowych oraz 
stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej, jest gotów inspirować i organizować proces 
uczenia się innych osób  

K_K01 
 

KO2 
Jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności z tytułu wykonywanych obowiązków 
inżynierskich z uwzględnieniem wpływu podejmowanych decyzji na gospodarkę i 
środowisko  

K_K03 
 



Forma i typy zajęć: 
 Wykład 15 godz., ćwiczenia 30 godz. (studia stacjonarne), wykład 8 godz., ćwiczenia 20 godz. 
(studia niestacjonarne) 

 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Znajomość mechanizmów rynkowych, znajomość podstaw funkcjonowania przedsiębiorstw  

Treści modułu kształcenia:  

Program wykładów: Infrastruktura techniczna – interpretacja pojęć kluczowych. Znaczenie gospodarcze infrastruktury technicznej w 
skali makro i mikro. Potrzeby zaspokajane przez infrastrukturę techniczną. Infrastruktura ekonomiczna – interpretacja pojęć 
kluczowych. Potrzeby zaspokajane przez infrastrukturę ekonomiczną. Rola infrastruktury technicznej i ekonomicznej w marketingu 
gospodarczym. Infrastruktura w funduszach unijnych i Regionalnych Programach Operacyjnych. Znaczenie infrastruktury technicznej 
i ekonomicznej dla rozwoju zrównoważonego. 
Program ćwiczeń: Sposoby określania poziomu i stanu infrastruktury technicznej. Infrastruktura techniczna jako czynnik 
atrakcyjności regionów. Zróżnicowanie regionalne w dziedzinie infrastruktury technicznej. Sposoby określania poziomu i stanu 
infrastruktury ekonomicznej.  Infrastruktura ekonomiczna jako czynnik atrakcyjności regionów. Zróżnicowanie regionalne w 
dziedzinie infrastruktury ekonomicznej. Rozwój infrastruktury a proces konwergencji gospodarczej. Finansowanie inwestycji 
infrastrukturalnych.   

 

Literatura podstawowa: 
 

9.  L. Kupiec, Gospodarka przestrzenna, T. 7, Infrastruktura ekonomiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 
Białystok 2005, 

10. J. Brdulak (red.), Rozwój elementów infrastruktury życia społeczno – gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa. Oficyna 
Wydawnicza, Warszawa 2005, 

11. T. Kudłacz, A. Hołuj (red.), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym: wybrane problemy, CeDeWu.pl, Warszawa 
2015, 

12. K. Brzozowska, Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadzie project finance, 
CeDeWu, Warszawa 2010. 

 

Literatura dodatkowa: 
 

14. A. Nobis, Krótki przewodnik po nowym jedwabnym szlaku, Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2017, 
15. A. Myna, Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, 

Lublin 2012. 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 
 

Wykład problemowy z prezentacją multimedialną, ćwiczenia: dyskusja, zadania, praca w grupach, praca nad projektem  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
 

Zaliczenie pisemne  

Forma i warunki zaliczenia: 
 

Uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia, przy zastosowaniu punktacji (%): 
3. 0-50% - ocena 2; 
4. 51-60% - ocena 3; 
5. 61-70% - ocena 3,5; 
6. 71-80% - ocena 4; 
7. 81-90% - ocena 4,5; 
8. 91-100% - ocena 5. 

 

Bilans punktów ECTS*: 
 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.)  

   

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:    

Udział  w wykładach 15 8  

Udział w ćwiczeniach 30 20  

Udział w konsultacjach 20 32  

2.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, 
w tym: 

   

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 20 25  

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 20 20  

Opracowanie prezentacji 20 20  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 125  

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 5 ECTS  

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 



 

                                                                                                                                                            

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Ekologiczne aspekty zarządzania środowiskiem 

Nazwa w języku angielskim:  Ecological aspects of environmental management 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Io 

Rok studiów:   Drugi 

Semestr:  Trzeci 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Beata Wiśniewska - Kadżajan   

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Beata Wiśniewska - Kadżajan   

Założenia i cele przedmiotu: 
Przedstawienie zagrożeń środowiska naturalnego ze strony różnych gałęzi 
przemysłu, przyczyny, skutki oraz metody zapobiegania zmianom. 
Poznanie ekologicznych strategii zarządzania w przedsiębiorstwie. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

   

W_01 
Zna i rozumie zjawiska i przyczyny zagrożeń środowiska naturalnego, skutki oraz metody 
zapobiegania zmianom.  

K_W04 

W_02 
Zna i rozumie podstawowe akty prawne z zakresu ochrony środowiska, zarządzania 
środowiskiem oraz prowadzenia działalności gospodarczej 

K_W05 

W_03 Zna i rozumie ideę zrównoważonego rozwoju w polityce ekologicznej przedsiębiorstwa. K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi posługiwać się  metodami analitycznymi i statystycznymi w procesie zarządzania 
środowiskiem. 

K_ U01  

U_02 
Potrafi stosować podstawowe narzędzia badawcze ocenić oddziaływanie działalności 
rolniczej i pozarolniczej na środowisko przyrodnicze. 

K_U04 

U_03 
Potrafi przygotować i interpretować zagadnienia związane z bilansem ekologicznym w 
systemach zarządzania 

K_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy w zarządzaniu przedsiębiorstwem z 
uwzględnieniem bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego 

K_K05 

K_02 Jest gotów do konsultacji przy podejmowaniu inwestycji oddziałujących na środowisko K_K06 

Forma i typy zajęć: 
St. stacjonarne: wykład (15 godz.), ćwiczenia audytoryjne (30 godz.); 
St. niestacjonarne: wykład (8 godz.), ćwiczenia audytoryjne (20 godz.). 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

znajomość podstawowej wiedzy z zakresu chemii, biologii i ekologii i planowania przestrzennego oraz zrealizowanych  modułów 
kierunkowych    

Treści modułu kształcenia: 



Program wykładów: 
Rola środowiska naturalnego w procesie gospodarowania, globalne i regionalne zagrożenia ekologiczne, międzynarodowa 
współpraca w dziedzinie ochrony środowiska,  ekoaudyting, Międzynarodowe Bezpieczeństwo Ekologiczne, przedsiębiorstwo a 
ochrona środowiska, Aspekty prawne ochrony środowiska: elementy prawa ochrony środowiska w Unii Europejskiej i w Polsce, 
procesy recyrkulacji materiałów odpadowych w rolnictwie, zagrożenia środowiska naturalnego ze strony rolnictwa, i przemysłu 
rolniczego, przyczyny, skutki oraz metody zapobiegania zmianom, obowiązki przedsiębiorcy podejmującego działalność 
gospodarczą wynikające z przepisów dotyczących  ochrony środowiska, projektowanie strategii z uwzględnieniem ochrony 
środowiska: strategie zarządzania w aspekcie wymagań jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, stowarzyszenia 
konsumenckich i ekologicznych, system zarządzania środowiskiem wg ISO 14001 oraz Emas, technologie bezodpadowe, 
zagrożenia wypływające z procesów produkcyjnych, Zielony Raport przedsiębiorstwa wdrażanie     i funkcjonowanie systemów 
zarządzania środowiskiem.                                       
Program ćwiczeń: 
Koncepcja i zasady ekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem, proces uruchomienia działalności gospodarczej, Zielony 
Raport przedsiębiorstwa, strategia prośrodowiskowa przedsiębiorstwa, zrównoważony rozwój w polityce ekologicznej 
przedsiębiorstwa rolniczego, efektywne zarządzanie składnikami nawozowymi, racjonalna gospodarka odpadami: składowiska 
odpadów i  metody ich utylizacji. kierunki rekultywacji gleb, hałd i składowisk odpadów, wód powierzchniowych oraz 
zagospodarowania nieużytków, bilanse ekologiczne w systemach zarządzania, projektowanie wyrobów zorientowane na 
recykling, organizacja firmy proekologicznej i promocja towarów ekologicznych. 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Literatura podstawowa: 

1. Urbaniak M., Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej, Difin, Warszawa 2008. 
2. Borys T., Rogala R., System zarządzania jakością i zarządzania środowiskiem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we 

Wrocławiu, Wrocław 2007. 
3. Chabiera J., Taylor E., ISO 14001. Integracja systemów zarządzania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo SGH Warszawa, 

Warszawa 2004. 
4. Matthias Kramer, Jana Brauweiler, Zygrfyd Nowak (red.), Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, Wydawnictwo C.H. 

Beck, Warszawa 2004.  

Literatura dodatkowa: 

Literatura dodatkowa: 
1. Bohdanowicz J., Ku cywilizacji ekorozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001. 
2. Czech E.K., Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe, Centrum Doradztwa i 

Informacji Difin, 2006. 
3. Czaja S., Becla A.,  Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania,     Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we 

Wrocławiu, Wrocław  2002. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; 
Ćwiczenia: dyskusja, praca w grupach (tj. analizy sytuacyjne organizacji), giełda pomysłów pozwalające na kształtowanie 
umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wykład: Weryfikacja efektów kształcenia – praca zaliczeniowa pisemna  
Ćwiczenia: prezentacja tematyczna i projekt z wykorzystaniem środków multimedialnych, aktywność  na zajęciach 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego efektu 
kształcenia 

Zaliczenie wykładów Weryfikacja efektów kształcenia w  zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych podczas dyskusji grupowej  K_W04; K_W05; K_W06 

Zaliczenie projektu Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji 
następuje podczas omawiania i dyskusji na 
temat projektu    

K_ U01; K_U05 
K_K05 

 

Ocena prezentacji tematycznej Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie 
wiedzy i umiejętności następuje podczas 
prezentacji multimedialnej    

K_U04; K_K06 

 

Forma i warunki zaliczenia: 



Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest: 
- znajomość pojęć i przepisów dotyczących  ochrony środowiska; 
- znajomość terminologii z zakresu zarządzania środowiskiem oraz analiza uwarunkowań środowiskowych funkcjonowania 

przedsiębiorstwa w środowisku; 
 - umiejętność samodzielnego opracowania polityki środowiskowej organizacji oraz potrzebnej dokumentacji. 
Sposób punktowania: 

zaliczenie pisemne wykładów – 10 pkt. 
    prezentacja multimedialna - 5pkt. 
    projekt autorski - 15 pkt. 
Oceny:  
dst      15,3-18 pkt. 
dst+    18,3-21 pkt. 
db       21,3-24 pkt. 
db+     24,3-27 pkt. 
bdb     27,3-30 pkt . 

Bilans punktów ECTS*: 4 
 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

3. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

- udział w wykładach 15 8 

- udział w ćwiczeniach 30 20 

- udział w konsultacjach 10 12 

4. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:  

- samodzielne przygotowanie prezentacji 15 15 

- samodzielne przygotowanie projektu 30 45 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Technika w inżynierii ekologicznej 

Nazwa w języku angielskim:   Technique in ecological engineering 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna  

Jednostka realizująca:   Zakład Agrometeorologii i Inżynierii Rolniczej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   II 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr inż. Krzysztof Kapela 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Jan Woliński, dr inż. Krzysztof Kapela  

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kształcenia w ramach przedmiotu jest 
przyswojenie przez studentów podstawowej wiedzy o 
budowie, zasadach działania oraz wyboru maszyn, 
urządzeń i instalacji wykorzystywanych w inżynierii 
ekologicznej. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie podstawowe procesy przyrodnicze oraz budowę maszyn i urządzeń 
technicznych wykorzystywanych w inżynierii ekologicznej 

K_W02 

W_02 
Zna i rozumie zasady działania urządzeń technicznych wykorzystywanych w procesie 
przetwarzania alternatywnych źródeł energii 

K_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi samodzielnie przygotować oraz zaprezentować w formie ustnej zagadnienia 
wiązane z technicznymi aspektami inżynierii ekologicznej  

K_U05 

U_02 
Potrafi właściwie posługiwać się terminologia techniczną używaną w inżynierii 
ekologicznej 

K_U06 

U_03 
Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji w celu poszerzenia własnej wiedzy. Potrafi 
wyszukiwać i właściwie interpretować teksty źródłowe oraz formułować wnioski 

K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do stałego podnoszenia własnych umiejętności i kompetencji zawodowych 
poprzez zdobywanie nowej wiedzy 

K_K01 

K_02 
Jest gotów do realizacji powierzonych zadań poprzez współdziałanie w grupie przy 
identyfikacji i rozwiązywaniu problemów 

K_K02, K_K03 

K_03 
Jest gotów do reagowania na zagrożenia występujące w środowisku pracy własnej oraz 
współpracowników   

K_K04 

Forma i typy zajęć: 
Studia stacjonarne: 15 godzin wykładu, 25 godzin ćwiczeń, 5 godzin ćwiczeń terenowych 
Studia niestacjonarne: 8 godzin wykładu, 16 godzin ćwiczeń, 4 godziny ćwiczeń terenowych 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Podstawowa wiedza z zakresu ekologii i ochrony środowiska  

Treści modułu kształcenia: 

Podstawowe pojęcia dotyczące odnawialnych źródeł energii. Wady i zalety OZE. Budowa i eksploatacja urządzeń 
wykorzystujących odnawialne źródła energii. Użytkowanie maszyn, urządzeń i sprzętu technicznego w instalacjach 
odnawialnych źródeł energii. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia w czasie budowy i eksploatacji instalacji 
odnawialnych źródeł energii. Budowa instalacji solarnej, elektrowni wiatrowej, wodnej oraz biogazowni. Zasady projektowania 
instalacji odnawialnych źródeł energii. Maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesach recyklingu. Pojazdy proekologiczne. 
Jednostki miary stosowane w inżynierii ekologicznej.    

Literatura podstawowa: 

1. Osiński J., Żach P. Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009. 
2. Łabno G. Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawca: Europa, Wrocław 2007.   
3. Orysiak A., Joniec W. Instalacje słoneczne. Dobór, montaż i nowe konstrukcje kolektorów. Wydawca: Medium, Warszawa, 

2011.   
4. Jastrzębska G. Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne. Wydawca: WNT, 2009. 
5. Domasiewicz T.,Wardal J., Głaszczka A., Romaniuk W. Biogazownie rolnicze. Wydawca: Multico, Warszawa 2011.  
6. Lewandowski W. Proekologiczne odnawialne źródła energii. Wydawnictwo: WNT, 2012. 
7. Strzyżewski J. Pompy ciepła. Zasady działania i wybór rozwiązań. Wydawca: Wiedza i Praktyka, 2017. 
8. Tytko R. Odnawialne źródła energii: wybrane zagadnienia. Wydawca: OWG, Warszawa 2009. 
9. Mirowski A. Podręcznik dobrych praktyk w zakresie doboru i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz likwidacji 

niskiej emisji. Poradnik doradcy technicznego inwestora. Producent: ARL Mirowski, 2015. 

Literatura dodatkowa: 

1. Jastrzębska G. Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia i zastosowanie. Wydawca: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 
WKŁ, Warszawa 2013. 

2. Flaga A. Inżynieria wiatrowa. Podstawy zastosowania. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2008. 
3. Klugman-Radziemska E. Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe. Wyd. IV, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 

Gdańsk 2011. 
4. Wiatr I., Marczak H., Sawa J., Ekoinżynieria. Podstawy działań naprawczych w środowisku. WNGB, Lublin 2003. 
5. Sibiński M., Znajdek K. Przyrządy i instalacje fotowoltaiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.  
6. Praca zbiorowa: Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii. Poradnik, TARBONUS 2008. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Prezentacje multimedialne, filmy, dyskusja, ćwiczenia praktyczne 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego efektu 
kształcenia 

Egzamin pisemny 60% W_01, W_02, U_03, K_01 

Kolokwium (pisemne) 20% U_03, U_01, K_01, K_03 

Referat 20% U_01, U_02, K_02, K_01 
 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: spełnienie każdego z niżej opisanych warunków 
1. uzyskanie co najmniej 6 punktów z egzaminu, 
2. uzyskanie co najmniej 3 punktów z kolokwium, 
3. uzyskanie co najmniej 3 punktów z referatu, 
4. uzyskanie łącznie co najmniej 12 punktów ze wszystkich form zaliczenia. 

Przedział punktowy 0-11,5 12-13,5 14-15,5 16-17,5 18-19 19,5-20 

Ocena  2 3 3,5 4 4,5 5 

Sposób uzyskania punktów: 
1. egzamin: 10 pkt 
2. kolokwium: 5 pkt 
3. referat: 5 pkt 

Poprawy: 
Jednorazowa poprawa egzaminu w trakcie sesji egzaminacyjnej poprawkowej. 
Jednorazowa poprawa kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. 

Bilans punktów ECTS*: 

https://www.ibuk.pl/wydawca/990/Wydawnictwa-Komunikacji-i-Łączności
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Grazyna-Labno,a,74104630
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Europa,w,69500976
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Agnieszka-Orysiak,a,69373588
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Waldemar-Joniec,a,69373582
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Medium,w,69238896
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/WNT,w,69238788
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Tadeusz-Domasiewicz,a,74663454
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Andrzej-Glaszczka,a,74663451
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Waclaw-Romaniuk,a,74663453
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Multico,w,69500951
https://www.agroswiat.pl/manufacturer/wnt
http://www.ksiegarniatechniczna.com.pl/manufacturer/arl-mirowski
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwa-Komunikacji-i-Lacznosci-WKL,w,69238794
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwa-Komunikacji-i-Lacznosci-WKL,w,69238794
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Maciej-Sibinski,a,638879758
https://ksiegarnia.pwn.pl/autor/Katarzyna-Znajdek,a,638879759
https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/Wydawnictwo-Naukowe-PWN,w,69500989


Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 st. stacjonarne st. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

Udział w wykładach  15 8 

Udział w ćwiczeniach 25 16 

Udział w ćwiczeniach terenowych 5 4 

Udział w konsultacjach 20 12 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

Przygotowanie się do ćwiczeń 10 15 

Przygotowanie się do kolokwium 20 20 

Przegotowanie prezentacji multimedialnej (referatu) 10 20 

Przygotowanie się do egzaminu 20 30 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 125 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Tereny zdegradowane i ich rewitalizacja 

Nazwa w języku angielskim:  Degraded areas and their revitalization 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Io 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  trzeci 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Elżbieta Malinowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Elżbieta Malinowska  

Założenia i cele przedmiotu: 

Uzyskanie wiedzy z zakresu rewitalizacji obszarów podlegających presji 
przemysłowej i zagospodarowania terenów zdegradowanych celem nadania im 
nowej funkcji.  
Nabycie umiejętności przygotowania projektu rewitalizacji terenów 
zdegradowanych, z uwzględnieniem potrzeb lokalnych i środowiskowych. 
Zapoznanie w praktyce z przykładami obszarów rewitalizowanych.  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
 Zna i rozumie metody oceny i monitorowania stanu i ochrony środowiska 
przyrodniczego. 

K_W02 

W_02 
Zna i rozumie możliwości i sposoby rewitalizacji terenów zdegradowanych i 
przywrócenia im nowych funkcji. 

K_W03 

W_03 
Zna i rozumie wpływ czynników antropogenicznych na degradację wybranych 
terenów 

K_W04 

W_04 
Zna i rozumie uregulowania prawne dotyczące remediacji i rekultywacji gleb w 
Polsce. 

K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi ocenić potencjalne zagrożenia, określić ich kierunek oraz planować 
przeciwdziałania. 

K_U02 

U_02 
Potrafi przygotować projekt rewitalizacji terenów zdegradowanych, z 
uwzględnieniem potrzeb lokalnych i środowiskowych. 

K_U03 

U_03 
Potrafi zastosować poznane metody zagospodarowania terenów poprzemysłowych i 
zdegradowanych do nowych funkcji. 

K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do stosowania w praktyce zasady odpowiedniego zagospodarowania i 
rewitalizacji terenów zdegradowanych.  

K_K01 

K_05 
Jest gotów do  współpracy z instytucjami i organizacjami  zajmującymi się ochroną 
środowiska. 

K_K05 

Forma i typy zajęć: 

St. stacjonarne: wykład (15 godz.), ćwiczenia audytoryjne (25 godz.), ćwiczenia terenowe (5 
godz.) 
St. niestacjonarne: wykład (8 godz.), ćwiczenia audytoryjne (16 godz.), ćwiczenia terenowe (5 
godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



znajomość podstawowej wiedzy z zakresu chemii, gleboznawstwa, ekologii, ochrony środowiska, planowania przestrzennego 
oraz zrealizowanych  modułów kierunkowych    

Treści modułu kształcenia: 

Program wykładów: Podstawowe pojęcia i definicje wprowadzające do przedmiotu. Uregulowania prawne dotyczące 
remediacji i rekultywacji gleb w Polsce. Zanieczyszczenia  środowiska gruntowo-wodnego (źródła, transport, przemiany). 
Remediacja. Biodegradacja. Bioremediacja naturalna i inżynieryjna. Rekultywacja i rewitalizacja. Możliwość wprowadzania 
roślinności na tereny zdegradowane. Wybrane przykłady rewitalizacji terenów zdegradowanych w Polsce i na świecie. 
Program ćwiczeń: Sporządzanie projektu rewitalizacji wybranego obszaru. Zestawienie analiz laboratoryjnych utworu 
glebowego. Ocena zagrożenia. Koncepcja likwidacji zanieczyszczeń środowiska. Dobór gatunków roślin. Koncepcja rewitalizacji 
uwzględniająca potrzeby lokalne i środowiskowe.  Zestawienie danych do projektu łącznie z potrzebnymi materiałami, 
zakresem prac i kosztorysem. 

Literatura podstawowa 

5. Karczewska A. 2008. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd. UP Wrocław. 
6. Bieszczad S., Sobota J. (red.), 2000. Zagrożenia, ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczo-rolniczego. Wyd. AR, 

Wrocław. 
7. Malina G. (red.) 2012. Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. PZiTS Poznań. 

Literatura dodatkowa: 

Literatura dodatkowa: 
4. Gworek B. 2004. Technologie rekultywacji gleb. Monografia. IOŚ, Warszawa.  
5. Kasztelewicz Z. 2010. Rekultywacja terenów pogórniczych w polskich kopalniach odkrywkowych. Fund. Nauka i 

Tradycje Górn. AGH, Kraków. 
6. Maciak F. 2003. Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; 
Ćwiczenia: dyskusja, praca w grupach  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wykład: Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności ma formę dyskusji grupowej, w czasie którego 
studenci otrzymują szereg pytań. Zaliczenie na ocenę. 

Ćwiczenia: dyskusja, praca w grupach nad projektem tematyczny z udziałem prowadzącego, giełda pomysłów pozwalająca na 
kształtowanie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej. 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego efektu 
kształcenia 

Zaliczenie wykładów Weryfikacja efektów kształcenia w  zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych podczas dyskusji grupowej  

K_W02 
K_W03 
K_W04 
K_W05 

Zaliczenie projektu Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji 
następuje podczas omawiania i dyskusji na 
temat projektu    

K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_K01 
K_K05 

 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest: 
- znajomość pojęć z zakresu zagospodarowania i rewitalizacji terenów zdegradowanych; 
- umiejętność sporządzenia koncepcji zagospodarowania konkretnego obszaru; 
- umiejętność samodzielnego opracowania projektu rewitalizacji terenów zdegradowanych. 
Sposób punktowania ćwiczeń: projekt autorski - 30 pkt. Zaliczenie egzaminu w formie pisemnej – 40 pkt. 
 

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu - uzyskanie łącznie co najmniej 51% punktów ze wszystkich form zaliczenia 
 

Przedział 
punktacji 

(%) 
0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

  .  



Bilans punktów ECTS*: 4 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

5. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

- udział w wykładach 15 8 

- udział w ćwiczeniach 25 16 

- udział w konsultacjach 8 15 

- udział w ćwiczeniach terenowych 5 4 

6. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:  

- samodzielne przygotowanie do egzaminu 15 24 

- samodzielne przygotowanie projektu 32 33 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  ANALIZA I PROGNOZOWANIE ZMIAN ŚRODOWISKOWYCH 

Nazwa w języku angielskim:  Analysis and forecasting of environmental changes 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  INŻYNIERIA EKOLOGICZNA  

Jednostka realizująca:  
INSTYTUT AGRONOMII 
KATEDRA METOD ILOŚCIOWYCH I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  OBOWIĄZKOWY 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  PIERWSZEGO STOPNIA 

Rok studiów:  2 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Prof. dr hab. ANTONI BOMBIK 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia: 
Prof. dr hab. ANTONI BOMBIK,  
Dr hab. KATARZYNA RYMUZA 

Założenia i cele przedmiotu 

Wskazanie roli analizy i modelowania  ilościowego  w prognozowaniu zjawisk 
zachodzących w środowisku. Przedstawienie czynników warunkujących zmiany 
środowiskowe i przestrzenne. Wskazanie narzędzi, metod i technik 
modelowania i prognozowania tych procesów. Analiza zjawisk przy użyciu 
programu MS Office Excel oraz Statistica. 

Symbol efektu 

Efekty kształcenia 

Symbol efektu 
kierunkowego/ 
specjalnościowego  WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia z podstaw prognozowania. K_W02 

K_W04 

W_02 
Zna i rozumie metody modelowania i prognozowania. K_W02 

K_W04 

W_03 
Zna i rozumie rolę modelowania w aspekcie zmian środowiskowych. K_W02 

K_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi dokonać opisu i  analizy danych czasowych z wykorzystaniem funkcji 
trendu.   

K_U01 
K_U04 

U_02 
Potrafi wybrać sposób prognozowania, który następnie znajduje zastosowanie w 
przewidywaniu zjawisk występujących w środowisku. 

K_U01 
K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do wzmacniania kompetencji społecznych w zakresie zdolności 
uczenia się przez całe życie. 

K_K01 

K_02 
Jest gotów do otwartości i kreatywności w rozwiązywaniu problemów. Potrafi 
pracować zespołowo. 

K_K01 

Forma i typy zajęć: 
Studia stacjonarne: wykład 15 godzin, ćwiczenia 30 godzin. 
Studia niestacjonarne: wykład 8 godzin, ćwiczenia 20 godzin.  

Wymagania wstępne i dodatkowe: Znajomość statystyki, znajomość obsługi EXCELA. 

Treści modułu kształcenia: 



Pojęcie prognoz i ich znaczenie w naukach o środowisku. Funkcje i klasyfikacja prognoz, Zasady i metody prognozowania. 
Organizacja procesu prognostycznego. Błędy prognoz ex post i ex ante. Dane wykorzystywane w prognozowaniu.  
Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli trendu. Pojęcie, rodzaje i składowe szeregów czasowych. Modele wahań 
sezonowych w prognozowaniu. Prognozowanie na podstawie modeli uwzgledniających wahania przypadkowe.  
Prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych. Istota modeli adaptacyjnych. Metody naiwne. Modele średniej 
ruchomej. Modele wyrównania wykładniczego. 
Analiza danych środowiskowych z wykorzystaniem programów statystycznych. Metody i techniki komputerowego 
opracowywania prognoz prostych  i wariantowych. 
 

Literatura podstawowa: 

Snarska A., 2005. Statystyka, ekonometria, prognozowanie, Placet,  Warszawa. 
Zeliaś A., 2003. Teoria prognozy, PWE, Warszawa. 
Sobczyk M., 2008. Prognozowanie.  Placet,  Warszawa. 
Snarska A., 2013. Statystyka ekonometria prognozowanie ćwiczenia z Excelem. Placet, Warszawa. 
Kłaczkow K., 2012. Przewodnik po programie Statistica. WUM, Warszawa 

Literatura dodatkowa: 

Gajda J., 2002, Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze. C.H. Beck, Warszawa. 
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., 2005,  Prognozowanie ekonomiczne. Metody i zastosowana. PWN, Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych. 
Ćwiczenia z wykorzystaniem  programów komputerowych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji 
Wpływ na ocenę  

końcową 
Symbol przedmiotowego efektu 

kształcenia 

Zaliczenie pisemne 100% W_01, W_02, W_03 U_01, U_02, K_01 
K_02 

 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Zaliczenie w postaci testu sprawdzającego  
Kryterium oceniania: 
51-60% - dostateczny, 
61-70% - dostateczny plus, 
71-80% - dobry, 
81-90% - dobry plus, 
91-100% - bardzo dobry. 
 
 
 
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

Udział w wykładach 15 8 

Udział w ćwiczeniach  30 20 

Konsultacje  15 12 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:     

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 20 30 

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 20 30 23 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 88 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS  



 
 

                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Integrowana i ekologiczna produkcja ogrodnicza 

Nazwa w języku angielskim:   Integrated and ecological horticultural production 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Katedra Warzywnictwa 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Przedmiot obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Pierwszego stopnia 

Rok studiów:   Drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Jolanta Franczuk 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
prof. d r hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska, dr hab. Jolanta 
Franczuk, dr hab. Edyta Kosterna, dr hab. Robert Rosa 

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie zasad integrowanej i ekologicznej produkcji 
ogrodniczej będącej sposobem gospodarowania 
umożliwiającym osiągnięcie celów ekologicznych i 
ekonomicznych. Zdobycie umiejętności uprawy warzyw i 
produkcji owoców objętych integrowaną produkcją oraz 
metodami ekologicznymi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie wymagania środowiskowe roślin ogrodniczych zasady doboru odmian, 
określania potrzeb nawozowych roślin warzywnych i sadowniczych,  

K_W01, K_W02, 

W_02 
Zna i rozumie technologię uprawy warzyw i owoców metodami ekologicznymi i 
integrowanymi 

K_W03, K_W04 

W_03 
Zna i rozumie zasady certyfikacji gospodarstw ekologicznych, potrafi przekazać wiedzę z 
zakresu ekologicznej produkcji ogrodniczej 

K_W05, KW_06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi produkować owoce i  warzywa metodami ekologicznymi i integrowanymi.  K_U01, K_U04, K_U07 

U_02 
Potrafi zaplanować i wykonać zabiegi pielęgnacyjne zgodnie z zasadami produkcji 
ekologicznej i integrowanej. Przewiduje skutki niewłaściwego doboru metod produkcji 
ogrodniczej 

K_U02, K_U03,  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych K_K01,  

K_02 
Jest gotów przeciwdziałać zagrożeniom środowiskowych wynikających z prowadzenia 
działalności rolniczej 

K_K03, K_K06 

Forma i typ zajęć 

 Studia stacjonarne : wykład 15 godz., ćwiczenia laboratoryjne 25 godz.,  
ćwiczenia terenowe 5 godz. 

Studia niestacjonarne: wykład 8 godz., ćwiczenia laboratoryjne 16 godz.,  
ćwiczenia terenowe 4 godz. 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wymagana wiedza z zakresu Botaniki, Ekologii, Chemii, Gleboznawstwa, Ochrony roślin, Ochrony środowiska. 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawy integrowanej i ekologicznej produkcji owoców i warzyw. Procedura ubiegania się o certyfikat gospodarstwa 
ekologicznego i certyfikat Integrowanej Produkcji owoców i warzyw. Organizacja, kontrola i dokumentacja ekologicznej oraz 
integrowanej produkcji ogrodniczej. Racjonalizacja nawożenia – rodzaje i sposoby stosowania nawozów w ekologicznej uprawie 
i integrowanej produkcji ogrodniczej, wysokość i podział dawek NPK, regulacja odczynu gleby. Nawozy zielone i mulcze roślinne  
w ekologicznych i integrowanych uprawach ogrodniczych. Bilans substancji organicznej w glebie. Ochrona roślin warzywnych i 
sadowniczych w uprawie ekologicznej. Metody zapobiegania i zwalczania chwastów w ekologicznych  
i integrowanych uprawach ogrodniczych. Znaczenie płodozmianu. Produkcja wybranych gatunków roślin warzywnych  
i sadowniczych metodami ekologicznymi i integrowanymi. 

Literatura podstawowa: 

1. Metodyki Integrowanej Produkcji wybranych gatunków warzyw i owoców opracowane przez zespół IW im. Emila 
Chroboczka w Skierniewicach pod kierunkiem Adamicki F., Nawrocka B. 

2. Błażej J., 2011. Kompendium rolnictwa ekologicznego. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
3. Siebeneicher G.E., 1997. Podręcznik rolnictwa ekologicznego dla różnych kierunków dziedzin. Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 
4. Tyburski J., Żakowska-Biemans S., . Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, Wyd. SGGW Warszawa, 
5. Łuczka-Bakuła W., 2007. Rynek żywności ekologicznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 

Literatura dodatkowa: 

1. Ogólna uprawa warzyw (praca zbiorowa pod red. M. Knaflewskiego). PWRiL, Poznań, 2007 
2. Sady W., 2014. Nawożenie warzyw polowych. Plantpress, Kraków. 
3. Polowa uprawa warzyw (praca zborowa pod redakcją M. Orłowskiego). Wyd. Brasika, Szczecin, 2000 
4. Golinowska M., 2013. Rozwój rolnictwa ekologicznego. Wyd. UP we Wrocławiu, 
5. Tyburski J, Żakowska-Biemas S., 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego.Wyd. SGGW,  
6. Sadownictwo (praca zbiorowa: Czynczyk A., Lange E., Mika A., Niemczyk E., Smolarz K., Treder W.). Hortpress Sp. z o. o. 

Warszawa, 2002. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

wykład problemowy z prezentacją multimedialną,  
ćwiczenia: planowanie i projektowanie produkcji wybranych owoców i warzyw objętych integrowaną produkcją oraz metodami 
ekologicznymi    

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Egzamin pisemny – W_01; W_02; W_03 
Kolokwium – U_01; U_02 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: 
Ćwiczenia 
5. Uzyskanie co najmniej 20,4 punktów z kolokwiów   

Przedział 
punktacji (%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

Sposób uzyskania punktów: 
5. Pierwsze kolokwium: 20 pkt. 
6. Drugie kolokwium: 20 pkt. 
Poprawy: Dwie poprawy każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze.  
Wykład: 
1. Uzyskanie co najmniej 51 punktów z egzaminu 

Przedział 
punktacji (%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

Sposób uzyskania punktów: 
Egzamin pisemny: 100 pkt. 



Bilans punktów ECTS*: 

 Studia stacjonarne  Studia niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym: 55 51 

Udział w wykładach 15 8 

Udział w ćwiczeniach 25 16 

Udział w ćwiczeniach terenowych 5 4 

Udział w konsultacjach 10 23 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym: 45 49 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 10 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 15 

Przygotowanie się do egzaminu 20 24 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 
7 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 5                                                                                                                                                            

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Tereny zielone w ochronie środowiska 

Nazwa w języku angielskim:   Green areas in environment protection 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   Obligatoryjny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Io 

Rok studiów:   II 

Semestr:  4 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. dr hab. Kazimierz Jankowski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. dr hab. Kazimierz Jankowski  
Dr hab. Jacek Sosnowski 

Założenia i cele przedmiotu: 

 
1. Zapoznanie z podstawową terminologią z  

zakresu funkcji przyrodniczej terenów zielonych 
2. Poznanie łąkowych siedlisk przyrodniczych i ich  

gatunków wskaźnikowych  
3. Poznanie zasad dotyczących waloryzacji terenów 

zielonych i sposobu ich ochrony 
4. Specyfikacja użytków zielonych w rejonach górskich 

 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu specyfikacji, kształtowania i 

ochrony użytków zielonych  
K_W01 

W_02 
 Zna i rozumie czynniki przyrodnicze i antropogeniczne kształtujące roślinność użytków 
zielonych 

K_W06 

W_03 Zna i rozumie cechy półnaturalnych i naturalnych użytków zielonych K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi analizować cechy terenu, dokonuje jego klasyfikacji  K_U01 

K_U02 

U_02 
Potrafi dokonać wyboru właściwych metod w renowacji użytków zielonych w celu 
przywrócenia ich funkcji przyrodniczych 

K_U03 
K_U04 

U_03 Potrafi prowadzić prace zgodnie z potrzebami roślin  tworzących zbiorowisko  K_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do podnoszenia poziomu  własnej wiedzy z praktycznym jej 
wykorzystaniem 

K_K1 

K_02 
Jest gotów do oceny wartości zbiorowisk roślinnych pod względem ich funkcji 
przyrodniczych   

K_K05 

K_03 Jest gotów do przestrzegania zasad ochrony środowiska przyrodniczego  K_K06 

Forma i typy zajęć: 
wykład (15 godz.), ćw.  laboratoryjne (25 godz.), ćw. terenowe (5 godzin) 
wykład (8 godz.), ćw. laboratoryjne  (16 godz.), ćw. terenowe (4 godziny) 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

znajomość podstawowej wiedzy z zakresu biologii oraz zrealizowanych  modułów kierunkowych    

Treści modułu kształcenia: 

Specyfika użytków zielonych naturalnych i półnaturalnych. Charakterystyka ekosystemów trawiastych. Cechy 
ekofizjologiczne roślin użytków zielonych. Czynniki przyrodnicze i antropogeniczne kształtujące zbiorowiska roślinne użytków 
zielonych. Waloryzacja użytków zielonych. Zrównoważone gospodarowanie na użytkach zielonych. Narzędzia prawne 
utrzymania i poprawy wartości przyrodniczej użytków zielonych.   

Literatura podstawowa: 

1. Trybulski j., Grzegorczyk S., Trwałe użytki zielone w gospodarstwach ekologicznych. UWM w Olsztynie. 
2. Piekut K., Pawluśkiewicz B., Rolnicze podstawy kształtowania środowiska. SGGW Z.  
3. Tereny zadarnione. K. Jankowski, G.A. Ciepiela, J. Jodełka, R. Kolczarek. AP Siedlce. 
4. Kreeb K. Ekofizjologia roślin. PWN. 
5. Kershaw K.A., Ilościowa i dynamiczna ekologia roślin.  PWN. 
6. Falkowski M., Kukuła I., Kozłowski S., Właściwości biologiczne roślin łąkowych. 

Literatura dodatkowa: 

1. Biernacka E., Torfowiska i mokradła. SGGW. 
2. Aktualne czasopisma rolnicze: Agrotechnika, Wieś Jutra, Top Agrar Polska, Poradnik Gospodarski, Agroserwis, 

Informator Produkcji Roślinnej, Raporty Rolne.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej 
Ćwiczenia  – metoda aktywizująca i praktyczna,  praca w podgrupach 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wykład: zaliczenie na ocenę 
ćwiczenia: kolokwium pisemne, aktywność  na zajęciach 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego efektu 
kształcenia 

Zaliczenie na ocenę Weryfikacja efektów kształcenia w  zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych  

W_01; W_03 
U_02; U_03 

K_01 
 

Kolokwium pisemne (sprawdzian 
testowy lub w postaci pytań)   

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji 
następuje na kolokwium    

W_01; W_02 
U_01; U_03 
K_02; K_03 

 
 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu: spełnienie każdego z trzech niżej opisanych warunków  
1. Uzyskanie co najmniej 20 punktów z kolokwiów 
2. Uzyskanie łącznie co najmniej 52 punkty  z kolokwiów i egzaminu pisemnego 
3. Uzyskanie łącznie co najmniej 51% punktów ze wszystkich form zaliczenia 

Przedział 
punktacji 

(%) 
0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

  Sposób uzyskania punktów: 
1. Pierwsze kolokwium: 30 pkt. 
2. Drugie kolokwium: 30 pkt. 
3. Zaliczenie pisemne: 40 pkt. 

Dwie poprawy każdego z kolokwium w trakcie zajęć w semestrze     

Bilans punktów ECTS*: 4 



 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

7. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

      - udział w wykładach 15 8 

      - udział w ćwiczeniach  25 16 

       - udział w ćwiczeniach terenowych 5 4 

      - udział w konsultacjach 8 10 

8. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:  

      - samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 7 20 

      - samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 20 25 

      - przygotowanie się do zaliczenia wykładów 20 17 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Ekologiczne podstawy ochrony roślin 

Nazwa w języku angielskim:   Ecological bases of plant protection 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Zakład Ochrony i Hodowli Roślin 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszy stopień 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:   czwarty 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Cezary Tkaczuk, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Dr hab. Cezary Tkaczuk, prof. UPH 
Dr Anna Król 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kształcenia jest znajomość ekologicznych uwarunkowań 
występowania chorób i szkodników roślin. Znajomość 
wzajemnego oddziaływania roślin w ogrodach gospodarstw 
agroturystycznych. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W01 
Zna i rozumie uwarunkowania występowania agrofagów w ekosystemach K_W01, K_W02 

K_W03 

W02 
Zna i rozumie współzależności między organizmami żywymi agrocenoz oraz wpływ na te 
współzależności zmian powodowanych przez człowieka 

K_W02, K_W03,  

W03 Zna metody ochrony pożytecznych gatunków zwierząt K_W06 

W04 Zna niechemiczne metody profilaktyki i zwalczania agrofagów w ekosystemach rolniczych K_W02, K_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą praw ekologicznych do ochrony roślin przed 
patogenami 

K_U01, K_U02, K_U03  

U02 Potrafi rozpoznać główne agrofagi występujące w uprawach oraz objawy ich żerowania K_U02, K_U04 

U03 Potrafi wybrać i zastosować metody zwalczania agrofagów bezpieczne dla środowiska  K_U01, K_U03,  

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 Jest gotów przestrzegać zasad Dobrej Praktyki Ochrony Roślin K_K03, K_K04 

K02 
Jest gotów do propagowania wiedzy zakresu ochrony środowiska rolniczego oraz 
zachowania jego bioróżnorodności 

K_K01, K_K06 

Forma i typy zajęć: 
Studia stacjonarne: 15 godz. wykładu + 25 godz. ćwiczeń + 5 godz. ćwiczeń terenowych 
Studia niestacjonarne: 8 godz. wykładu + 16 godz. ćwiczeń + 4 godz. ćwiczeń terenowych 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Ma wiedzę zakresu etiologii i epidemiologii chorób roślin oraz z zakresu morfologii i rozwoju owadów nicieni i pajęczaków 
będących szkodnikami roślin 

Treści modułu kształcenia: 



Pojęcie i charakterystyka złożoności agroekosystemów. Ekologiczne uwarunkowania występowania agrofagów w 
ekosystemach.. Czynniki abiotyczne i biotyczne ograniczające rozwój szkodników. Nieinfekcyjne czynniki chorobotwórcze. 
Rozwój choroby infekcyjnej oraz zależność jej przebiegu od warunków środowiska. Reakcje roślin na rozwój chorób i żerowanie 
szkodników. Dobór i wzajemne oddziaływanie roślin uprawianych. Ogólne zasady oraz możliwość wykorzystania metod 
zwalczania agrofagów w uprawach. Charakterystyka i ochrona pożytecznych organizmów występujących w agrocenozach. 
Charakterystyka ważniejszych agrofagów wybranych gatunków roślin uprawnych. 

Literatura podstawowa: 

1. Kryczyński S., 2000. Podstawy fitopatologii. Wyd. Rozwój SGGW 
2. Opyrchałowa J., 1994. Wybrane działy ekologii owadów z uwzględnieniem tematyki dotyczącej ochrony środowiska 

rolniczego. Uniwersytet Opolski, Opole 
3. Henseler Z., 1995. Ochrona roślin w ogrodzie przydomowym. Multico 

Literatura dodatkowa: 

1. Boczek J. i wsp. 1985. Szkodniki i choroby roślin warzywnych. PWRiL 
2. Łabanowska B., i wsp. 1987. Ochrona plantacji jagodowych. PWRiL 
3. Borecki Z. i wsp. 1987. Choroby i szkodniki roślin sadowniczych 
4. Stelzer G., 1993. Choroby i szkodniki roślin ozdobnych w ogrodzie. Multico 
5. Aktualne programy ochrony roślin . IOR Poznań 
6. Łabanowski G., Soika A., 2003. Szkodniki ozdobnych drzew liściastych. Plantpress. 
7. Orlikowski L., Wojdyła T., 2003. Choroby ozdobnych drzew liściastych. Planpress. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykłady prezentacją multimedialną, ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów, slajdów, filmy dydaktyczne, praca w grupach z 
żywym i zakonserwowanym materiałem (patogeny, szkodniki, objawy chorób żerowania szkodników ). 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy weryfikowane są poprzez kolokwia pisemne i na egzaminie, efekty z zakresu kompetencji i 
umiejętności społecznych weryfikowane są w trakcie ćwiczeń oraz kolokwiów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie trzech kolokwiów i egzaminu ocenianych według następujących 
kryteriów: 

Skala (%) 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych z  kolokwiów i egzaminu 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne  

1.Liczba godzin kontaktowych w tym :   

Udział w wykładach 15 8 

Udział w ćwiczeniach 25 16 

Ćwiczenia terenowe 5 4 

Konsultacje  10 10 

2. liczba godzin samodzielnej pracy studenta w tym:   

Samodzielne przygotowanie się studenta do ćwiczeń 20 30 

Samodzielne przygotowanie się studenta do kolokwiów i 
egzaminu 

25 32 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ETCS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 



                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Zrównoważona produkcja roślinna  

Nazwa w języku angielskim:   Sustainable crop production 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  I stopnia 

Rok studiów:   II 

Semestr:  4 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: 
Prof. dr hab. Anna Płaza 
 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. dr hab. Anna Płaza 
Mgr inż. Emilia Rzążewska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie wiedzy dotyczącej: 
- poznania zasad zrównoważonej produkcji rolniczej  
- charakterystyki systemów rolniczych 
- zasad technologii produkcji roślinnej   w sposób zrównoważony  
- charakterystyki wybranych gatunków roślin rolniczych  mających ważne 

znaczenie   w zrównoważonej produkcji roślinnej  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie prowadzenie produkcji roślinnej z uwzględnieniem warunków 
przyrodniczych i czynników antropogenicznych, w powiązaniu z elementami inżynierii 
ekologicznej 

K_W02 

W_02 
Zna i rozumie istotę procesów i zjawisk zachodzących w  przyrodzie mających wpływ na 
produkcje rolniczą 

K_W04 
 

W_03 
Zna i rozumie wagę prowadzenia zrównoważonej produkcji roślinnej na stan środowiska 
przyrodniczego i jego miejsce w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich  

K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi ocenić ważność procesów i zjawisk zachodzących w środowisku na  prowadzenie 
produkcji roślinnej   

K_U01 
 

U_02 
Potrafi podejmować działania w zakresie produkcji roślinnej zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju 

K_U03 
 

U_03 
Potrafi prowadzić produkcję roślinną w sposób zrównoważony, przyjazny dla środowiska 
przyrodniczego  

K_U04 

U_04 
Potrafi rozwijać swoją wiedzę z zakresu produkcji roślinnej w powiązaniu z założeniami 
inżynierii ekologicznej  

K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych z zakresu produkcji roślinnej 
i ciągłego aktualizowania zdobytej wiedzy   

K_K01 

K_02 
Jest gotów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wykorzystując swoją 
wiedzę i umiejętności, przy tym przyjmując różne role, w tym kierownicze.    

K_K02 
K_K05 

K_03 Jest gotów do podejmowania zadań i rozwiązywania trudnych problemów związanych z K_K03 



prowadzeniem działalności gospodarczej   

Forma i typy zajęć: 

studia stacjonarne: wykład (15 godz.), ćwiczenia (25 godz.), ćwiczenia terenowe                      (5 
godz.) 
studia niestacjonarne: wykład (8 godz.), ćwiczenia (16 godz.), ćwiczenia terenowe                      (4 
godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

znajomość podstawowej wiedzy z zakresu chemii, botaniki, ekologii  i zrealizowanych przedmiotów kierunkowych  

Treści modułu kształcenia: 

Istota rolnictwa zrównoważonego. Systemy gospodarowania w rolnictwie - ich charakterystyka i porównanie. Czynniki 
przyrodnicze i agrotechniczne a produkcyjność roślin rolniczych. Podstawy zrównoważonego nawożenia mineralnego, 
naturalnego i organicznego. Nawozy zielone jako źródło materii organicznej. Podstawy proekologicznej agrotechniki w uprawie 
roślin rolniczych. Proekologiczne technologie produkcji ziarna zbóż. Proekologiczne zasady uprawy rzepaku. Uprawa kukurydzy 
z uwzględnieniem proekologicznych zasad rolnictwa integrowanego. Zasady uprawy roślin strączkowych. Zasady uprawy roślin  
motylkowatych drobnonasiennych. Uprawa poplonów. Biologia wybranych gatunków roślin rolniczych mających znaczenie w 
produkcji proekologicznej. Ocena jakości surowców roślin rolniczych.    

Literatura podstawowa: 

1. Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych. Wybrane zagadnienia pod red. B. Sawickiej. Wyd. AR  w Lublinie 2000. 
2. Diagnostyka gleb i roślin w rolnictwie zrównoważonym. Redakcja S. Kalembasa, Akademia Podlaska Siedlce 2004. 
3. Holubowicz-Kliza G., 2010: Uprawa poplonów. Instr. upowsz.nr 166, IUNG Puławy. 
4. Proekologiczne technologie w uprawie roślin rolniczych. Konferencja naukowa Katedr i Zakładów Szczegółowej Uprawy 

Roślin polskich uczelni rolniczych. AR w Poznaniu, 2003.  
5. Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Praca zbiorowa pod red. nauk. A. Harasima. I kongres Nauk 

rolniczych Nauka- Praktyce. Puławy 2009. 
6. Uprawa roślin rolniczych. Praca zbiorowa pod red. Z. Hryncewicza. PWRiL Warszawa 1992, 1996. 
7. Szczegółowa uprawa roślin rolniczych. Morfologia i biologia roślin. Praca zbiorowa pod red. F. ceglarka. Wyd. AP 

Siedlce 2002, 2003, 2004. 
8. Wybrane zagadnienia ze szczegółowej uprawy roślin. Praca zbiorowa pod red. K. Zarzeckiej. Wyd. AP Siedlce 2007. 
9. Szczegółowa uprawa roślin. Praca zbiorowa pod red. Z. Jasińskiej i A. Koteckiego. T. 1 i 2, AR Wrocław, 2003.  
10. Zaniewicz-Bajkowska A., Franczuk J., Rosa R., Kosterna E., 2012: Nawozy zielone na Mazowszu. Mazowiecka Biblioteka 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Warszawa. 

Literatura dodatkowa:  

Aktualne czasopisma popularno-naukowe dotyczące uprawy roślin rolniczych:  Agrotechnika, Wieś Jutra, Top Agrar Polska, 
Poradnik Gospodarski, Agroserwis, Informator Produkcji Roślinnej, Raporty Rolne 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – prowadzony metodą podającą, wspomagany technikami multimedialnymi. 
Ćwiczenia: metoda podająca, aktywizująca i praktyczna, tj. opis, objaśnienie, praktyczna analiza rolniczych  surowców 
roślinnych z wykorzystaniem metod do oceny cech jakościowych - praca w grupach, prezentacja wybranych tematów. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Egzamin w formie ustnej lub pisemnej. Na ćwiczeniach weryfikacja efektów kształcenia następuje na podstawie kolokwium ze 
zrealizowanych treści programowych, a także poprzez aktywność na zajęciach. Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie 
wiedzy i kompetencji społecznych następuje na egzaminie oraz na kolokwium i w czasie prezentacji w ramach prowadzonych 
ćwiczeń.    

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu: 
Uzyskanie łącznie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów ze wszystkich form zaliczenia (egzamin, kolokwium, aktywność na 
zajęciach): 

Przedział 
punktacji      

(%) 

 
0-50 

 
51-60 

 
61-70 

 
71-80 

 
81-90 

 
91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Elementy i ich waga mające wpływ na ocenę końcową: 
- egzamin – 50%, - kolokwium – 30%, - aktywność na zajęciach – 20%   

Bilans punktów ECTS*: 



Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

st. stacjonarne st. niestacjonarne 

9. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

      - udział w wykładach 15 8 

      - udział w ćwiczeniach  25 16 

      - udział w zajęciach terenowych  5 4 

      - udział w konsultacjach 10 12 

10. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:  

      - samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 12 

      - samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 15 18 

      - przygotowanie się do egzaminu 20 30 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Hydrologia 

Nazwa w języku angielskim:   Hydrology 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Zakład Agrometeorologii i Inżynierii Rolniczej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Pierwszy stopień 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu: 

Dr hab. Jolanta Jankowska, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Jolanta Jankowska, prof. UPH 

Założenia i cele przedmiotu: 
 poznanie podstawowych pojęć  z zakresu hydrologii,   poznanie metod pomiarów 
hydrometrycznych  (prędkości wody i objętości przepływu), - poznanie stanów 
wody i przepływów charakterystycznych 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna zjawiska i procesy hydrologiczne zwłaszcza zjawiska związane z obiegiem wody w 
przyrodzie 

K_W02 

W_O2 
Zna zasady prowadzenia pomiarów hydrometrycznych i sporządzania opracowań 
hydrologicznych do celów projektowych i planistycznych 

K_W03 

W_O3 
Ma wiedzę w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wpływu działalności człowieka na 
środowisko wodne, ma świadomość wpływu procesów naturalnych i antropogenicznych 
na zasoby wodne zlewni 

K_W04 

   

   

     UMIEJĘTNOŚCI  

U_O1 
Umie sporządzać dokumentację hydrologiczną dla celów planistycznych, umie określać i 
analizować podstawowe charakterystyki przepływu wody 

K_UO1 

U_O2 
Potrafi samodzielnie przeprowadzać obserwacje terenowe, pomiary hydrometryczne oraz 
interpretować wyniki i poprawnie wnioskować 

K_UO2 

U_O3 Odpowiedzialnie i rzetelnie analizuje i ocenia uzyskane wyniki prac własnych i obcych K_UO7 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Potrafi opisać wyniki prac własnych, formułować wnioski i opinie na temat zagadnień z 
zakresu ochrony środowiska 

K_K01 

K_02  Potrafi pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad wyznaczonym zadaniem. K_K02 

K_03 
Odpowiedzialnie i rzetelnie analizuje i ocenia uzyskane wyniki prac własnych i  innych 
osób. 

K_K05 

Forma i typy zajęć: 
Wykład (15 godz.), ćw. lab. (25 godz.), ćw. ter. (5 godz.) – studia stacjonarne 
Wykład (8 godz.), ćw. lab. (16 godz.), ćw. ter. (4 godz.) – studia niestacjonarne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Znajomość podstawowej wiedzy z zakresu matematyki, przyrody, ekologii oraz zrealizowanych modułów kierunkowych 

Treści modułu kształcenia: 

Wiadomości wstępne (podstawowe pojęcia, procesy obiegu wody w hydrosferze Ziemi, cykl hydrologiczny, zastosowanie 
hydrologii w praktyce).  Określanie charakterystyk fizyczno-geograficznych w zlewni rzecznej.  Rzeki i ich reżim.  Bilans wodny 
oraz jego elementy (opad, odpływ, parowanie, retencja, rodzaje bilansów wodnych i ich wyrównywanie, bilans wodny 
kontrolowany, przestrzenny rozkład elementów meteorologicznych w zlewni).  Metody pomiarów hydrometrii rzecznej (stan 
wody, stany charakterystyczne: metody ich określania oraz analiza czasowego przebiegu, prędkość przepływu, natężenie 
przepływu, transport rumowiska rzecznego).  Metodyka obliczania przepływów charakterystycznych (projektowych) przy 
różnym zasobie informacji hydrologicznej (metody statystyczne, empiryczne i analogii hydrologicznej).  Ekstremalne zjawiska 
hydrologiczne (wezbrania i niżówki).  Prognozy hydrologiczne.  Zastosowanie systemów GIS i teledetekcji w hydrologii. 

Literatura podstawowa: 

1.Byczkowski A.1999 Hydrologia T.I i II, Wyd. SGGW, Warszawa  
2. Kiciński T., Byczkowski A., Skrzynecka J., Wicher M. 1996.Materiały do ćwiczeń z hydrologii, Wyd. SGGW  
    Warszawa  
3. Banasik K.2009.Wyznaczanie wezbrań powodziowych w małych zlewniach zurbanizowanych, Wyd. SGGW  
    Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

1. Ozga – Zielińska M., Brzeziński J.1997 Hydrologia stosowana PWN 5.  
2. Soczyńska U.1993.Podstawy hydrologii dynamicznej, Wyd. UW, Warszawa 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej: 
Ćwiczenia laboratoryjne, prace projektowe 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wykład: egzamin 
Ćwiczenia: 2 kolokwia pisemne, rozwiązywanie  zadań, projekt badawczy, aktywność na zajęciach 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego efektu 
kształcenia 

Kolokwium pisemne (sprawdzian 
lub w postaci pytań)   

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji 
następuje na kolokwium  

W_01; W-02; W_03 
 U_01; U_02  

K_01 

Ocena projektu badawczego Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie 
umiejętności i kompetencji następuje 
podczas zaliczenia projektu 

W_01; W_02 
U_01; U-02 

K_01 

Ocena rozwiązanych zadań Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji 
następuje podczas rozwiązywania zadań  

W_01; W_02; W_03 
U_01; U_02; U_03 

K_05; K_06 

 
 
 

Forma i warunki zaliczenia: 



Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu: spełnienie każdego z trzech niżej opisanych warunków  
1. Uzyskanie łącznie co najmniej 51% z wszystkich form zaliczenia 

Przedział 
punktacji 

(%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 
Sposób uzyskania punktów: 

1. Pierwsze kolokwium:  20 pkt. 

2. Drugie kolokwium:     20 pkt. 

3. Projekt badawczy:         5 pkt 

4. Zadania:                         5 pkt 

5. Ćwiczenia terenowe::  10 pkt 

6. Egzamin:                      40 pkt 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

- udział w wykładach 15 8 

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 25 16 

- udział w ćwiczeniach terenowych 5 4 

- udział w konsultacjach 8 12 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta w tym:   

- samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  10 10 

- samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 20 

- samodzielne przygotowanie się do egzaminu 27 30 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

* rozpisać Liczba godzin kontaktowych, w tym: na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRZEDMIOT FAKULTATYWNY 1, 2 

                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:    Fitoindykacja i fitoremediacja 

Nazwa w języku angielskim:  Phytoindication and phytoremediation 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Pierwszego stopnia 

Rok studiów:   drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Zofia Rzymowska, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
dr hab. Zofia Rzymowska, prof. UPH 
dr hab. Teresa Skrajna, prof. UPH 

Założenia i cele przedmiotu: 

 Celem kształcenia jest poznanie metod fitoindykacyjnych 
wykorzystywanych w 
rolnictwie, leśnictwie i ochronie środowiska oraz metod 
usuwania skażeń środowiska za pomocą roślin. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna rośliny wskaźnikowe i rozumie ich przydatność do bioindykacyjnego wykorzystania w 
rolnictwie, leśnictwie i ochronie środowiska 

K_W01, K_W02 

W_02 
Zna i rozumie metody fitoindykacji stosowane do oceny warunków siedliskowych i 
przekształceń antropogenicznych różnych typów zbiorowisk 

K_W02, K_W04 

W_03 Zna i rozumie techniki fitoremediacji stosowane w ochronie środowiska K_W03, K_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi dokonać oceny jakości i zagrożenia środowiska w oparciu o metody 
fitoindykacyjne 

K_U01, K_U02, K_U04 

U_02 
Potrafi analizować antropogeniczne zmiany w różnych typach siedlisk i zbiorowisk 
roślinnych na podstawie wskaźników ekologicznych 

K_U02, K_U04 

U_03 Potrafi wybrać odpowiednią metodę bioremediacji terenów skażonych K_U02, K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do pracy samodzielnej i w zespole rozwiązując problemy i powierzone zadania 
w zakresie ochrony przyrody i środowiska 

K_K01, K_K02, K_K03 

K_02 Jest gotów do świadomej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego K_K01, K_K05 

K_03 Jest gotów na dyskusje na tematy dotyczące ochrony środowiska K_K01, K_K06 

Forma i typy zajęć: 
 st. stacjonarne: 15 godz. - wykłady, 15 godz. – ćwiczenia 
 st. niestacjonarne: 8 godz. – wykłady, 12 godz. - ćwiczenia  

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowej terminologii z zakresu botaniki, ekologii, ochrony środowiska 

Treści modułu kształcenia: 



1. Teoretyczne podstawy bioindykacji. Cechy roślin jako dobrych wskaźników warunków siedliskowych i stanu środowiska. 
Rośliny naczyniowe jako indykatory warunków edaficznych. Wykorzystanie metody Ellenberga i Zarzyckiego do oceny 
warunków siedliskowych. 

2. Fitoindykacja siedlisk polnych, leśnych i łąkowych. Charakterystyka florystyczna runi łąkowej różnych siedlisk. Ocena 
wilgotności łąk przy użyciu wskaźników roślinnych. Charakterystyka wybranych grup roślin naczyniowych  wrażliwych na 
zakwaszenie siedlisk, zasolenie, zawartość metali ciężkich. Charakterystyka wybranych metod fitoindykacyjnych w 
kontekście oceny przydatności siedlisk polnych do produkcji rolniczej oraz ich skażeń powodowanych działalnością 
człowieka. 

3. Zbiorowiska roślinne jako indykatory jakości środowiska. Wykorzystanie zbiorowisk roślinnych do oceny warunków 
ekologicznych.  

4. Metody fitosocjologiczne w ocenie naturalności fitocenoz i ich antropogenicznych przekształceń. Koncepcja faz 
degeneracyjnych zbiorowisk wg Falińskiego. Koncepcja form degeneracyjnych fitocenoz leśnych wg Olaczka. 
5. Bioindykatory skażenia powietrza. Monitoring stanu powietrza. Zastosowanie bioindykatorów w monitoringu - mchy, 
porosty i igły, liście i kora drzew. Organizmy wskaźnikowe poszczególnych stref skażenia powietrza i ich charakterystyka 
ekologiczna. Skala porostowa. Metody skażenia powietrza wokół zakładów przemysłowych. 
6. Metody oceny warunków środowiskowych w zbiornikach wodnych. Bioindykacyjna rola gatunku i zbiorowiska. 
Makrofitowa Metoda Oceny Rzek – praktyczne wykorzystanie.  
7. Fitoremediacja i jej zastosowanie. Pojęcie fitoremediacji. Techniki fitoremediacji: fitoekstrakcji, fitodegradacja, 
fitostabilizacja, ryzofiltracji, fitoewaporacja. Przykłady roślin stosowanych w fitoremediacji. 
8. Bioremediacja skażeń środowiska. Czynniki sprzyjające efektywności bioremediacji. Czynniki ograniczające procesy 
bioremediacji. Bioremediacja inżynieryjna ex situ i in situ. Zanieczyszczenia podatne na bioremediację. Fitoremediacja terenów 
miejskich, poprzemysłowych oraz wzdłuż tras komunikacyjnych. Przykłady zastosowań. 

Literatura podstawowa: 

1. Dynowska M., Ciecierska H., 2013. Biologiczne metody oceny stanu środowiska Tom 1. Ekosystemy lądowe. Podręcznik 
metodyczny. UW-M w Olsztynie 

2. Roo-Zielińska E. 2004. Fitoindykacja jako narzędzie oceny środowiska fizycznogeograficznego. Podstawy teoretyczne i 
analiza porównawcza stosowanych metod. Prace Geograficzne 199. IGiPZ PAN, Warszawa. 

3. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ekologiczne liczby wskaźnikowe 
roślin naczyniowych Polski. Instytut Botaniki PAN, Kraków.  

4. Wysocki Cz., Sikorski P., 2000: Zarys fitosocjologii stosowanej. Wyd. SGGW. 
5. Ciecierska H., Dynowska M., 2013. Biologiczne metody oceny stanu środowiska, Tom II. Ekosystemy wodne. Podręcznik 

metodyczny. UW-M w Olsztynie 

Literatura dodatkowa: 

1. Lipnicki L., Wójcik H., 1995: Porosty. Klucz – atlas do oznaczania najpospolitszych gatunków. WSiP. Warszawa 
2. Matuszkiewicz W., 2001: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa. 
3. Wójcik Z., 1983: Charakterystyka i ocena siedlisk polnych metodami biondykacyjnymi. SGGW, Warszawa. 
4. Krawczyk J., Letachowicz B., Klink A., Krawczyk A. 2004. Wykorzystanie wybranych gatunków roślin i porostów do oceny 

zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 501, 227-234. 
5. Szoszkiewicz K., Zbierska J., Jusik S., Zgoła T. 2010. Marofitowa Metoda Oceny Rzek. Podręcznik metodyczny do oceny i 

klasyfikacji stanu ekologicznego wód płynących w oparciu o rośliny wodne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – wykład z prezentacją multimedialną 
Ćwiczenia audytoryjne – dyskusja, praca w grupach, rozwiązywanie zadań 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Efekty W_01 – W_02 i U_01 – U_04 - oceniane będą na kolokwiach. Efekty  umiejętności oceniane będą również w czasie 
ćwiczeń w trakcie wykonywania zadań i dyskusji podobnie jak efekty kompetencji. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest: 
1. zaliczenie kolokwium  
2. aktywność na zajęciach (można uzyskać max 5 punktów) 

Przedział 
punktacji 

0 - 50 51 - 60 61  - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Sposób uzyskania punktów: 
kolokwium - 15 pkt 



aktywność na zajęciach – 5 pkt 
Poprawy: Jednorazowa poprawa kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. Zaliczenie do końca zajęć. 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

Udział w wykładach 15 8 

Udział w ćwiczeniach 15 12 

Udział w konsultacjach 8 7 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń 15 18 

Samodzielne przygotowanie do kolokwium 22 25 

3. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 
 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRZEDMIOT FAKULTATYWNY 1, 2 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  GIS i teledetekcja 

Nazwa w języku angielskim:   GIS and remote sensing 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Katedra Ekologii Rolniczej / Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi 

Semestr:  czwarty 

Liczba punktów ECTS:   5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Mirosław Meksuła 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Maria Ługowska, dr Mirosław Meksuła 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studentów ze specyfiką geograficznych systemów 
informacji przestrzennej; Przekazanie wiedzy dotyczącej 
właściwości i zasad stosowania metod prezentacji 
kartograficznej oraz podstaw teledetekcji lotniczej i satelitarnej 
środowiska. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W01 
Zna i rozumie istotę GIS oraz oprogramowanie komputerowe niezbędne do jego 
funkcjonowania;  

K_W01 

W02 
Zna i rozumie zasady i metody pozyskiwania danych przestrzennych oraz sposoby ich 
przetwarzania i analizowania. 

K_W03 

W03 
Zna i rozumie podstawowe metody analizy i oceny zjawisk i procesów zachodzących w 
środowisku przeprowadzane w aplikacjach GIS 

K_W04 

W04 Zna i rozumie istotę badań z zakresu teledetekcji środowiska. K_W01 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U01 
Potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacje dotyczące środowiska 
przyrodniczego, pochodzących z różnorodnych źródeł. 

K_U01 

U02 
Potrafi stosować podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki 
informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych. 

K_U02 

U03 
Potrafi wykonywać proste zadania badawcze z zakresu GIS i teledetekcji oraz prawidłowo 
interpretować rezultaty i wyciągać wnioski 

K_U02 

U04 
Potrafi poprawnie posługiwać się językiem naukowym w dyskusjach dotyczących 
problematyki GIS, teledetekcji i inżynierii ekologicznej. 

K_U06 
K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K01 Jest gotów do uczenia się przez całe życie. K_K01 

K02 Jest gotów do współpracy w zakresie realizacji zadań badawczych. K_K02 

K03 Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy w sposób przedsiębiorczy. K_K05 

Forma i typy zajęć: 
 Studia stacjonarne: – wykłady (15 h)              studia niestacjonarne: – wykłady (8 h) 
                                 – ćwiczenia (15 h)                                               – ćwiczenia (12 h) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowej wiedzy geograficznej, podstaw fizyki oraz podstawowa znajomość obsługi komputera. 



Treści modułu kształcenia: 

Istota GIS; Gromadzenie i przetwarzanie danych przestrzennych; Rozwój kartografii i teledetekcji; Zmienne graficzne i ich 
zastosowanie w kartografii; Odwzorowania i układy współrzędnych kartograficznych; Generalizacja kartograficzna; Kartogra-
ficzne metody prezentacji; Systemy nawigacyjne i lokalizacyjne; Promieniowanie elektromagnetyczne wykorzystywane w 
teledetekcji; Stereoskopia, Pomiary na zdjęciach lotniczych, Przetwarzanie danych teledetekcyjnych, Klasyfikacja treści zdjęć 
lotniczych i obrazów satelitarnych, Zastosowanie teledetekcji w badaniach środowiska. 

Literatura podstawowa: 

 Gaździcki J., 1990. Systemy informacji przestrzennej. Państwowe Przedsiębiorstwo Wyd. Kartograficznych. 

 Widacki W., Kozak J., 1997. Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej, cz. 1 i 2. Wyd. Text. 

 Ciołkosz A., Kęsik A., 1989. Teledetekcja satelitarna. PWN, Warszawa.  

 Ciołkosz A., Olędzki J.R., Miszalski J., 1999. Interpretacja zdjęć lotniczych. PWN, Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 
 

 Kraak M.-J., Ormeling F., 1998. Kartografia – wizualizacja danych przestrzennych. PWN, Warszawa. 

 Ciołkosz A., Olędzki J.R., Trafas K., 1999. Ćwiczenia z teledetekcji środowiska. PWN, Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

wykład problemowy, pokaz multimedialny, dyskusja, ćwiczenia praktyczne 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Obecność na wykładach, zaliczenie ćwiczeń, pozytywna ocena z kolokwium (forma praktyczna na komputerze). 

Forma i warunki zaliczenia: 

uzyskanie łącznie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów ze wszystkich form zaliczenia. 
Sposób oceniania:                 ndst  – 0-50 % pkt,            db     – 71-80 % pkt., 

                                  dst    – 51-60 % pkt.,         db+   – 81-90 % pkt. 
                                  dst+  – 61-70 % pkt.,         bdb   – 91-100 % pkt. 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność 
Obciążenie studenta 

St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 godz. 8 godz. 

Udział w laboratoriach 15 godz. 12 godz. 

Udział w konsultacjach 15 godz. 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie do zajęć 30 godz. 40 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRZEDMIOT FAKULTATYWNY 1, 2 

                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Kształtowanie i waloryzacja krajobrazu 

Nazwa w języku angielskim:  Shaping and valorizing the landscape 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Pierwszego stopnia 

Rok studiów:   II 

Semestr:  4 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr inż. Maria Ługowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr inż. Maria Ługowska, dr inż. Mirosław Meksuła 

Założenia i cele przedmiotu: 

 1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu topologii 
krajobrazu oraz etapy rozwoju krajobrazów kulturowych na 
przestrzeni wieków. 
2. Posiada umiejętności inwentaryzacji elementów 
kompozycyjnych w krajobrazie. 
3. Zrozumienie konieczności prawidłowego gospodarowania 
krajobrazem na terenach rolniczych prowadzący do 
zrównoważonego rozwoju. 
4. Posiada umiejętność czytania i rozumienia map 
topograficznych, tematycznych i zdjęć lotniczych. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie problematykę kształtowania krajobrazu K_W02 

W_02 Zna i rozumie zasady dotyczącą oceny krajobrazu kulturowego. K_W04 

W_03 
Zna i rozumie znaczenie elementów środowiska wpływających na kształtowanie 
krajobrazu przez człowieka. 

K_W06 

W_04 
Zna i rozumie znaczenie zachowania bioróżnorodności wpływającej na racjonalne 
gospodarowanie krajobrazem. 

K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi ocenić zmiany zachodzące w krajobrazie K_U01, K_U02,  

U_02 Potrafi dokonać oceny wpływu antropopresji na krajobraz K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do świadomego kształtowania krajobrazu w duchu zrównoważonego rozwoju K_K01, K_K02, K_K03 

Forma i typy zajęć: 
Studia stacjonarne: 15 godzin wykładów, 15 godzin ćwiczeń.  
Studia niestacjonarne: 8 godzin wykładów, 12 godzin ćwiczeń 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Zna podstawowe pojęcia z zakresu biologii, chemii, geografii 

Treści modułu kształcenia: 



Definicja, koncepcja i cechy krajobrazu. Klasyfikacja topologiczna. Wpływ człowieka na poszczególne etapy rozwoju krajobrazu 
kulturowego. Miasto, wieś i strefa podmiejska jako jednostki krajobrazowe.  
Podstawy prawne kształtowania krajobrazu i znaczenie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Analiza panoramy krajobrazu. 
Znaczenie bioróżnorodności w krajobrazie wiejskim. Płaty i korytarze jako element struktury krajobrazu – koncepcja i 
możliwości tworzenia. Zadrzewienia w krajobrazie. Ocena wartości krajobrazu. Waloryzacja krajobrazu dla potrzeb różnych 
sposobów zagospodarowania. 
Plan przestrzennego zagospodarowania dla gminy. Znaczenie środowiskowych aspektów w kształtowaniu krajobrazu przez 
człowieka. 

Literatura podstawowa: 

1. Wolski P., 2002. Przyrodnicze podstawy kształtowania krajobrazu. Słownik pojęć. Wyd. SGGW, Warszawa 
2. Bajerowski T., Biłozor A., Cieslak I., Senetra A., Szczepinska A., 2007. Ocena i wycena krajobrazu. Wybrane problemy 

rynkowej oceny i wyceny krajobrazu wiejskiego, miejskiego i stref przejściowych. Educaterra. Olsztyn. 
3. Banaszak J. (red.) 2002. Wyspy środowiskowe. Bioróżnorodność i próby typologii. Wyd. WSP, Bydgoszcz. 
4. Ciszewska A. (red.) 2004. Płaty i korytarze jako element struktury krajobrazu – możliwości i ograniczenia koncepcji. 

Problemy Ekologii Krajobrazu t. XIV. Wyd. SGGW, Warszawa. 
5. MilewskiJ., Hajmanowski S., 1965. Drzewa i krzewy stosowane w zadrzewieniach. PWRiL. Warszawa. 
6.  

Literatura dodatkowa: 

1. Gawroński K., Hernik J. (red.) 2010. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako instrument kształtowania 
krajobrazów kulturowych. Oficyna  Wyd. Branta. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia  – analiza tekstów i prezentacji z dyskusją,  wykonanie 
zadania projektowego.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego efektu 
kształcenia 

Kolokwium pisemne 50%  K_W02 , K_W04, K_W06 

Przygotowanie prezentacji 20% K_U01, K_U02 

Przygotowanie projektu 20% K_U04 

Dyskusja w trakcie ćwiczeń 10% K-K01, K_K02, K_K03 
 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: przedstawienie prezentacji, zaliczenie kolokwium, wykonanie zadania projektowego. 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym: St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 8 

Udział w ćwiczeniach 15 12 

Udział w konsultacjach 10 15 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

Przygotowanie do kolokwium 20 25 

Przygotowanie prezentacji 15 15 

Zadanie projektowe   

3. Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 
 
 
 



Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Biologiczne i chemiczne skutki chemizacji rolnictwa 

Nazwa w języku angielskim:  Biological and chemical effects of chemicals agriculturae 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:  
Instytut Agronomii - Zakład Gleboznawstwa  
i Chemii Rolniczej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  III 

Semestr:  5 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu:  

dr hab. inż. Barbara Symanowicz, prof. nzw. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. inż. Barbara Symanowicz, prof. nzw. UPH 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przygotowanie absolwenta do  wykorzystania w praktyce wiedzy i umiejętności z 
zakresu racjonalnej chemizacji, optymalnej dla środowiska przyrodniczego.  Celem 
przedmiotu jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej  z zakresu wpływu 
stosowanych nawozów, odpadowych materiałów organicznych na środowisko 
glebowe, rośliny, powietrze i wody oraz nabycie umiejętności racjonalnego 
zapobiegania skażeniom środowiska rolniczego 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę o środowisku naturalnym, z uwzględnieniem związków między cechami 
elementów środowiska przyrodniczego, a procesami i zjawiskami zachodzącymi w 
przyrodzie 

K_W01 

W_02 
Charakteryzuje czynniki przyrodnicze i antropogeniczne mające wpływ na racjonalną 
chemizację w rolnictwie 

K_W02 

W_03 
Ma podstawową wiedzę dotyczącą racjonalnego stosowanie nawozów i organicznych 
materiałów odpadowych.  Ma wiedzę na temat umiejętnej ochrony roślin. Ma wiedzę 
na temat nawożenia roślin różnych krajobrazów.   

K_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi wyszukać, interpretować i wykorzystać źródła informacji dotyczące racjonalnej i 
nieracjonalnej chemizacji rolnictwa. Dokonuje oceny nieprawidłowej chemizacji w 
środowisku glebowym i roślinnym.   

K_U01 

U_02 Potrafi identyfikować i ocenić skażenie środowiska naturalnego różnych krajobrazów. K_U02 

U_03 
Potrafi umiejętnie zapobiegać biologicznym i chemicznym skutkom chemizacji 
rolnictwa. 

K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest świadomy wpływu prowadzenia chemizacji rolnictwa w produkcji rolniczej na ilość i 
jakość plonów.  

K_K01 

K_02 
Jest świadomy konieczności poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie racjonalnej 
chemizacji rolnictwa. 

K_K04 

K_03 
Jest przygotowany do prowadzenia konsultacji w zakresie prawidłowej chemizacji w 
rolnictwie. 

K_K06 



Forma i typy zajęć: 
 Studia stacjonarne: 15 godzin wykład, 30 godzin ćwiczenia; 
Studia niestacjonarne: 8 godzin wykład, 20 godzin ćwiczenia. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw gleboznawstwa, chemii ogólnej i środowiskowej. 

Treści modułu kształcenia: 
 

Zmiany w środowisku glebowym, roślinie, wodzie i powietrzu powstające w wyniku chemizacji rolnictwa. Ujemne skutki 
nadmiaru azotanów w glebach i roślinach. Zanieczyszczenia żywności pochodzenia rolniczego i ich biologiczne skutki. 
Fizjologiczne znaczenia związków mineralnych i organicznych w układzie niezrównoważonego stosowania nawożenia. 
Wpływ stosowanych nawozów na aktywność biologiczną i chemiczną gleby. Rola substancji organicznej jako buforu 
nadmiernego stosowania środków ochrony roślin. Sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom, metody usuwania 
nadmiernych zanieczyszczeń i ich efekty biologiczne. Zasady bioremediacji skażonego środowiska. Biologiczne wskaźniki 
żyzności gleby. Szkodliwość wybranych związków organicznych o działaniu toksycznym. Wpływ antagonizmu i synergizmu 
związków o działaniu toksycznym na organizmy żywe. Zagrożenia środowiska przez WWA i PCB. Metody i sposoby 
ograniczenia toksycznego działania związków nieorganicznych. Frakcje węgla w związkach organicznych i ich rola w 
przeciwdziałaniu skażeniom środowiska. 

Literatura podstawowa: 

1. Filipek T. 2002. Podstawy i skutki chemizacji ekosystemów. Wyd. AR, Lublin. 
2. Borowiec S. 1995. Biologiczne skutki chemizacji rolnictwa. Wyd. AR, Szczecin. 

       3.    Manahan S.,E. 2006. Toksykologia środowiska. Wyd. PWN, Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

Kalembasa S. (red.). 2004. Diagnostyka gleb i roślin w rolnictwie zrównoważonym. Wyd. AP, Siedlce. 
Loon G. W., Duffy S., J. 2007. Ochrona środowiska. Wyd. PWN, Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład problemowy z wykorzystaniem technik multimedialnych. Ćwiczenia audytoryjne i rachunkowe z wykorzystaniem 
programów komputerowych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Pozytywnie zaliczony sprawdzian pisemny z ćwiczeń weryfikujący efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i 
kompetencji oraz egzamin pisemny z wykładów. 

Forma i warunki zaliczenia: 

 

Forma sprawdzianu Wpływ na końcowa ocenę Symbol przedmiotowego efektu kształcenia 

Kolokwium z ćwiczeń Co najmniej 51 pkt K_W01, K_W02, K_W04, K_U01, K_U02, K_U07, K_K01, K_K04, 
K_K06 

 
 Egzamin pisemny z wykładów: 0-50 pkt – 2,0; 51-60 pkt – 3,0; 61-70 pkt – 3,5; 71-80 pkt – 4,0;  
81-90 pkt – 4,5; 91-100 pkt – 5. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta 

St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczna godzin kontaktowych, w tym:   

    udział w wykładach 15 8 

    udział w ćwiczeniach 30 20 

    udział w konsultacjach 5 8 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

    samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń  15 19 

    samodzielne przygotowanie się do egzaminu  10 20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 



 

Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Ekonomika produkcji rolniczej 

Nazwa w języku angielskim:   Economics of agriculture production 

Język wykładowy:  polski  

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii/ Zakład Ekonomiki Rolnictwa i Agrobiznesu 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   III 

Semestr:  5 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr hab. Halina Kałuża 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Halina Kałuża, dr inż. Agnieszka Ginter 

Założenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z problematyką ekonomiki produkcji rolniczej. 
Zapoznanie studentów z metodami liczenia kategorii produkcji, kosztów i 
dochodów. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_O1 Zna i rozumie podstawowe czynniki produkcji w rolnictwie K_W01 

W_O2 
Zna i przygotowuje procesy produkcyjne w zakresie użytkowania ziemi,  produkcji 
roślinnej i zwierzęcej 

K_W02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U _O1 
Potrafi posługiwać się metodami analizy ekonomicznej na rzecz poprawy efektywności 
gospodarowania, analizuje koszty i korzyści podjętych działań 

K_U01 

U_O2 
Potrafi oceniać ekonomiczną efektywność produkcji rolniczej i wskazać działania na rzecz 
poprawy efektywności gospodarowania w rolnictwie sprzyjające ochronie środowiska 

K_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_O1 Jest przekonany o konieczności samodzielnego poszerzenie wiedzy kierunkowej K _K01 

K_O2 
Jest gotów do współpracy w grupach producentów rolnych realizując różne role i zadania 
i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie wykonane zadanie w aspekcie 
zrównoważonego rozwoju 

K_K02 

Forma i typy zajęć: 
 Wykład (15 godz.), ćwiczenia audytoryjne (30 godz.) st. stacjonarne oraz (8 godz.) i (20 godz.) 
st. niestacjonarne  

Wymagania wstępne i dodatkowe: ekonomia 

Znajomość podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii 

Treści modułu kształcenia: 



Program wykładów: Miejsce i zadania rolnictwa w gospodarce narodowej. Ekonomika rolnictwa jako dyscyplina naukowa – 
prekursorzy i przedstawiciele współcześni. Rolnictwo, gospodarka żywnościowa a bezpieczeństwo żywnościowe i ekologiczne. 
Otoczenie instytucjonalne, społeczne i środowiskowe sektora rolniczego. Interwencjonizm i protekcjonizm. Wielofunkcyjny 
rozwój rolnictwa obszarów wiejskich. Zasoby i czynniki produkcji w rolnictwie. Usługi, ich rola i znaczenie w podnoszeniu 
efektywności rolnictwa. 
 
Program ćwiczeń: Podstawowe pojęcia w ekonomice rolnictwa. Charakterystyka podstawowych czynników produkcji. 
Podstawowe zagadnienia organizacyjno – ekonomiczne produkcji roślinnej i zwierzęcej. Obliczanie podstawowych kategorii 
produkcji w gospodarstwie rolnym. Nakłady i koszty produkcji w gospodarstwie rolnym. Kategorie dochodów w rolnictwie i ich 
obliczanie. Podstawowe wskaźniki efektywności ekonomicznej i ich interpretacja. Kalkulacje rolnicze i ich znaczenie dla 
ekonomiki rolnictwa. 

 
 

Literatura podstawowa: 

1. J. Fereniec: Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wyd.Key Text 1999r. 
2. Analiza ekonomiczna gospodarstwa rolniczego w ćwiczeniach i zadaniach. Red. H. Kałuża. Wyd. Akademia Podlaska , 

Siedlce 2005r. 

Literatura dodatkowa: 

L.Goraj, S. Mańko: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Wyd. DIFIN, Warszawa, 
2009r. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład- przekaz słowny wspomagany prezentacją multimedialną; ćwiczenia- obliczanie zadań, prezentacja wyników, 
dyskusja moderowana, studium przypadku 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Egzamin pisemny: W_O1, W_O2 
Sprawdzian pisemny:U_O1, U_O2, K_O1, K_O2 

Forma i warunki zaliczenia: 

Ćwiczenia : zaliczenie z oceną na podstawie : wykonanych obliczeń zgodnie z tematyką ćwiczeń, wypowiedzi ustnej, 
zaliczenia kolokwium w semestrze 
Wykład: egzamin pisemny: I termin- z pytaniami otwartymi, II termin – z pytaniami  otwartymi, III termin – z pytaniami 
otwartymi 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia. O ocenie pozytywnej decyduje 
, po zaliczeniu ćwiczeń, liczba uzyskanych punktów z egzaminu ( powyżej 50% maksymalnej liczby punktów); dst poniżej 60%, 
dost plus poniżej 70 %, db poniżej 80% , db plus poniżej 90 % 
 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.): 

 Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

1.Liczba godz. kontaktowych, w tym:   

- udział w wykładach 15 8 

- udział w ćwiczeniach 30 20 

- udział w konsultacjach 8 7 

2.Liczba samodzielnej pracy studenta, w tym:   

- przygotowanie się do zajęć 17 20 

- przygotowanie się do kolokwium 10 15 

- przygotowanie się do egzaminu 20 30 

Sumaryczna liczba godzin 100 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 
 



                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Zrównoważona produkcja zwierzęca 

Nazwa w języku angielskim:  Sustainable animal production 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria Ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obligatoryjny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   Trzeci 

Semestr:  Piąty 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr hab. Elżbieta Bombik prof. nadzw. 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Elżbieta Bombik prof. nadzw. 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie z metodami zrównoważonej 
produkcji zwierzęcej 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_1 Zna metody zrównoważonej produkcji zwierzęcej K_W04 

W_2 Zna i rozumie problemy dotyczące zrównoważonej produkcji zwierzęcej K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_1 
Potrafi identyfikować i podejmować działania służące rozwiązaniu problemów 
dotyczących zrównoważonej produkcji zwierzęcej  i dobrostanu zwierząt 

K_U03 

U_2 Potrafi ocenić oddziaływanie produkcji zwierzęcej na środowisko K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_1 
Jest gotów do stałego aktualizowania zdobytej wiedzy w zakresie zrównoważonej 
produkcji zwierzęcej 

K_K01 

K_2 
Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy dotyczącej zrównoważonej produkcji 
zwierzęcej  

K_K05 

Forma i typy zajęć: 

studia stacjonarne - 15 godz. wykładu, 25 godz. ćwiczeń laboratoryjnych, 5 godz. ćwiczeń 
terenowych 
studia niestacjonarne - 8 godz. wykładu, 16 godz. ćwiczeń laboratoryjnych, 4 godz. ćwiczeń 
terenowych. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Brak 

Treści modułu kształcenia: 

Znaczenie produkcji zwierzęcej w rolnictwie zrównoważonym. Regulacje prawne w zakresie proekologicznych metod chowu 
zwierząt. Rasy zwierząt w produkcji zrównoważonej. Pochodzenie zwierząt i warunki zakupu. Ocena oddziaływania produkcji 
zwierzęcej na środowisko. Żywienie i leczenie zwierząt w zrównoważonej produkcji zwierzęcej. Zabiegi zootechniczno-
weterynaryjne na zwierzętach i profilaktyka. Znaczenie i ocena środowiska hodowlanego w pomieszczeniach dla zwierząt. 
Dobrostan zwierząt i wskaźniki jego oceny. Wymogi zoohigieniczno-zootechniczne w budynkach i na wybiegach. Znaczenie 
trwałych użytków zielonych w zrównoważonej produkcji zwierzęcej. Jednostki certyfikujące i system kontroli gospodarstwa 
ekologicznego. 



Literatura podstawowa: 

Red. Szulc T., 2016. Hodowla zwierząt. Wyd. UP Wrocław 
Maciejowski J, Nowicki B., Pawlina E., Nowakowski P, Jasek S., 2014. Rasy zwierząt gospodarskich. Wyd. PWN 
Kołacz R., Dobrzański Z., 2006. Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich. Wyd. AR Wrocław 

Literatura dodatkowa: 

Bombik E. 2010. Produkcja zwierzęca w gospodarstwie ekologicznym. rozdział w Produkcja zwierzęca cz. II”. Wyd. REA. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi 
Ćwiczenia praktyczne uzupełniane technikami multimedialnymi 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia odbędzie się na podstawie dwóch zaliczeń: cząstkowego i końcowego 

Forma i warunki zaliczenia: 

 
Uzyskanie co najmniej  51 procent liczby punktów z każdego zaliczenia 

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
 

Bilans punktów ECTS*: 

 studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 godz 8 

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 25 godz 16 

Udział w ćwiczeniach terenowych 5 godz. 4 

Udział w konsultacjach  8 godz. 20 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 20 godz. 20 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium 27 godz. 32 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 100 

Punkty ECTS za przedmiot 4 4 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Doradztwo w inżynierii ekologicznej 

Nazwa w języku angielskim:   Consulting in ecological engineering 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Katedra Agrotechnologii/Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  I stopnia 

Rok studiów:   III 

Semestr:  5 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Marek Gugała, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Marek Gugała, prof. UPH 

Założenia i cele przedmiotu: 

1.Przygotowanie absolwenta do rozwiązywania różnorodnych 
problemów, często daleko wykraczających poza zagadnienia 
bezpośrednio związane z zagadnieniami inżynierii ekologicznej. 

2. Nabycie umiejętności dotyczących pracy w charakterze doradcy, 
członka zespołu, kierownika oraz pracy jednostkach doradczych i 
projektowych. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 

Zna i rozumie istotę produkcji żywności zgodnie z zasadami i normami gwarantującymi 
bezpieczeństwo konsumentów i środowiska naturalnego. Wie jak w racjonalny sposób 
wykorzystać zasoby środowiska przyrodniczego do produkcji żywności. Zna procesy 
zachodzące w ekosystemach. Rozumie konieczność powiązania wiedzy pochodzącej z 
różnych źródeł informacji i wykorzystania jej w procesach produkcyjnych. 

KW_03, KW_06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Potrafi wykorzystać dostępne metody służące ocenie ryzyka związanego z inwestycjami w 
przemyśle rolno-spożywczym. 
Potrafi wystąpić w roli konsultanta oraz przygotować dokumentacje dla wybranej 
inwestycji spełniającej wszystkie wymagania określone prawem.  

K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do ciągłego poszerzania i aktualizowania wiedzy z zakresu inżynierii 
ekologicznej. 

K_K01,  

K_02 Potrafi współpracować w grupie zarówno jako pracownik, lider jaki i kierownik. K_K02, K_K03 

Forma i typy zajęć: 
(stacjonarne/niestacjonarne): 

St. stacjonarne - wykład (15godz.), ćwiczenia (25 godz.), zajęcia terenowe (5 godz.) 
St. niestacjonarne - wykład (8 godz.), ćwiczenia (16 godz.), zajęcia terenowe (4 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Znajomość podstawowej wiedzy z zakresu zrealizowanych modułów podstawowych i modułów kierunkowych. 

Treści modułu kształcenia: 



Nauka współpracy i obsługi klienta oraz zdobywania jego zaufania, zapoznanie z odpowiednimi metodami pracy mającymi na 
celu przekazywanie wiedzy w zrozumiały sposób dla odbiorców, ponadto przyswojenie wiedzy dotyczącej pracy w grupie oraz 
skutecznego kierowania nią. Przygotowanie do rozpoznawania aktualnych i przyszłych potrzeb własnych i potrzeb grupy czy 
większych społeczności.  Umiejętność formułowania wizji służących realizacjo tych potrzeb 

Literatura podstawowa: 

1. Łaguna M., Markowicz B., 2003: Negocjacje i komunikacja w biznesie. Wyd. UWM, Olsztyn. 
2. Puczkowski T., 2006: Komunikacja interpersonalna w biznesie. Wyd. UWM, Olsztyn. 
3. Van den Ban A.W., Hawkins H.S., 1997. Doradztwo rolnicze. Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie Kraków. 
4. Stępień J., 2005: Socjologia pracy i zawodu. Wyd. AR Poznań.  

Literatura dodatkowa: 

1. Dębniewska M., 2005: Konsulting finansowy w strategii rozwoju przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Wyd. UWM, 
Olsztyn.  

2. McKay M., Davis M., Fenning P. 2005; Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańskie Wyd. Psychologiczne. Gdańsk.  
3. Boland H., 1995. Podstawy komunikowania w doradztwie. Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie Poznań. 
4. Przybyszewski R., 2004: Polityka kadrowa w procesie humanizacji stosunków pracy. Wyd. UWM, Olsztyn 
5. Żurek E., 2005. Sztuka wystąpień. Poltext. Warszawa 
6. Fachowa prasa. 
7. Filmy dydaktyczne. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – prowadzony metodą podającą, wspomagany technikami multimedialnymi. 
Ćwiczenia audytoryjne – metoda podająca, aktywizująca i praktyczna, praca w podgrupach. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Egzamin w formie ustnej lub pisemnej. Na ćwiczeniach weryfikacja efektów kształcenia następuje na podstawie kolokwium ze 
zrealizowanych treści programowych, a także poprzez aktywność na zajęciach. Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie 
wiedzy i kompetencji społecznych następuje na egzaminie oraz na kolokwium i w czasie prezentacji w ramach prowadzonych 
ćwiczeń.    

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu: spełnienie każdego z trzech niżej opisanych warunków  
4. Uzyskanie łącznie, co najmniej 51% punktów ze wszystkich form zaliczenia 

Przedział 
punktacji (%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

st. stacjonarne st. niestacjonarne 

11. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

      - udział w wykładach 15 8 

      - udział w ćwiczeniach  25 16 

      - udział w zajęciach terenowych 5 4 

      - udział w konsultacjach 15 16 

12. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:  

      - samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 20 

      - samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 14 16 

      - przygotowanie się do egzaminu 16 20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 
 



 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Systemy kontrali jakości płodów rolnych  

i bezpieczeństwa żywności 

Nazwa w języku angielskim:  
Systems of quality control of agricultural products  

and food safety 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:  Instytut Agronomii, Katedra Warzywnictwa 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obligatoryjny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  3  

Semestr:  5 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: prof. dr hab. Wanda Wadas 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: prof. dr hab. Wanda Wadas 

Założenia i cele przedmiotu: 
Poznanie systemów zapewnienia jakości płodów rolnych w 
zależności od kierunku użytkowania oraz systemów zarządzania 
jakością i bezpieczeństwem żywności. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie wymagania dotyczące jakości płodów rolnych i surowców roślinnych oraz 
kryteria oceny i kontroli jakości plonu roślin uprawnych 

K_W04 

W_02 
Zna podstawowe normy i akty prawne dotyczące kontroli i certyfikacji produkcji rolniczej 
oraz bezpieczeństwa żywności 

K_W05 

W_03 
Zna i rozumie współczesne zagrożenia bezpieczeństwa żywności oraz możliwości ich 
kontroli 

K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi analizować wpływ czynników środowiskowych i agrotechnicznych na jakość plonu 
roślin uprawnych   

K_U01 

U_02 
Potrafi wykorzystać wiedzę do oceny współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa żywności i 
możliwości ich eliminacji. 

K_U03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Jest gotów do zawodowej i etycznej odpowiedzialności za jakość płodów rolnych i 
bezpieczeństwo żywności, i jest gotów do samodzielnego podnoszenia kompetencji 
zawodowych oraz do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w sposób 
przedsiębiorczy 

K_K01, K_K05 

K_02 
Jest gotów do realizacji zadań związanych z kontrolą jakości płodów rolnych i produkcją 
bezpiecznej żywności 

K_K03 

Forma i typy zajęć: 
Studia stacjonarne: wykład – 15 godz., ćwiczenia – 30 godz. 
Studia niestacjonarne: wykład – 8 godz., ćwiczenia – 20 godz. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu uprawy roślin rolniczych i ogrodniczych oraz produkcji zwierzęcej  

Treści modułu kształcenia: 



Plon użytkowy roślin uprawnych. Kryteria oceny jakości płodów rolnych i surowców roślinnych. Normy jakości płodów rolnych i 
surowców roślinnych. Wpływ czynników środowiskowych i agrotechnicznych na jakość płodów rolnych. Główne 
zanieczyszczenia płodów rolnych. Kontrola jakości płodów rolnych.  Pojęcia bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo 
żywnościowe. Jakość i bezpieczeństwo żywności. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa żywności. Systemy kontroli jakości i 
bezpieczeństwa żywności. Krajowe systemy jakości żywności. Akty prawne dotyczące systemów rolnictwa i certryfikacji producji 
rolniczej oraz bezpieczeństwa i jakości żywności. 

Literatura podstawowa: 

1. Badora A. (red.), 2012. Kształtowanie jakości i standaryzacja surowców roślinnych. Wyd. UP  
w Lublinie. 

2. Skrabka-Błotnicka T., Masłowski B., 2008. Bezpieczeństwo żywności. Wyd. UE we Wrocławiu. 
3. Sitarz S., Janczar-Smuga M., 2012. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa żywności, możliwości ich kontroli oraz 

eliminacji. Nauki Inżynierskie i Technologie, 2(5): 68-93. 
4. Akty prawne dotyczące systemów rolnictwa i certyfikacji produkcji rolniczej. 
5. Akty prawne dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności. 
6. Normy jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw. 

Literatura dodatkowa: 

1. Sawicka B. (red.), 2000. Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych. Wyd. UP w Lublinie. 
2. Świetlikowska K. (red.), 2006. Surowce spożywcze pochodzenia roślinnego. Wyd. SGGW, Warszawa 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

wykład – metoda podająca z prezentacją multimedialną,  
ćwiczenia audytoryjne – praca w grupach, analiza i dyskusja 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

wykład – zaliczenie pisemne na ocenę (w uzasadnionych przypadkach ustne) 
ćwiczenia audytoryjne – kolokwium (sprawdzian pisemny lub ustny), aktywność na zajęciach 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 51% punktów ze sprawdzianu 

Przedział punktacji (%) 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100  

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0  

Poprawy – dwie poprawy sprawdzianu w  trakcie zajęć w semestrze 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba godzin kontaktowych, w tym:    

 - udział w wykładach 15 8 

 - udział w ćwiczeniach 30 20 

 - udział w konsultacjach 5 7 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

 - przygotowanie się do ćwiczeń 5 10 

 - przygotowanie się do sprawdzianu 10 15 

 - przygotowanie się do zaliczenia 10 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

 
 
 
 
 
 
 
 



PRZEDMIOT FAKULTATYWNY 3, 4 

                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Normatywy w ochronie środowiska 

Nazwa w języku angielskim:   Norms for environmental protection 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Zakład Ochrony i Hodowli Roślin 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:  piąty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Anna Majchrowska-Safaryan 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Anna Majchrowska-Safaryan, Anna Król 

Założenia i cele przedmiotu: 

poznanie najważniejszych aktów prawnych dotyczących ochrony 
środowiska, ochrony przyrody i polityki ekologicznej państwa; 
zapoznanie z problematyką dotyczącą organizacji i odpowiedzialności 
organów administracji państwowej i samorządowej w zakresie ochrony 
środowiska; poznanie przepisów prawnych i normatywów dotyczących 
poszczególnych komponentów środowiska  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie sposób funkcjonowania systemu prawa ochrony środowiska w UE i  w 
Polsce 

K_W05, K_W06 

W_02 
Zna podstawowe pojęcia, źródła i zasady prawa ochrony środowiska oraz jego 
poszczególnych komponentów 

K_W05 

W_03 
Zna administracyjnoprawne formy działań ochronnych w Polsce i sposób ich odziaływania 
na środowisko  

K_W05, K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, użytkować i klasyfikować akty prawne oraz 
regulacje krajowe i międzynarodowe z zakresu ochrony środowiska i polityki ekologicznej 
państwa 

K_U02 

U_03 
 

Potrafi podejmować właściwe decyzje w zakresie prawnych form działań na rzecz 
ochronnych środowiska 

K-U04 

U_04 
Potrafi przygotować, korzystając z wybranych przez siebie źródeł opracowanie na temat 
podstaw prawnych ochrony środowiska 

K_U05,K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do realizacji prawnych uwarunkowań działalności inżynierii ekologicznej w 
obszarze środowisko oraz wykazuje postawę proekologiczną w podejmowanych 
decyzjach 

K_K05 

K_02 
Jest gotów do świadomej odpowiedzialności prawnej w zakresie działań podejmowanych 
w obszarze ochrony środowiska i edukacji społeczeństwa w tym zakresie 

K_K06 

Forma i typy zajęć: 
studia stacjonarne: 15 godz. – wykład; 15 godz. – ćwiczenia 
studia niestacjonarne: 8 godz. – wykład: 12 godz. – ćwiczenia 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu ochrony środowiska 

Treści modułu kształcenia: 

Prawne zasady ochrony środowiska w Polsce. Geneza i ustrój UE, ekologiczne prawo Unii Europejskiej. Dostosowanie prawa 
krajowego do unijnego w obszarze środowisko i inżyniera środowiskowa. Fundusze unijne i zasady korzystania z nich – 
programy operacyjne, polski system prawny ochrony środowiska. Akty prawne – prawo energetyczne, systemy „zielonych 
certyfikatów”. Polityka ekologiczna Państwa, programy ekologiczne. Instrumenty prawno-ekonomiczne w ochronie środowiska. 
Organy administracji i instytucje ochrony środowiska, dostęp do informacji o środowisku, udział społeczeństwa w 
postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, postępowanie w sprawie ocen oddziaływania planów i przedsięwzięć na 
środowisko, oddziaływanie transgraniczne. Obszary ograniczonego użytkowania, wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do 
środowiska substancji lub energii. Ochrona przyrody. Prawna ochrona roślin i zwierząt, przepisy prawne w zakresie jakości wód, 
przepisy prawne i normatywy w zakresie jakości powietrza, przepisy prawne i normatywy w zakresie ochrony gruntów rolnych i 
leśnych, przepisy prawne i normatywy w zakresie gospodarki odpadami. Programy rolno-środowiskowe. Współczesne 
problemy dotyczące zagadnień prawnych w obszarze inżynierii ekologicznej. 

Literatura podstawowa: 

1. Boć J., Nowacki K., Samborska –Boć E. 2005. Ochrona środowiska. Kolonia Limited, Wrocław 
2. Ciechanowicz-McLean J. 2001. Międzynarodowe prawo ochrony środowiska. Warszawa  
3. Jendrośka J., Bar M. 2005. Prawo ochrony środowiska. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 
4. Górski M. 2015. Zagadnienia systemowe prawa ochrony środowiska. Uniwersytet Łódzki.  
5. Lipiński A. 2010. Prawne podstawy ochrony środowiska. Oficyna, Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

1. Radziszewski E. Prawo ochrony środowiska. Przepisy i komentarz. Wydawnictwo Prawnicze. LexisNexis. W-wa 2009. 
2. Radecki W. Teoretyczne podstawy prawa ochrony środowiska. Wydawca: Prawo Ochrony Środowiska. Wrocław 2006. 
3. Górski M. - Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska, Poznań 2007 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – prowadzony z użyciem środków audiowizualnych 
Ćwiczenia – działanie w grupach wykonanie projektu badawczego, wykonanie prezentacji na wybrany temat 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwium, przygotowanie referatu w formie prezentacji 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie 2 kolokwiów ocenianych według następujących kryteriów, oraz 
przygotowanie referatu tematycznego 
 

Skala (%) 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych z  kolokwiów i referatu. 
Poprawy: jednorazowa poprawa każdego z kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

1.Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

Udział w wykładach 15 8 

Udział w ćwiczeniach 15 12 

Udział w konsultacjach 10 15 

2.Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:  

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 10 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 15 15 

Samodzielne przygotowanie referatu tematycznego 10 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 



PRZEDMIOT FAKULTATYWNY 3, 4 

                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Bioróżnorodność w krajobrazie rolniczym 

Nazwa w języku angielskim:   Biodiversity in the agricultural landscape 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Zakład Ochrony i Hodowli Roślin 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  trzeci 

Semestr:  piąty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Anna Majchrowska-Safaryan 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Anna Majchrowska-Safaryan, Anna Król 

Założenia i cele przedmiotu: 

zapoznanie studentów z problemem ochrony różnorodności 
biologicznej w krajobrazie rolniczym; poznanie najważniejszych 
aktów prawnych prawa międzynarodowego i polskiego 
dotyczących ochrony biologicznej różnorodności; wpływ 
rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka na różnorodność 
biotyczną; dobra praktyka rolnicza jako elementem 
poprawnego kształtowania krajobrazu obszarów wiejskich i 
ochrony bioróżnorodności  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie podstawy naukowe z zakresu bioróżnorodności oraz możliwości ich 
wykorzystania w praktyce 

K_W02 

W_02 Zna podstawowe akty prawne dotyczące ochrony różnorodności biologicznej K_W05 

W_03 
Zna i rozumie współczesne problemy dotyczące zachowania bioróżnorodności i 
zrównoważonego rozwoju obszarów w krajobrazie rolniczym 

K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi ocenić działanie czynników naturalnych i antropogenicznych na zmniejszenie 
bioróżnorodności 

K_U01, K_U02 

U_02 
Potrafi zastosować podstawowe przepisy prawne, mające na celu ochronę 
bioróżnorodności 

K_U05 

U_03 
Potrafi zastosować w praktyce zdobytą wiedzę – przeciwdziałać zagrożeniu utraty 
bioróżnorodności, podejmować samodzielne decyzje 

K_U04,K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do świadomej oceny wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne, 
w tym zagrożeń dla bioróżnorodności, reagowanie na nie i poszerzanie kompetencji 
zawodowych 

K_K01, K_K05, K_K06 

K_02 
Jest gotów do postepowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej, wprowadza zasady 
ochrony bioróżnorodności w trakcie realizacji projektów  

K_K06 

Forma i typy zajęć: 
studia stacjonarne: 15 godz. – wykład; 15 godz. – ćwiczenia 
studia niestacjonarne: 8 godz. – wykład: 12 godz. – ćwiczenia 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu ekologii, ochrony środowiska, systemów gospodarowania 

Treści modułu kształcenia: 

Różnorodność biologiczna, poziomy różnorodności, zagrożenia. Konwencje międzynarodowe i przepisy krajowe o ochronie 
różnorodności biologicznej. Systemy ochrony bioróżnorodności w wybranych państwach UE. Przyczyny zmniejszania się 
bioróżnorodności – w tym rola człowieka. Oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze. Kształtowanie krajobrazu 
rolniczego przez systemy rolnicze. Zasady gospodarowania na terenach czasowo lub trwale wyłączonych z produkcji rolniczej. 
Ochrona lokalnej bioróżnorodności, a gatunki obce i inwazyjne. Ochrona gatunków i odmian roślin uprawnych, w tym rola 
parków narodowych, rezerwatów ogrodów botanicznych i zoologicznych w ochronie bioróżnorodności. Czerwona Księga–
zagrożone gatunki występujące w Polsce. Wpływ ocieplenia klimatu na zmiany w ekosystemach – wymieranie i migracje 
gatunków. Wpływ urbanizacji, infrastruktury drogowej, trakcji kolejowej i gospodarstw specjalistycznych na rozmnażanie i 
rozwój roślin i zwierząt, zapobieganie negatywnym skutkom. Ochrona gatunkowa (na przykładzie wybranego zagrożonego 
gatunku). Reintrodukuja gatunków. Dobra praktyka rolnicza elementem poprawnego kształtowania krajobrazu obszarów 
wiejskich i ochrony bioróżnorodności. Ochrona siedlisk przyrodniczo cennych. Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania 
koncepcji rolnictwa zrównoważonego.  

Literatura podstawowa: 

1. Simonides E. 2007. Ochrona przyrody. Wydawnictwo UW. Warszawa. 
2. Andrzejewski E., Weigle A. (red.) 2003. Różnorodność biologiczna Polski. Drugi raport – dziesięć lat po Rio. NFOŚ 

Warszawa. 
3. Chmielewski T.J. 2003. Rolnicza przestrzeń produkcyjna a różnorodność biologiczna. [W:] Różnorodność biologiczna 

Polski. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Red. R. Andrzejewski, A. Weigle. Warszawa, 203–210. 
4. Gliwicz J. 1994. Konwencja o różnorodności biologicznej: konwencja, badania, strategia.  NFOŚ Warszawa 
5. Oleczek R. 1994. Problemy ochrony różnorodności biologicznej na poziomie układów ekologicznych.  NFOŚ 

Warszawa 

Literatura dodatkowa: 

1. Hołdyński C. 2003. Roślinność i flora w krajobrazie rolniczym. [W:] Podstawy wdrażania programu 
rolnośrodowiskowego i zalesieniowego, FWAG, Warszawa, 37–62. 

2. Karg J. 1997. Rola zadrzewień w procesach regulacji biocenotycznej na obszarach rolniczych. 
[W:] Znaczenie zadrzewień w krajobrazie rolniczym oraz aktualne problemy ich rozwoju w przyrodniczo-gospodarczych 
warunkach Polski. Red. K. Zajączkowski. Wyd. UW Płock, 40–51. 

3. Solon J. 2003. Różnorodność ponadgatunkowa – zbiorowiska roślinne, krajobrazy. [W:] Różnorodność 
             biologiczna Polski. Red. R. Andrzejewski, A. Weigle. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Warszawa, 139–159. 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnie 12 kwietnia 2010 roku w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
będących  przedmiotem zainteresowania Wspólnoty a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących do uznania 
lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 z późn. zmianami,  w tym z 6 listopada 2013. 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 
poz.1409) 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – prowadzony z użyciem środków audiowizualnych 
Ćwiczenia – działanie w grupach wykonanie projektu badawczego, wykonanie prezentacji na wybrany temat 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

kolokwium, wykonanie projektu i prezentacji na wybrany temat 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie 2 kolokwiów ocenianych według następujących kryteriów, oraz 
przygotowanie referatu tematycznego 
 

Skala (%) 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 
Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych z kolokwiów i przygotowanej prezentacji. 
Poprawy: jednorazowa poprawa każdego z kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. 



Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

stacjonarne niestacjonarne 

1.Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

Udział w wykładach 15 8 

Udział w ćwiczeniach 15 12 

Udział w konsultacjach 10 15 

2.Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:  

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 10 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 15 15 

Samodzielne przygotowanie referatu tematycznego 10 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRZEDMIOT FAKULTATYWNY 3, 4 

                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Monitoring i bioindykacja 

Nazwa w języku angielskim:   Monitoring and bioindication 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Zakład Ochrony i Hodowli Roślin 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:  piąty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Anna Majchrowska-Safaryan 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Anna Majchrowska-Safaryan, Anna Król 

Założenia i cele przedmiotu: 

poznanie  struktury organizacyjnej, celów i zadań Państwowego 
Monitoringu Środowiska w Polsce, zapoznanie się  problematyka  
bioindykacji w ocenie stanu zanieczyszczenia poszczególnych 
komponentów środowiska, zdobycie umiejętności dotyczących 
możliwości wykorzystywania wybranych bioindykatorów w praktyce 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna obowiązujący w Polsce system monitoringu środowiska PMŚ i stosowane w nim 
metody pomiarowe 

K_W02, K_W04 

W_02 
Zna zagadnienia naukowe dotyczące możliwościach wykorzystania organizmów żywych w 
ocenie stanu środowiska  naturalnego 

K_W02, K_W04 

W_03 
Zna wybrane metody bioindykacyjne, zagadnienia prawne oraz sposoby prezentacji 
danych uzyskiwanych z systemu monitoringu środowiska 

K_W04, K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi przygotować plan systemu monitoringu jakości i ilości dla wybranego elementu 
środowiska przyrodniczego   

K_U01 

U_02 
Potrafi ocenić stan wybranego elementu środowiska przyrodniczego na podstawie 
biowskaźników, bioindykatorów, wyciąga wnioski dotyczące jakości środowiska   

K-U01, K_U04 

U_03 
Potrafi ocenić wiedzę zdobytą na podstawie analizy dostępnych opracowań dotyczących 
monitoringu poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego  

K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest  gotowy do  monitorowania środowiska w celu zachowania jego dobrostanu i 
poszerzania swojej wiedzy 

K_K01 

K_02 
Jest gotowy pracować samodzielnie i współdziałać w grupie, a także przekazywać 
informacje o konieczności stałego monitorowania stanu środowiska 

K_K02, K_K06 

Forma i typy zajęć: 
studia stacjonarne: 15 godz. – wykład; 15 godz. – ćwiczenia 
studia niestacjonarne: 8 godz. – wykład: 12 godz. – ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy wiedzy dotyczące ochrony środowiska 

Treści modułu kształcenia: 



Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące Państwowego Monitoringu Środowiska i bioindykacji. Podstawa prawna, cele, 
zadania oraz struktura organizacyjna PMS w Polsce. Główne zadania bloków: presje oraz oceny i prognozy. Główne 
zanieczyszczenia powietrza, ich źródła oraz skutki dla zdrowia ludzkiego i zmian klimatycznych. Organizacja monitoringu jakości 
powietrza i podstawowe techniki pomiarowe. Monitoring jakości wód powierzchniowych. Monitoring jakości wód 
podziemnych. Monitoring gleb ornych oraz główne zagrożenia glebowe w Polsce i w Europie. Problem budowy 
ogólnoeuropejskiego systemu monitoringu gleb. Podsystem monitoringu przyrody. Monitoring lasu i gleb leśnych. 
Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego (ZMSP). Monitoring hałasu i pól elektromagnetycznych i promieniowania 
jonizującego. Definicja bioindykacji. Rodzaje metod bioindykacyjnych. Wskaźniki poziomu wód gruntowych. Właściwości 
wskaźnikowe wybranych gatunków roślin wodnych. Porosty jako bioindykatory zanieczyszczeń powietrza. Określanie nasilenia 
emisji przemysłowych w oparciu o wrażliwość gatunków drzew. Badanie wpływu zanieczyszczeń powietrza na drzewa i 
drzewostany. Wrażliwość roślin jako wskaźnik stężeń gazów. Rośliny wskaźnikowe gleb zanieczyszczonych ołowiem i cynkiem. 
Tytoń jako wskaźnik stężenia ozonu. Wskaźniki zakwaszania wód. Określanie zawartości tlenu w wodzie rzeki według 
występowania ryb. Wskaźnikowe właściwości awifauny. Biomarkery i ich zastosowanie do oceny skażeń środowiska, poziom 
organizacji biomarkerów, podział (biomarkery narażenia, biomarkery ekspozycji, biomarkery skutków, biomarkery wrażliwości) 
i ich specyficzność. Rola biomarkerów w ocenie ryzyka środowiskowego. 

Literatura podstawowa: 

1. Traczewska MT. 2001. Biologiczne metody oceny skażenia środowiska. OWPW, Wrocław 
2. Zimny H. 2006. Ekologiczna ocena stanu środowiska. Bioindykacja i biomonitoring. Wyd. Grzegorczyk, Warszawa  
3. Wysocki C., Sikorski P. 2009. Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Wyd. SGGW, 

Warszawa 
4. Fałtynowicz W. 1994. Monitoring powietrza. Porosty jako biowskaźniki zanieczyszczenia. Fundacja CEEW, Krosno. 

Literatura dodatkowa: 

1. Kuźniewski E. 1996. Bioindykacyjne metody w badaniach środowiska. [W:] Przyroda i człowiek. Opolskie Centrum 
Edukacji Ekologicznej, Opole. 

2. Monitoring przyrody ożywionej. Program wraz z instrukcją na lata 1994-1997. Narodowa Fundacja Ochrony 
Środowiska, Warszawa 1993. 

3. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 
1-8 

4. Roo-Zielińska E. 2004. Fitoindykacja jako narzędzie oceny środowiska fizycznogeograficznego. Podstawy teoretyczne i 
analiza porównawcza stosowanych metod. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 199. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – prowadzony z użyciem środków audiowizualnych 
Ćwiczenia – działanie w grupach wykonanie projektu badawczego, wykonanie prezentacji na wybrany temat 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

kolokwium, wykonanie projektu i prezentacji na wybrany temat 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie 2 kolokwiów ocenianych według następujących kryteriów, oraz 
przygotowanie referatu tematycznego 

Skala (%) 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Ocena końcowa jest średnią ocen uzyskanych z kolokwiów i przygotowanej prezentacji. 
Poprawy: jednorazowa poprawa każdego z kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 stacjonarne niestacjonarne 

1.Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

Udział w wykładach 15 8 

Udział w ćwiczeniach 15 12 

Udział w konsultacjach 10 15 

2.Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:  

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 10 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 15 15 

Samodzielne przygotowanie referatu tematycznego 10 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 



 
 
PRZEDMIOT FAKULTATYWNY 5, 6 

                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Analiza chemiczno-rolnicza 

Nazwa w języku angielskim:    Agricultural-chemical analysis 

Język wykładowy:    polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:      Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:  
   Instytut Agronomii  
   Zakład Gleboznawstwa i Chemii Rolniczej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):    pierwszego stopnia 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:   piąty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. inż. Andrzej Wysokiński, prof. nzw. 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
dr hab. Beata Kuziemska, prof. nzw., dr hab. inż. Andrzej Wysokiński, prof. nzw., 
dr Dawid Jaremko 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z aktualnymi metodami analizy 
chemiczno-rolniczej 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie pojęcia z zakresu analizy chemiczno-rolniczej. K_W01 

W_02 
Zna i rozumie wybrane metody analizy chemicznej i ich przydatność do oceny zjawisk i 
procesów zachodzących w otoczeniu. 

K_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi przeprowadzić analizę z użyciem właściwej metody i na podstawie uzyskanych 
wyników dokonać oceny zjawisk i procesów zachodzących w środowisku. 

K_U01 
K_U02 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do włączania do swojego warsztatu nowych metod z zakresu analizy 
chemiczno-rolniczej. 

K_K01 

K_02 
Jest gotów do ustalenia zakresu wykonywanych analiz chemicznych, a także właściwego 
doboru metod do wyposażenia laboratorium oraz umiejętności własnych i 
współpracowników. 

K_K04 

Forma i typy zajęć: 
 Studia stacjonarne: 15 godz. wykład, 15 godz. ćwiczenia 
Studia niestacjonarne: 8 godz. wykład, 12 godz. ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych wiadomości z zakresu chemii ogólnej i fizyki. 

Treści modułu kształcenia: 



Podstawy analizy jakościowej i ilościowej. Metody destrukcyjne i niedestrukcyjne. Kryteria wyboru metody analitycznej. 
Dokładność i precyzja metody oraz źródła błędów i sposoby ich eliminowania. Metody pobierania i przygotowania prób do 
analizy. Sposoby mineralizacji prób. Wykorzystanie metod potencjometrycznych i spektrofotometrycznych w analizie 
chemiczno-rolniczej. Analiza metodami spektrometrii masowej i emisyjnej, a także spektrometrii emisyjnej z plazmowym 
wzbudzeniem. Przydatność chromatografii gazowej i cieczowej w analizie chemiczno-rolniczej. Opracowanie, przedstawienie i 
interpretacja uzyskanych wyników. 

Literatura podstawowa: 

Minczewski J., Marczenko Z. 2008. Chemia analityczna. T. 1. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa. Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa. 
Minczewski J., Marczenko Z. 2012. Chemia analityczna. T. 2. Chemiczne metody analizy ilościowej. Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

Szłyk E., Kurzawa M,. Szydłowska-Czerniak A., Jastrzębska A. 2013. Ilościowa analiza chemiczna. Metody wagowe i 
miareczkowe. Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu. 
Gambuś F., Wieczorek J. 2013. Analiza instrumentalna dla studentów kierunków Rolnictwo i Ochrona środowiska. 
Wydawnictwo UR w Krakowie. 
Krzywy-Gawrońska E. 2007. Analiza chemiczna gleb, nawozów i roślin. Wydawnictwo Naukowe AR w Szczecinie. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych. 
Ćwiczenia w laboratorium chemicznym, każdy student pracuje samodzielnie – wykonuje analizy przygotowanych próbek. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Pisemne zaliczenie teoretycznej części realizowanej w ramach wykładu. Ocena wykonanych analiz w ramach ćwiczeń 
laboratoryjnych. Obydwie formy zaliczenia będą weryfikowały efekty kształcenia w obszarach wiedzy, umiejętności i 
kompetencji. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: 
uzyskanie łącznie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów ze wszystkich form zaliczenia (kolokwium z części teoretycznej oraz 
ocen analiz chemicznych z części praktycznej). 

Przedział punktacji (%) 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 Elementy i ich waga mająca wpływ na ocenę końcową: 
kolokwium z wykładów – 50% 
analizy chemiczne wykonywane w ramach ćwiczeń – 50% 
aktywność na zajęciach – 0,    sprawozdania – 0 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 8 

Udział w ćwiczeniach 15 12 

Udział w konsultacjach z przedmiotu 15 10 

Przygotowanie się do zaliczenia części 
teoretycznej 

30 45 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 3 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 
 
 
 



PRZEDMIOT FAKULTATYWNY 5, 6 
                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Gospodarka materią organiczną i zagospodarowanie odpadów 

Nazwa w języku angielskim:  Management of organic matter  and  waste 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny  

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   3 

Semestr:  5 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. inż. Marcin Becher, prof. nzw. 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
dr hab. inż. Marcin Becher, prof. nzw. 
dr hab. inż. Krzysztof Pakuła, prof. nzw. 
dr hab. inż. Barbara Symanowicz, prof. nzw. 

Założenia i cele przedmiotu: 
Celem procesu dydaktycznego jest przekazanie wiedzy  
i umiejętności z zakresu prawidłowej gospodarki materią 
organiczną oraz racjonalnego wykorzystania odpadów. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie źródła, przemiany i bilansowanie materii organicznej. Zna i rozumie skutki 
środowiskowe ubytku materii organicznej oraz możliwościach ochrony jej zasobów. 

K_W01, K_W02 
K_W03, K_W04, 

K_W06 

W_02 
Zna i rozumie podstawy gospodarki odpadami. Zna właściwości odpadów oraz zasady 
racjonalnego ich wykorzystania. 

K_W01, K_W03 
K_W04, K_W05 

K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi dokonać  oceny ilości i jakości glebowej materii organicznej. Potrafi bilansować 
materię organiczną oraz zaplanować (racjonalną i zgodną z prawem) gospodarkę materią 
organiczną. 

K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U07 

U_02 
Potrafi planować gospodarkę odpadami na poziomie przedsiębiorstwa i jednostki 
samorządowej. 

K_U01, K_U03, 
K_U02, K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do uzupełniania własnej wiedzy  oraz widzi potrzebę i zna sposoby dotarcia do 
źródeł, aby ją aktualizować. 

K_K01 

K_02 
Jest gotów do refleksji na temat skutków społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych 
działań związanych z  gospodarką materią organiczną oraz wykorzystania odpadów.  

K_K02, K_K05, K_K06 

Forma i typy zajęć: 
studia stacjonarne: 15 godz. wykładów, 15 godz. ćwiczeń;  
studia niestacjonarne 8 godz. wykładów, 12 godz. ćwiczeń. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw nauk przyrodniczych 

Treści modułu kształcenia: 

Procesy przemian i funkcje materii organicznej w środowisku. Obieg biogenów w przyrodzie. Czynniki kształtujące Ilość i jakość 
materii organicznej w glebach Polski. Przegląd i analiza źródeł glebowej materii organicznej. Bilans glebowej materii 



organicznej: metodologia; reprodukcja i degradacja; bilans w skali globalnej i regionalnej; bilans w gospodarstwach o różnym 
kierunku produkcji. Zmiany ekonomiczno-organizacyjne rolnictwa polskiego a gospodarowanie glebową materią organiczną. 
Ochrona zasobów glebowej materii organicznej. Podstawy gospodarki odpadami. Cele, zadania oraz zasady zagospodarowania 
odpadów. Gleba jako „bireaktor” i miejsce utylizacji odpadów. Wykorzystanie odpadów w nawożeniu i rekultywacji gruntów. 
Potencjał bioenergetyczny gleb. Biomasa w energetyce.  

Literatura podstawowa: 

• Gonet S. S. 2007. Rola materii organicznej w środowisku. PTSH Wrocław. 
• Rosik-Dulewska. 2015. Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
• Jędrczak A. 2007. Biologiczne przetwarzanie odpadów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

 Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. 2004. Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN Warszawa 

 Mocek A. (red.) 2014. Gleboznawstwo.   PWN, Warszawa.  

 Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 roku (z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2001 roku w sprawie odzysku R10. 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 rok w sprawie szczegółowego sposobu stosowania 
nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania. 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów o 
nawozach i nawożeniu. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład problemowy z wykorzystaniem multimediów. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem analiz sytuacyjnych 
organizacji, pozwalających na kształtowanie umiejętności zastosowania wiedzy teoretyczne. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie  pisemne – weryfikuje efekty:  W_01, W_02, U_01, U_02, K_01, K_02. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Ocena z przedmiotu jest średnią ważoną następujących elementów:  
- ocena z zaliczenia pisemnego (80 % udziału w ocenie końcowej); 
- ocena z aktywności i frekwencji (20 % udziału w ocenie końcowej). 
Zaliczenie na ocenę - procentowy zakres ocen z zaliczenia pisemnego: 
91-100% - bdb 
81-90% - db+ 
71-80% - db 
61-70% - dst+ 
51-60% – dst 
50-0% - ndst 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

    udział w wykładach 15 8 

    udział w ćwiczeniach  15 12 

    udział w konsultacjach 10 10 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

    samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 30 

    przygotowanie do kolokwium 20 25 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 
 
 
 
 
 



PRZEDMIOT FAKULTATYWNY 5, 6 
                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Podstawy biogeochemii środowiska 

Nazwa w języku angielskim:   Basics of environmental biogeochemistry 

Język wykładowy:       polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:     Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii  

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   III 

Semestr:  5 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. inż. Krzysztof Pakuła, prof. nzw. 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
dr hab. inż. Marcin Becher, prof. nzw. 
dr hab. inż. Krzysztof Pakuła, prof. nzw. 
dr Dawid Jaremko 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zdobycie wiedzy i umiejętności z podstaw biogeochemii 
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zasad i 
mechanizmów obiegu pierwiastków w zróżnicowanych 
ekosystemach oraz roli biosfery w kształtowaniu chemizmu 
środowiska w aspekcie inżynierii ekologicznej. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
zna i rozumie podstawową terminologię przedmiotu oraz procesy i zjawiska warunkujące 
funkcjonowanie środowiska w skali globalnej i lokalnej 

K_W01, K_W02 

W_02 
zna i rozumie rolę organizmów żywych oraz litosfery, hydrosfery i atmosfery  
w przepływie energii i obiegu materii w różnych ekosystemach  

K_W04, K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
potrafi opisać cykle biogeochemiczne wybranych pierwiastków  
w kontekście oceny, ochrony, kształtowania i inżynierii  środowiska  

K_U01, K_U7 

U_02 
potrafi wyjaśnić i ocenić wpływ naturalnych czynników i procesów biogeochemicznych 
oraz stopnia antropopresji na migrację i akumulację związków chemicznych pierwiastków 
w środowisku i skład chemiczny biosfery 

K_U02, K_U04, K_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 jest gotów do aktualizacji i poszerzania wiedzy i umiejętności K_K01 

K_02 
jest gotów do rzetelnej oceny jakości środowiska i aktywności w zakresie jego 
kształtowania i ochrony 

K_K06 

Forma i typy zajęć: 
Studia stacjonarne: 15 godz. - wykład, 15 godz. - ćwiczenia 
Studia niestacjonarne: 8 godz. - Wykład, 12 godz. - ćwiczenia 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawy wiedzy z zakresu nauk o ziemi, chemii, biochemii, biologii, rolnictwa 

Treści modułu kształcenia: 



Miejsce i rola biogeochemii w naukach przyrodniczych. Właściwości fizyczne i chemiczne podstawowych środowisk 
biogeochemicznych Ziemi. Dynamika biogeochemiczna - wybrane procesy geologiczne i biochemiczne w środowisku. Rola 
biosfery - życie jako mechanizm krążenia materii, skład chemiczny żywych organizmów, korelacja między wzrostem i rozwojem 
organizmów a chemiczną charakterystyką środowiska ich bytowania. Podstawowe systemy klasyfikacyjne pierwiastków w 
biogeochemii. Specjacja pierwiastków chemicznych i równowaga biogeochemiczna – bilanse biogeochemiczne. Charakterystyka 
pierwiastków biofilnych. Cykle biogeochemiczne – transformacja, migracja i akumulacja organicznych i mineralnych form 
pierwiastków chemicznych w środowisku. Wpływ biosfery  
i antropopresji na przestrzenną i czasową zmienność składu chemicznego środowiska. Wskaźniki i parametry biogeochemiczne. 

Literatura podstawowa: 

 Migaszewski Z.M., Gałuszka A. 2016. Geochemia środowiska. Wyd. Naukowe PWN,, Warszawa. 

 Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. Naukowe PWN,, Warszawa.  

 Szperliński Z. 2002. Chemia w ochronie i inżynierii środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. 

 Weiner J. 2017. Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

 Paul E. A., Clark F. E. 2000. Mikrobiologia i biochemia gleb. Wyd. UMCS. Lublin.  

 Stanley S. M. 2002. Historia Ziemi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 

 Sadowski  Z. 2005 Biogeochemia: wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,  Wrocław. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład informacyjny i problemowy prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. 
Ćwiczenia realizowane metodą problemową z wykorzystaniem metod aktywizujących, pozwalających na kształtowanie 
umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, praca w grupie-prezentacja, analiza i ocena studium przypadku 
(charakterystyki biogechemicznej środowiska/pierwiastka). 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia z zakresu wiedzy (W_01, W_02), umiejętności (U_01, U_02) i kompetencji społecznych (K_01, 
K_02) następuje w trakcie końcowego zaliczenia pisemnego oraz poprzez ocenę systematyczności, zaangażowania i aktywności 
studenta w trakcie zajęć - praca w grupie. 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunki zaliczenia: 
- pozytywna ocena z kolokwium pisemnego 
ocena: 2 (0-5 pkt); 3 (5,1-6 pkt); 3,5 (6,1-7 pkt); 4 (7,1-8 pkt); 4,5 (8,1-9 pkt); 5 (9,1 – 10 pkt). 
Poprawa kolokwium w trakcie trwania semestru oraz w czasie sesji egzaminacyjnej. 
Zaliczenie uwzględnia także aktywność i zaangażowanie w pracę grupową w trakcie zajęć – przygotowanie i ocena sprawozdania 
z analizy zdefiniowanego problemu z zakresu tematyki przedmiotu 
ocena: 2 (0-5 pkt); 3 (5,1-6 pkt); 3,5 (6,1-7 pkt); 4 (7,1-8 pkt); 4,5 (8,1-9 pkt); 5 (9,1 – 10 pkt). 
Na ocenę końcową z przedmiotu (wpisywaną do systemu USOS Web) wpływa wynik zaliczenia pisemnego (70%) i wynik pracy w 
grupie w trakcie ćwiczeń (30%). 

Bilans punktów ECTS*: 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym   

    udział w wykładach 15 8 

    udział w ćwiczeniach  15 12 

    udział w konsultacjach 10 7 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym   

    samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 23 

    przygotowanie do zaliczenia 20 25 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 
 
 
 

https://fbc.pionier.net.pl/search/query?q=dc_title%3A%22Biogeochemia+%3A+wybrane+zagadnienia%22


                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Technologie w przechowalnictwie i przetwórstwie płodów rolnych 

Nazwa w języku angielskim:   Technologies in food storage and processing of agricultural products 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  I stopnia 

Rok studiów:   III 

Semestr:  6 

Liczba punktów ECTS:   4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: 
Prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska 
 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska 
Prof. dr hab. Wanda Wadas 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie wiedzy dotyczącej: 
- poznania zależności cech fizjologicznych    płodów rolnych, 

a ich trwałością przechowalniczą i wartością  przetwórczą; 
- zasad i warunków przechowywania płodów  rolnych: 

surowców i produktów roślinnych; 
  -   zasad i metod przetwórstwa płodów rolnych; 
  - zagospodarowania odpadów roślinnych powstałych w 

procesie przetwórczym.  
  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie procesy zachodzące w produkcji rolniczej, uwzględniające  zjawiska 
przyrodnicze i czynniki antropogeniczne, w szczególności w przechowalnictwie                  i 
przetwórstwie płodów rolnych   

K_W02 

W_02 
Zna i rozumie zasady doboru surowców roślinnych z przeznaczeniem do przetwórstwa na 
cele żywnościowe i racjonalne zagospodarowanie produktów                 i odpadów 
powstałych w procesie przetwórczym. 

K_W04 
K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi podejmować działania dotyczące wyboru optymalnych technologii                         i 
warunków przechowalniczych płodów rolnych służących produkcji żywności.  

K_U03 
 

U_02 
Potrafi dokonać doboru surowców  do technologii przetwórstwa rolno-spożywczego i 
zagospodarować produkty powstające w tym procesie; potrafi dokonać oceny 
oddziaływania przetwórstwa rolno-spożywczego na stan środowiska przyrodniczego 

K_U04 
 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych w zakresie wiedzy 
kierunkowej, z uwzględnieniem wiedzy odnoszącej się do przygotowania surowców 
roślinnych pochodzenia rolniczego do przetwórstwa na cele żywnościowe    

K_K01 

K_02 
Jest gotów do zapewnienia bezpieczeństwa swojego i współpracowników podczas działań 
przygotowujących surowce roślinne do przetwórstwa.    

K_K04 



K_03 
Jest gotów do wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w działalności gospodarczej 
powiązanej ze studiowanym kierunkiem  

K_K05 

Forma i typy zajęć: 

studia stacjonarne: wykład (15 godz.), ćwiczenia (25 godz.), ćwiczenia terenowe                      (5 
godz.) 
studia niestacjonarne: wykład (8 godz.), ćwiczenia (16 godz.), ćwiczenia terenowe                      (4 
godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

znajomość podstawowej wiedzy z zakresu chemii i zrealizowanych przedmiotów kierunkowych  

Treści modułu kształcenia: 

Fizjologia starzenia się surowców roślinnych. Wpływ procesów fizjologicznych na trwałość przechowalniczą surowców 
roślinnych. Oddziaływanie czynników przyrodniczych                              i agrotechnicznych na trwałość przechowalniczą płodów 
rolnych. Sposoby przechowywania bulw ziemniaka. Zasady przechowywania ziarna zbóż. Zarządzanie surowcem do cukrowni.  
Specyfika składu chemicznego nasion roślin oleistych, a warunki ich przechowywania. Trwałość  przechowalnicza warzyw i 
owoców. Przechowywanie owoców i warzyw.  
Miejsce przetwórstwa rolno-spożywczego w gospodarce narodowej. Istota procesu produkcyjnego i technologicznego. Kierunki 
przetwórstwa bulw ziemniaka.. Wykorzystanie ziarna zbóż w przetwórstwie młynarskim. Technologia produkcji cukru. Specyfika 
składu chemicznego nasion roślin oleistych, a warunki ich przechowywania. Nasiona roślin oleistych jako surowiec do 
przetwórstwa w przemyśle tłuszczowym. Cele i metody utrwalania żywności. Wartość przetwórcza owoców i warzyw. Metody 
utrwalania owoców i warzyw. Produkty owocowe i warzywne. Odpady produkcyjne i sposoby ich zagospodarowanie w 
gospodarce żywnościowej i paszowej. 

Literatura podstawowa: 

11. Adamicki F., Czerko Z., 2002: Przechowalnictwo warzyw i ziemniaka. PWRiL, Poznań. 
12. Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych. Wybrane zagadnienia pod red. B. Sawickiej. Wyd. AR           w lublinie 2000. 
13. Fizjologia plonowania roślin. Praca zbiorowa pod red. R. J. Góreckiego i St. Grzesiuka. Wyd. UW-M, Olsztyn 2002.  
14. Grzesiuk S., Kulka K., 1988: Biologia ziarniaków zbóż. PWN Warszawa. 
15. Jarczyk A., Płocharski W., 2010: Technologia produktów owocowych i warzywnych. Wyd. I, t. II, WSE-H w Skierniewicach.  
16.  Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., 2004: Towaroznawstwo żywności. WSiP Warszawa. 
17. Lada E., 2008: Podstawy przetwórstwa spożywczego. Agrobiznes. WSiP Warszawa. 
18. Ocena jakości i przechowalnictwa produktów rolnych. Przewodnik metodyczny do ćwiczeń pod red. Z. Ciećko. Wyd. UW-M 

Olsztyn, 2003. 
19. Produkcja roślinna, technologia przechowalnictwa zbóż, ziemniaków i pasz. Praca zbiorowa pod red. J. Chotkowskiego. 

Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa 1994. 
20. Rogozińska I., 1997: Przechowalnictwo i towaroznawstwo surowców rolniczych. Ćwiczenia, wyd. II, AT-R , Bydgoszcz. 

21. Surowce spożywcze pochodzenia roślinnego pod red. K. Świetlikowskiej. Wyd. SGGW. 
22. Szczegółowa uprawa roślin. Praca zbiorowa pod red. Z. Jasińskiej i A. Koteckiego. T. 1 i 2, AR Wrocław, 2003.  

Literatura dodatkowa: 

Aktualne czasopisma popularno-naukowe dotyczące produkcji i przetwórstwa surowców roślinnych na cele żywnościowe: 
Agrotechnika, Wieś Jutra, Top Agrar Polska, Poradnik Gospodarski, Agroserwis, Informator Produkcji Roślinnej, Raporty Rolne, 
Hasło Ogrodnicze, Przemysł Zbożowo-Młynarski. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – prowadzony metodą podającą, wspomagany technikami multimedialnymi. 
Ćwiczenia: metoda podająca, aktywizująca i praktyczna, tj. opis, objaśnienie, filmy dydaktyczne, praktyczna analiza surowców 
roślinnych z wykorzystaniem metod do oceny cech jakościowych - praca w grupach; poznanie funkcjonowania przechowalni 
ziemniaków oraz owoców i warzyw, młyna zbożowego, przetwórni owoców i warzyw.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Egzamin w formie ustnej lub pisemnej. Na ćwiczeniach weryfikacja efektów kształcenia następuje na podstawie kolokwium ze 
zrealizowanych treści programowych, a także poprzez aktywność na zajęciach. Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie 
wiedzy i kompetencji społecznych następuje na egzaminie oraz na kolokwium i w czasie prezentacji w ramach prowadzonych 
ćwiczeń.    

Forma i warunki zaliczenia: 



Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu: 
Uzyskanie łącznie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów ze wszystkich form zaliczenia (egzamin, kolokwium, aktywność na 
zajęciach): 

Przedział 
punktacji      

(%) 

 
0-50 

 
51-60 

 
61-70 

 
71-80 

 
81-90 

 
91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Elementy i ich waga mające wpływ na ocenę końcową: 
- egzamin – 50%, - kolokwium – 30%, - aktywność na zajęciach – 20%   

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

st. stacjonarne st. niestacjonarne 

13. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

      - udział w wykładach 15 8 

      - udział w ćwiczeniach  25 16 

      - udział w zajęciach terenowych  5 4 

      - udział w konsultacjach 10 12 

14. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:  

      - samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 12 

      - samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 15 18 

      - przygotowanie się do egzaminu 20 30 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  MATERIAŁOZNAWSTWO I BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE 

Nazwa w języku angielskim:  Materials and ecological construction 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  INŻYNIERIA EKOLOGICZNA 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii, Katedra Metod Ilościowych i Gospodarki Przestrzennej  

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  3 

Semestr:  6 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  D inż. BARTOSZ ZEGARDŁO 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia  Dr inż. BARTOSZ ZEGARDŁO 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z materiałami budowlanymi i ich 
zastosowaniem - w szczególności z materiałami ekologicznymi powstającymi z 
materiałów naturalnych. Student poznaje również zasady budownictwa ze 
szczególną uwagą zwróconą na budownictwo pasywne i energooszczędne.  

Symbol efektu 
Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego/ 
specjalnościowego WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie podstawy  materiałoznawstwa, w tym w szczególności stosowania 
materiałów naturalnych oraz recyklingowych. 
 

K_W03, K_W06 
 
 

W_02 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia  z zakresu projektowania prostych obiektów 
budownictwa, zna normy i ogólne wytyczne projektowania obiektów pasywnych 
i energooszczędnych. 

K_W03, K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi stosować materiały budowlane pochodzące z recyklingu lub zasobów 
naturalnych. 

K_U04 
 

U_02 Potrafi wykonać prosty projekt obiektu energooszczędnego. K_U04 

U_03 
Potrafi zidentyfikować zagrożenia obiektów budowlanych w świetle sytuacji 
kryzysowych związanych z niekorzystnymi oddziaływaniami środowiska. 

K_U02 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do podnoszenia poziomu własnej wiedzy, z praktycznym jej 
wykorzystaniem. 

K_K01 
K_K02 

K_02 
Jest gotów do brania odpowiedzialności za pracę własną i jest przygotowany i 
akceptuje zasady pracy w zespole.  

K_K05 

K_03 Jest gotów do przestrzegania zasad ochrony środowiska.  K_K06 

Forma i typy zajęć 
(stacjonarne)/niestacjonarne 

Studia stacjonarne: wykład 15 godz., ćwiczenia 25 godz., ćwiczenia terenowe 5 godzin. Studia 
niestacjonarne: wykład 8 godzin, ćwiczenia 16 godzin, ćwiczenia terenowe 4 godziny. 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Znajomość przedmiotów ogólnych: matematyki i fizyki w zakresie szkoły średniej oraz podstaw grafiki inżynierskiej. 

Treści modułu kształcenia: 



Podstawy materiałoznawstwa. Cechy  materiałów. Podstawowe badania materiałów. Materiały kamienne. Ceramika. Stal. 
Beton w tym betony recyklingowe. Materiały wykończeniowe w tym nowoczesne materiały ekologiczne. Materiały 
izolacyjne w tym izolacje termiczne i ich wpływ na zmniejszenie zużycia paliw. Podstawy teorii bezpieczeństwa konstrukcji w 
tym w świetle anomalii klimatycznych. Ściany – materiały, układy, elementy w budownictwie energooszczędnym. 
Fundamenty – materiały, rodzaje, przenoszenie obciążeń, reguły posadowień obiektów reguły zabezpieczania przed ucieczką 
ciepła.  Dachy i stropodachy z materiałów naturalnych i ekologicznych. Stropy- rys historyczny, materiały, przekazywanie 
obciążeń, realizacje w obiektach ekologicznych. Pokrycia dachowe, materiały izolacyjne w budynkach pasywnych i 
energooszczędnych. 

Literatura podstawowa: 

1.  E. Moj, M. Śliwiński - Podstawy budownictwa – Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 1997. 
2. Mirosława Popek, Bożenna Wapińska - Budownictwo ogólne, podręcznik, WSiP, Warszawa, 2012. 
3.  Rozporządzenie – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Literatura dodatkowa: 

1. Ustawa – Prawo Budowlane 
2. Budownictwo ogólne – praca pod redakcją L. Lichołaj, Arkady, Warszawa, 2004. 
3. Poradnik Majstra Budowlanego – praca zbiorowa pod redakcją J. Panas, Arkady, Warszawa, 2008. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład prowadzony jest z zastosowaniem prezentacji multimedialnych. 
Ćwiczenia prowadzone są metodą problemową z zastosowaniem szkiców graficznych, na których omawiany jest 
przykładowy projekt budynku energooszczędnego. W pracy domowej studenci mają obowiązek wykonania projektów 
własnych obiektów odpowiadających fragmentom omawianym. Część wszystkich zajęć przeznaczona jest na korekty 
projektów oraz ich indywidualne omówienie z prowadzącym.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Aktywność na zajęciach. 
Wykonanie projektu. 
Obrona ustna projektu. 
Egzamin końcowy 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego efektu 
kształcenia 

Egzamin  Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji następuje na egzaminie  

W_01; W_02, U_01; U_02, U_03 
K_02; K_03,  

Ocena projektu Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji następuje podczas oddania 
projektu i na jego ustnej obronie 

W_01; W_02 
U_01; U_02; U_03 

K_01; K_02 
 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Warunek uzyskania zaliczenia ćwiczeń:   
5. Projekt: 60 pkt. 
6. Zaliczenie ustne pytań do projektu: 20 pkt. 

Uzyskanie co najmniej 51% z egzaminu ustnego lub pisemnego 

Przedział punktacji (%) 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

      - udział w wykładach 15 8 

      - udział w ćwiczeniach  25 16 

       - udział w ćwiczeniach terenowych 5 4 

      - udział w konsultacjach 15 12 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

      - samodzielne wykonanie projektu 20 30 

      - samodzielne przygotowanie się do obrony porjektu 10 15 

      - przygotowanie się do egzaminu 10 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz. 100 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 4 ECTS 
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                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  GOSPODAROWANIE PRZESTRZENIĄ EKOLOGICZNĄ 

Nazwa w języku angielskim:   Ecololgical spatial development 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   INŻYNIERIA EKOLOGICZNA 

Jednostka realizująca:  
 INSTYTUT AGRONOMII KATEDRA METOD ILOŚCIOWYCH I GOSPODARKI  
PRZESTRZENNEJ 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  FAKULTATYWNY 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  PIERWSZEGO STOPNIA 

Rok studiów:   3 

Semestr:  6 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr. EWA MIŁKOWSKA 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr. EWA MIŁKOWSKA 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest przekazanie dotyczącej zróżnicowania 
przestrzennego gospodarki. Zapoznanie ze współczesnymi 
uwarunkowaniami i tendencjami rozwoju gospodarczego z 
uwzględnieniem aspektów ekologicznych gospodarowania 
przestrzenią. Zdobycie przez studenta umiejętności oceny 
uwarunkowań, trendów i procesów rozwoju w wymiarze 
globalnym i lokalnym oraz budowy planów ekologicznego 
zagospodarowania przestrzennego. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie czynniki wpływające na zróżnicowanie przestrzenne gospodarki.  K_W02 

W_02 Zna i rozumie uwarunkowania historyczne i społeczne gospodarki przestrzennej.  K_W03 

W_03 Zna i rozumie zasady budowy planów ekologicznych zagospodarowania przestrzennego.  K_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi ocenić uwarunkowania procesów lokalnych i globalnych w budowie planów 
ekologicznych. 

K_U01 

U_02 Potrafi  ocenić uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne w środowisku przyrodniczym. K_U02 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do działań kreatywnych  w zakresie analizy przestrzennej. K_K01 

K_K02 

K_02 
Jest gotów do  pracy  zespołowej; rozumie konieczność systematycznej pracy. Jest gotów 
do samodzielnego wykorzystywania  zdobytej wiedzy. 

K_K01 
K_K02 

Forma i typy zajęć: 
Studia stacjonarne: wykład 15 godzin, ćwiczenia 15 godzin. 
studia niestacjonarne: wykład 8 godzin, ćwiczenia 12 godzin.  

Wymagania wstępne i dodatkowe: Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ekologii i ochrony środowiska. 

Treści modułu kształcenia: 



Zagadnienia osadnicze w Polsce współczesnej, geografia historyczna i jej wpływ na kształtowanie się regionów ekologicznie 
cennych. Podstawy prawne planowania przestrzennego w Polsce. 
Przestrzenna struktura gospodarki europejskiej. Uwarunkowania historyczne i społeczne.  
Polityka regionalna Unii Europejskiej. Konwergencja, spójność, konkurencja. Podmioty, instrumenty i instytucje polityki 
regionalnej.  
Znaczenie zasobów przyrodniczych w planowaniu przestrzennym. Współczesne przemiany zasobów środowiska. Kształtowanie 
przyrodniczej struktury miasta. Rola terenów otwartych w strukturze miasta. Zróżnicowanie przestrzenne gospodarki Polski. 
Historyczne i społeczne uwarunkowania. Pozycja regionu w gospodarce europejskiej. Powiązania funkcjonalno-przestrzenne z 
otoczeniem. Zróżnicowanie struktury gospodarczej. Programy strategiczne.  

Literatura podstawowa: 

1. Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne., PWN, 2007 
2. Minorski J., Środowisko przyrodnicze a gospodarka przestrzenna., Arkady, 1977 
3. Zimny H., Ekologiczna ocena stanu środowiska. Bioindykacja i biomonitoring., Warszawa 2006.  

Literatura dodatkowa: 

1. Pietrzak M., Podstawy i zastosowania ekologii krajobrazu, Wyd. PPWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie 2010. 
2. Richling A., Solon J., Ekologia krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych. 
Ćwiczenia z wykorzystaniem środków multimedialnych, studium przypadku. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego efektu kształcenia 

Zaliczenie pisemne 100% 
W_01; W_02, W_03 

U_01; U_02 
K_01;K_02 

 

Forma i warunki zaliczenia: 

Kolokwium pisemne 
Zaliczenie w postaci testu sprawdzającego składającego się z 20 pytań z 3 wariantami odpowiedzi, z których tylko 1 
odpowiedź będzie poprawna. Maksymalna liczba punktów do zdobycia 20.  
Kryterium oceniania: 
51-60% - dostateczny, 
61-70% - dostateczny plus, 
71-80% - dobry, 
81-90% - dobry plus, 
91-100% - bardzo dobry. 
Poprawy  
Zgodnie z regulaminem studiów 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz) 

1. Liczba godzin kontaktowych w tym: St. stacjonarne St. niestacjonarne 

- udział w wykładach 15 8 

- udział w ćwiczeniach 15 12 

- udział w konsultacjach 20 20 

2. liczba samodzielnej pracy studenta w tym:   

- przygotowanie się do zaliczenia 25 35 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  MECHANIKA PROCESÓW ŚRODOWISKOWYCH 

Nazwa w języku angielskim:  Mechanics of environmental processes 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  INŻYNIERIA EKOLOGICZNA 

Jednostka realizująca:  Instytut Agronomii, Katedra Metod Ilościowych i Gospodarki Przestrzennej  

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  3 

Semestr:  6 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr inż. BARTOSZ ZEGARDŁO 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia: Dr inż. BARTOSZ ZEGARDŁO 

Założenia i cele przedmiotu 

-zaznajomienie studentów z zasadami mechaniki elementarnej; 
-zapoznanie studentów z procesami mechanicznymi zachodzącymi w środowisku; 
-zapoznanie studentów z zasadami przewidywania następstw procesów 
mechanicznych zachodzących w środowisku i unikania ich niekorzystnych 
skutków. 

Symbol efektu 
Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego/ 
specjalnościowego  WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu mechaniki elementarnej. K_W01 

 

W_02 
Zna i rozumie procesy przyrodnicze wynikające z mechaniki oddziaływania 
środowiska. 

K_W02 
K_W03 

 

W_03 
Zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i ochrony środowiska w świetle ich 
matematycznego opisu i przewidywania skutków. 

K_W04 
K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi modelować i analizować mechaniczne procesy zachodzące w środowisku. K_U01 

 

U_02 
Potrafi przeprowadzać obserwacje terenowe i wyjaśniać procesy mechaniczne 
występujące w środowisku. 

K_U02 

U_03 
Potrafi przeprowadzać działania służące zabezpieczaniu obszarów i obiektów 
przed negatywnymi oddziaływaniami mechanicznymi występującymi w 
środowisku. 

K_U03 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do stosowania zasad etycznych i standardów zawodowych, rozumie 
złożone skutki działalności inżynierskiej obowiązujących przy wykonywaniu 
pracy. 

K_K02 
K_K06 

K_02 
Jest gotów do realizacji zadań,  działać samodzielnie lub zespołowo, potrafi 
przeprowadzić hierarchizację kolejności zadań. 

K_K05 

K_03 Jest gotów myśleć w sposób przedsiębiorczy. K_K03 

Forma i typy zajęć: 
Studia stacjonarne: wykłady - 15 godzin , ćwiczenia - 15 godzin. 
Studia niestacjonarne: wykłady - 8 godzin , ćwiczenia - 12 godzin. 



Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Znajomość podstawowa zagadnień matematyki i fizyki w zakresie szkoły średniej. 

Treści modułu kształcenia: 

 Podział mechaniki. Pojęcia wstępne mechaniki ogólnej. Model ciała i środowiska w mechanice. Matematyczny opis zjawisk 
przyrodniczych. Siły czynne i bierne w przyrodzie. Moment siły. Warunki równowagi układów w przestrzeni.  Wyznaczanie sił 
w przyrodzie.  Opisy zjawisk przyrodniczych w aspekcie układów sił i ich równowaga. Podstawy wytrzymałości materiałów w 
aspekcie zagrożeń płynących ze środowiska. Ochrona przed kataklizmami. Usuwanie skutków kataklizmów.  

Literatura podstawowa: 

 1. Z. Osiński: Mechanika ogólna, PWN, Warszawa, 1995. 
2. Leyko J.: Mechanika ogólna. T. 1. Statyka i kinematyka, PWN, Warszawa,  1996. 
3. Leyko J., Szmelter J.: Zbiór zadań z mechaniki ogólnej. T. 1. Statyka, PWN, Warszawa,  1977. 

Literatura dodatkowa: 

1. Z. Engel, J. Giergiel: Mechanika cz. I-III, Wydawnictwo AGH, Kraków, 1998. 
2. Misiak J.: Mechanika techniczna.T.1. Statyka i wytrzymałość materiałów, WNT, Warszawa,1996. 
3. Misiak J.: Zadania z mechaniki ogólnej. Część I. Statyka,  WNT, Warszawa, 1992. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych i dostępnej literatury.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji 
Wpływ na ocenę  

końcową 
Symbol przedmiotowego efektu 

kształcenia 

Zaliczenie pisemne 100% W_01, W_02, W_03, U_01, U_02, U_03,  

   
 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Zaliczenie pisemne w formie odpowiedzi na pytania.  
Kryterium oceny: 
51-60% - dostateczny;  
61-70% - dostateczny plus; 
71-80% - dobry; 
81-90% - dobry plus; 
91-100% - bardzo dobry. 
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

Udział w wykładach 15 8 

Udział w ćwiczeniach  15 12 

Udział w ćwiczeniach terenowych - - 

Konsultacje  20 20 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń -  

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 25 35 23 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 88 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS  

 
 
 
 
 



PRZEDMIOT FAKULTATYWNY 7, 8 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ŚRODOWISKOWYM I EKOLOGICZNYM 

Nazwa w języku angielskim:  Environmental risk management and environmental 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   INŻYNIERIA EKOLOGICZNA 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii, Katedra Metod Ilościowych i Gospodarki Przestrzennej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  FAKULTATYWNY 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   PIERWSZEGO STOPNIA 

Rok studiów:  3 

Semestr:  6 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr hab. KATARZYNA RYMUZA 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia  
Prof. dr hab. ANTONI BOMBIK, 
Dr hab. KATARZYNA RYMUZA 

Założenia i cele przedmiotu 

-zapoznanie studentów z czynnikami stanowiącymi elementy ryzyka 
środowiskowego;  
- zapoznanie z metodami oceny i przeciwdziałania oraz minimalizacji skutków 
oddziaływania czynników ekologicznych na działalność gospodarczą i bytową 
człowieka. 

Symbol efektu 
Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego/ 
specjalnościowego WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu oceny ryzyka środowiskowego i 
ekologicznego.  
 

K_W01 

W_02 
Zna i rozumie systemy stosowane w ocenie ryzyka środowiskowego i 
ekologicznego.  
 

K_W01  
K_W02,  
K_W03 

W_03 
Zna i rozumie możliwości i sposoby oceny ryzyka środowiskowego. 
 

K_W06 

W_04 Zna i rozumie zasady zarządzania ryzykiem środowiskowym. K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi przeprowadzić analizę zagrożenia środowiskowego w konkretnych 
uwarunkowaniach ekologicznych i środowiskowych.  

K_U01 
 

U_02 
Potrafi sporządzić właściwą dla danych potrzeb dokumentację  
oceny zagrożeń środowiskowych. 

K_U02 
 

U_03 
Potrafi prowadzić dokumentację obowiązującą na poziomie administracji gminv i 
powiatu.  

K_U1  
K_U02 

 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do wykonywania  zadań w zakresie analizy zagrożeń środowiskowych 
i oceny ryzyka ich wystąpienia.  

K_K01 
 

K_02 
Jest gotów do oceny znaczenia własności intelektualnej, potrafi projektować 
zestawy pomiarowe. 

K_K02 
 

K_03 
Jest gotów do kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju w 
rozwiązywaniu problematyki związanej z zagrożeniem ekologicznym. 

K_K03 
 



K_04 Jest gotów  do realizacji podjętych zadań, działać samodzielnie lub zespołowo. 
K_K02 

 

Forma i typy zajęć : 
Studia stacjonarne: wykład 15 godzin, ćwiczenia 15 godzin. 
Studia niestacjonarne: wykład 8 godzin, ćwiczenia 12 godzin. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: wymaga wiadomości z semestrów poprzednich  

PODSTAWOWA WIEDZA 

Treści modułu kształcenia: 

Matematyczne, prawne i administracyjne pojęcie ryzyka. Identyfikacja ryzyka. Ocena ryzyka. Procedury oceny ryzyka. 
Komunikacja i percepcja ryzyka. Hierarchizacja ryzyka. Struktura zarządzania ryzykiem. Możliwości i sposoby zarządzania 
ryzykiem. Ryzyko ekologiczne i środowiskowe. Elementy ryzyka ekologicznego. Możliwości i sposoby oceny ryzyka 
ekologicznego. Podstawowe zasady oceny ryzyka ekologicznego i ryzyka zdrowotnego. Systemy zarządzania ryzykiem 
środowiskowym - doświadczenia międzynarodowe. Wyznaczanie indeksów ryzyka środowiskowego. Matematyczne 
modelowanie ryzyka. Modele i programy komputerowe w ocenie ryzyka. Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w warunkach 
zrównoważonego rozwoju. Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w jednostkach samorządu terytorialnego. 

Literatura podstawowa: 

Baumol W. J., Oates W. E., 1988. The Theory of Environmental Policy. Cambridge University Press, Cambridge. 
Biela A.,  1998.  Percepcja ryzyka ekologicznego: aspekty metodologiczne i społeczne. (w:)  Lenart, A. Tyszecki (red.) Poradnik 
przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. Eko- Konsult, Gdańsk.  
Janikowski R., 1999. Zarządzanie ekologiczne. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa.  
Zięba S., 1998. Dylematy bezpieczeństwa ekologicznego. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin. 

Literatura dodatkowa: 

Jajuga K., 2007.  Zarządzanie ryzykiem. PWN, Warszawa. 
 Krupa M.,  1999. Ryzyko i niepewność w zarządzaniu firmą.  PWN, Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; 
Ćwiczenia  metoda aktywizująca i praktyczna. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego efektu kształcenia 

Zaliczenie pisemne 100% 
W_01; W_02, W_03, W_04 

U_01; U_02, U_03 
K_01;K_02, K_03; K_04 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Zaliczenie w postaci testu sprawdzającego.  
Kryterium oceniania: 
51-60% - dostateczny, 
61-70% - dostateczny plus, 
71-80% - dobry, 
81-90% - dobry plus, 
91-100% - bardzo dobry. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

      - udział w wykładach 15 8 

      - udział w ćwiczeniach 15 12 

      - udział w konsultacjach 10 10 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:  

      - przygotowanie się do zaliczenia 35 45 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

 
 



PRZEDMIOT FAKULTATYWNY 9, 10 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Alternatywne źródła energii  

Nazwa w języku angielskim:  Alternative energy sources 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Io 

Rok studiów:   trzeci 

Semestr:  szósty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Elżbieta Malinowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Elżbieta Malinowska  

Założenia i cele przedmiotu: 

 Uzyskanie wiedzy dotyczącej zasobów energii odnawialnej i ich pozycji w 
polityce energetycznej Polski i krajów UE oraz oddziaływania na 
środowisko naturalne. Zapoznanie ze sposobami oszczędzania energii 
elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych.  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
 Zna i rozumie zagadnienia dotyczącą sposobów pozyskiwania i przetwarzania 
biomasy stałej i innych odnawialnych źródeł energii (systemy solarne, geotermalne, 
elektrownie wodne, wiatrowe, systemy zasilane biomasą). 

K_W01 

W_02 
Zna i rozumie zagadnienia w zakresie aspektów środowiskowych wykorzystujących 
systemy OZE. 

K_W02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi pozyskać i przeanalizować wybrane dane, na podstawie których określi 
zasadność stosowania OZE. 

K_U01 

U_03 
Potrafi umiejętnie przewidywać wpływ zastosowanych technologii wykorzystujących 
OZE na środowisko naturalne. 

K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do oceny wagi skutków działalności inżynierskiej, tj. wpływu na 
środowisko oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

K_K01 
K_K05 

 

Forma i typy zajęć: 
St. stacjonarne: wykład (15 godz.), ćwiczenia audytoryjne (15 godz.);  
St. niestacjonarne: wykład (8 godz.), ćwiczenia audytoryjne (12 godz.). 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

znajomość podstawowej wiedzy z zakresu chemii, geografii, gleboznawstwa, ekologii, ochrony środowiska, planowania 
przestrzennego oraz zrealizowanych  modułów kierunkowych    

Treści modułu kształcenia: 

Program wykładów: Zasoby energii alternatywnej - podział. Energia wodna, wiatru, słońca, biomasy, geotermalna- zarys 
historyczny. Stan obecny oraz perspektywy rozwoju OZE w Polsce. Zasoby OZE na świecie. Wpływ systemów energetyki 
alternatywnej na środowisko. Zagadnienia ekonomiczne, organizacyjno- prawne związane z funkcjonowaniem energetyki 
alternatywnej.   
Program ćwiczeń: Ocena podstawowych parametrów technicznych instalacji wykorzystujących OZE. Szacowanie 
regionalnych zasobów alternatywnych źródeł energii. Obliczanie potencjału biomasy drzewnej, słomy, siana, roślin 
uprawianych na cele energetyczne. Analiza ekologiczna. Przykłady funkcjonujących instalacji wykorzystujących energię ze 
źródeł odnawialnych w Polsce i najbliższym otoczeniu – wyjście w teren. 

Literatura podstawowa 



Tytko R. 2010. Odnawialne źródła energii. OWG, Warszawa. s. 443. 
Lewandowski W.M. 2006. Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT, Warszawa. 
Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M. 1993. Energetyka a ochrona środowiska. WNT, Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

Literatura dodatkowa: 
Domański R. 1990. Magazynowanie energii cieplnej. WNT, Warszawa. 
Ciechanowicz W. 1997. Energia, środowisko i ekonomia. IBS AN Warszawa. 
Wnuk Z. 2010. Energetyka odnawialna. Rzeszów. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; 
Ćwiczenia: dyskusja, praca w grupach, praca nad projektem 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wykład: Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności ma formę dyskusji grupowej, w czasie którego 
studenci otrzymują szereg pytań.  

Ćwiczenia: dyskusja, praca w grupach nad projektem tematyczny z udziałem prowadzącego, giełda pomysłów 
pozwalająca na kształtowanie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej. 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego efektu 
kształcenia 

Zaliczenie 
wykładów 

Weryfikacja efektów kształcenia w  zakresie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych podczas dyskusji 
grupowej  

K_W01 
K_W02 

Zaliczenie projektu Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji następuje podczas omawiania i 
dyskusji na temat projektu    

K_U01, K_U04 
K_K01, K_K05 

 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest: 
- znajomość pojęć z zakresu alternatywnych źródeł energii; 
- umiejętność pozyskiwania i przeanalizowania  danych, na podstawie których student określi zasadność stosowania OZE,  
- umiejętność samodzielnego opracowania projektu dotyczącego szacowania potencjału biomasy na wybranym terenie. 
Sposób punktowania ćwiczeń: 
    projekt autorski - 30 pkt. 
Oceny:  
dst      15,3-18 pkt. 
dst+    18,3-21 pkt. 
db       21,3-24 pkt. 
db+     24,3-27 pkt. 
bdb     27,3-30 pkt. 

Bilans punktów ECTS*: 3 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

15. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

- udział w wykładach 15 8 

- udział w ćwiczeniach 15 12 

- udział w konsultacjach 8 15 

16. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:  

- samodzielne przygotowanie prezentacji 15 18 

- samodzielne przygotowanie projektu 22 22 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

 
 
 
 
 
 
 



PRZEDMIOT FAKULTATYWNY 9, 10 

                                                                                                                                                            

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Systemy i technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych  

Nazwa w języku angielskim:  Systems and technologies for the disposal of municipal waste 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Io 

Rok studiów:   Trzeci 

Semestr:  Szósty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Beata Wiśniewska - Kadżajan   

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Beata Wiśniewska - Kadżajan   

Założenia i cele przedmiotu: 

Przedstawienie zagrożeń środowiska naturalnego ze strony odpadów 
komunalnych stałych i płynnych. 
Określenie możliwości odzysku surowców wtórnych i recyklingu odpadów 
komunalnych.  
Poznanie  technologii odzysku bioodpadów oraz możliwości ich przyrodniczego 
wykorzystania. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie sposoby minimalizacji ilości odpadów. Rozumie proces organizacji i 
planowania gospodarki odpadami w skali zakładu, regionu i kraju a także skutki zagrożeń 
środowiska naturalnego ze strony odpadów komunalnych 

K_W04 

W_02 
Zna i rozumie podstawowe akty prawne z zakresu ochrony środowiska, zarządzania w 
gospodarce odpadami. 

K_W05 

W_03 
Zna i rozumie istotę prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi i sposoby ich 
unieszkodliwiania w sposób bezpieczny dla środowiska przyrodniczego. 

K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi posługiwać się metodami analitycznymi i statystycznymi i właściwymi dla nauk 
przyrodniczych dla właściwej oceny zagrożenia ze strony odpadów.  

K_U01 

U_02 
Potrafi przeprowadzić obserwacje terenowe, proste eksperymenty i pomiary w 
monitoringu odpadów komunalnych. 
  

K_U02 

U_03 
Potrafi stosować podstawowe techniki i systemy właściwe w racjonalnej gospodarce 
odpadami komunalnymi unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy w gospodarowaniu odpadami z 
uwzględnieniem bezpieczeństwa środowiska przyrodniczego 

K_K05 

K_06 
Jest gotów do prowadzenia konsultacji i negocjacji społecznych w zakresie inwestycji 
oddziałujących na środowisko przyrodnicze. 

K_K06 

Forma i typy zajęć: 
St. stacjonarne: wykład (15 godz.), ćwiczenia audytoryjne (15 godz.); 
St. niestacjonarne: wykład (8 godz.), ćwiczenia audytoryjne (10 godz.). 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

znajomość podstawowej wiedzy z zakresu chemii i ekologii i planowania przestrzennego oraz zrealizowanych  modułów 
kierunkowych    

Treści modułu kształcenia: 

Program wykładów: 
Źródła i zasoby odpadów komunalnych stałych. Ekologiczne i ekonomiczne problemy związane z powstawaniem i utylizacją 
odpadów. Kryteria klasyfikacji odpadów. Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami. Sposoby minimalizacji powstawania 
odpadów (technologie mało- i bezodpadowe). Organizacja i planowanie gospodarki odpadami w skali zakładu, regionu i kraju. 
Zasady postępowania z odpadami komunalnymi (gromadzenie, deponowanie, gospodarcze wykorzystanie).Recykling odpadów. 
Ekologiczne i ekonomiczne skutki wykorzystania surowców wtórnych. Urządzenia i technologie stosowane do odzyskiwania i 
przetwarzania surowców wtórnych i utylizacji odpadów. Unieszkodliwianie i usuwanie odpadów (organizacja, budowa i 
eksploatacja składowiska, metody termiczne. Technologie utylizacji odpadów organicznych. Metody przetwarzania odpadów na 
drodze ich kompostowania. Monitoring i systemy informacji w gospodarce odpadami. 
Program ćwiczeń: 
Właściwości technologiczne odpadów. Sposoby gospodarowania odpadami. Organizacja gospodarki odpadami komunalnymi na 
przykładzie wybranej jednostki administracyjnej (projekt). Ustalenie stopnia nagromadzenia odpadów oraz ich składu 
morfologicznego. Określenie możliwości odzysku surowców wtórnych i recyklingu odpadów komunalnych. Określenie 
możliwości odzysku bioodpadów i odpadów przemysłowych oraz kryterium ich przyrodniczego wykorzystania. Sporządzenie 
projektu modernizacji systemu gromadzenia, usuwania i gospodarczego wykorzystania odpadów dla wybranej jednostki 
administracyjnej i przedsiębiorstwa. Termiczne metody unieszkodliwiania odpadów. Obliczanie objętości i masy popiołu po 
spaleniu odpadów oraz przybliżonej koncentracji w nim metali ciężkich. Sporządzenie projektu kompleksowej gospodarki 
odpadami. 

Literatura podstawowa: 

1. Rosik –Dulewska Cz., 2015. Podstawy gospodarki odpadami, wyd. PWN Warszawa. 
2. Malej J., 2007. Unieszkodliwianie odpadów i osadów ściekowych, wyd. WNT Warszawa. 
3. Biegańska J., 2008. Metody analizy w gospodarce odpadami, wyd. Gliwice.  
4. Jędrczak A., 2007. Biologiczne przetwarzanie odpadów, wyd. PWN Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

1) Marcinkowski T., 2011. Kompleksowa zarządzanie gospodarka odpadami, wyd. Poznań. 

2) Łuniewski A., Łuniewski S. 2011. Od prymitywnych wysypisk do nowoczesnych zakładów zagospodarowania odpadów, 
wyd. Ekonomia i Środowisko. 

3) Bilitewski B., Hardtle G., Marek K., 2006. Podręcznik gospodarki odpadami, wyd. Seidel-Przywecki., Warszawa. 

4) Manczarski P., 2013. Kompleksowa zarządzanie gospodarką odpadami, wyd. PZIiTS Oddział Wielkopolski. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; 
Ćwiczenia: dyskusja, praca w grupach (tj. analizy sytuacyjne organizacji), giełda pomysłów pozwalające na kształtowanie 
umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wykład: Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy – praca zaliczeniowa pisemna.  
Ćwiczenia: prezentacja tematyczna i projekt z wykorzystaniem środków multimedialnych, aktywność  na zajęciach 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego efektu 
kształcenia 

Zaliczenie wykładów Weryfikacja efektów kształcenia w  zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych podczas dyskusji grupowej  K_W04; K_W05; K_W06 

Zaliczenie projektu Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji 
następuje podczas omawiania i dyskusji na 
temat projektu    

K_U04; K_K05 

Ocena prezentacji tematycznej Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie 
wiedzy i umiejętności następuje podczas 
prezentacji multimedialnej    

K_U01; K_U02 
K_K06 

 

Forma i warunki zaliczenia: 



Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest: 
- znajomość pojęć z zakresu zarządzania odpadami komunalnymi; 
- znajomość bezbłędna terminologii z zakresu gospodarki odpadami i technologii ich unieszkodliwiania oraz analiza możliwości 

ich odzysku; 
 - umiejętność samodzielnego opracowania projektu kompleksowej gospodarki odpadami. . 
Sposób punktowania: 

zaliczemie pisemne wykładów – 10 pkt. 
    prezentacja multimedialna - 5pkt. 
    projekt autorski - 15 pkt. 
Oceny:  
dst      15,3-18 pkt. 
dst+    18,3-21 pkt. 
db       21,3-24 pkt. 
db+     24,3-27 pkt. 
bdb     27,3-30 pkt . 

Bilans punktów ECTS*: 3 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

17. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

- udział w wykładach 15 8 

- udział w ćwiczeniach 15 12 

- udział w konsultacjach 10 10 

18. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:  

- samodzielne przygotowanie prezentacji 10 15 

- samodzielne przygotowanie projektu 25 30 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 
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Załącznik nr 5                                                                                                                                                             

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Tereny zadarnione 

Nazwa w języku angielskim:   Sodded areas 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Io 

Rok studiów:  III 

Semestr:  6 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. dr hab. Kazimierz Jankowski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. dr hab. Kazimierz Jankowski 
Dr hab. Jacek Sosnowski 

Założenia i cele przedmiotu: 

5. Rodzaje zadarnienia terenu 
6. Funkcje przyrodnicze, gospodarcze i estetyczne terenów 

zadarnionych 
7. Cechy ekofizjologiczne roślin do zadarniania terenu 
8. Klasyfikacja muraw trawnikowych 
9. Poznanie funkcji trawników 
10. Poznanie zasad zakładania i pielęgnacji trawników 

 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
 Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu wykorzystania roślin do 

zadarniania terenu  
K_W04 

W_02 
Zna i rozumie morfologię i biologię  roślin  wykorzystywanych w zadarnianiach 
trawnikowych 

K_W01 

W_03 Zna i rozumie zasady uprawy oraz pielęgnacji trawników  K_W02 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi ocenić cechy fizjonomiczno-przyrodnicze terenu oraz funkcje społeczno-
gospodarcze i dobiera odpowiedni rodzaj zadarnienia 

K_U01 
K_U03 

U_02 
Potrafi dokonać wyboru właściwych technik wykorzystywanych przy urządzaniu i 
pielęgnacji terenów zadarnionych 

K_U04 

U_03 
Potrafi organizować prace zgodnie z potrzebami roślin  K_U03 

K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do oceny własnej wiedzy z praktycznym jej wykorzystaniem K_K01 

K_02 Jest gotów do odpowiedzialności za pracę własną  K_K02 

K_03 Jest gotów do przestrzegania zasad ochrony środowiska przyrodniczego  K_K02 

Forma i typy zajęć: 
St. stacjonarne: wykład (15 godz.), ćwiczenia (15 godz.),  
St. niestacjonarne: wykład (8 godz.), ćwiczenia (12 godz.), 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



znajomość podstawowej wiedzy z zakresu biologii oraz zrealizowanych  modułów kierunkowych    

Treści modułu kształcenia: 

Pojęcie i rodzaje terenów zadarnionych. Rośliny zadarniające teren. Funkcje terenów zadarnionych. Czynniki kształtujące 
zbiorowiska roślinne. Zadarnienia trawnikowe. Przygotowanie podłoża pod trawnik. Charakterystyka poszczególnych 
gatunków i odmian traw gazonowych. Zasady układy mieszanek trawnikowych. Napowietrzanie trawników. Nawadnianie i 
nawożenie muraw trawnikowych. Renowacja trawników starych.  

Literatura podstawowa: 

7.  Haber Z., Urbański P., Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii. AR Poznań, 2007.  
8. Jankowski K., Ciepiela G.A., Jodełka J., Kolczarek R. Tereny zadarnioneAP Siedlce. 
9. Bartosiewicz A., Urządzanie terenów zieleni, WSziP. 
10. Piekut K., Pawluśkiewicz B. Rolnicze podstawy kształtowania środowiska. SGGW. 
11. Strack J., Mały ogród, Wiedza i Życie 

Literatura dodatkowa: 

3. Aktualne czasopisma rolnicze: Mój Piękny Ogród, Agrotechnika, Wieś Jutra, Top Agrar Polska, Poradnik Gospodarski, 
Agroserwis, Informator Produkcji Roślinnej, Raporty Rolne.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; 
Ćwiczenia  – metoda aktywizująca i praktyczna, praca w podgrupach, prezentacja multimedialna z określonej tematyki 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wykład: Zaliczenie pisemne 
ćwiczenia: kolokwium pisemne, prezentacja tematyczna z wykorzystaniem środków multimedialnych, aktywność  na 
zajęciach 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego efektu 
kształcenia 

Zaliczenie na ocenę Weryfikacja efektów kształcenia w  zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych  

W_01; W_03 
U_02; U_03 

K_01 
 

Kolokwium pisemne (sprawdzian 
testowy lub w postaci pytań)   

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji 
następuje na kolokwium    

W_01; W_02 
U_01; U_03 
K_02; K_03 

 

Ocena prezentacji tematycznej Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie 
umiejętności i kompetencji następuje 
podczas rozpoznania traw    

U_03 
K_01; K_02 

 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu: spełnienie każdego z trzech niżej opisanych warunków  
7. Uzyskanie co najmniej 20 punktów z kolokwiów 
8. Uzyskanie łącznie co najmniej 52 punkty  z kolokwiów, prezentacji i egzaminu pisemnego 
9. Uzyskanie łącznie co najmniej 51% punktów ze wszystkich form zaliczenia 

Przedział 
punktacji 

(%) 
0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

   
Sposób uzyskania punktów: 

4. Pierwsze kolokwium: 20 pkt. 
5. Drugie kolokwium: 20 pkt. 
6. Prezentacja multimedialna: 20 pkt. 
7. Zaliczenie pisemne wykładów: 40 pkt. 

Dwie poprawy każdego z kolokwium w trakcie zajęć w semestrze     



Bilans punktów ECTS*: 3 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

19. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

      - udział w wykładach 15 8 

      - udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 12 

      - udział w konsultacjach 12 8 

20. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:  

      - samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 15 

      - samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 13 15 

      - przygotowanie się do zaliczenia pisemnego wykładów 10 17 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS   
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                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Ekologiczne aspekty melioracji wodnych 

Nazwa w języku angielskim:  Ecological  aspects of  land reclamation 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Zakład Agrometeorologii i Inżynierii Rolniczej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Pierwszy stopień 

Rok studiów:   Trzeci  

Semestr:  Szósty 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Jolanta Jankowska, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Jolanta Jankowska, prof. UPH 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem przedmiotu jest opanowanie wiedzy i umiejętności z 
zakresu racjonalnego i efektywnego wykorzystania zasobów 
naturalnych. W szczególności student nabywa umiejętności 
identyfikowania uwarunkowań środowiskowych dla 
różnorodnych zadań inżynierskich i formułowania w tym 
zakresie wniosków i decyzji. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie podstawowe teorie dotyczące zjawisk i procesów związanych z regulacją 
stosunków  wodnych w glebie 

K_W01 

W_02 
Zna i rozumie  zjawiska dotyczące obiegu wody w przyrodzie, hydrologii,  teorii wody 
glebowej 

K_W02 

W_03 
Zna i rozumie problemy z zakresu racjonalnego i efektywnego wykorzystania zasobów 
naturalnych 

K_W03 

W_04 
Zna i rozumie podstawowe metody identyfikowania uwarunkowań środowiskowych dla 
różnorodnych zadań inżynierskich 

K_W04 

     UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi posługiwać się metodami matematycznymi w naukach przyrodniczych, technikach 
i technologiach ochrony środowiska, potrafi opisać matematycznie zjawiska i procesy 
fizyczne i chemiczne w środowisku 

K_U01 

U_02 
Posiada umiejętność projektowania eksperymentów, przeprowadzania obserwacji 
terenowej, analizy statystycznej oraz krytycznej oceny wiarygodności wyników 

K_U02 

U_03 
Potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie nauki i dyscyplin 
naukowych, właściwych dla inżynierii ekologicznej 

K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, podnoszenia kompetencji zawodowych i 
osobistych oraz stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej 

K_K01 

K_02 
Potrafi współdziałać i pracować w grupie swojej specjalności ale również w zespołach 
interdyscyplinarnych, przyjmując w niej różne role szczególnie kierownicze 

K_K02 

K_03 
Rozumie podstawowe zagadnienia ekonomiczne i potrafi je zastosować w działaniach w 
skali instytucji i własnej przedsiębiorczości 

K_K05 



Forma i typy zajęć: 
Wykład (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.) – studia stacjonarne; 
Wykład (8 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (12 godz.) – studia niestacjonarne 

K_K05 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowej wiedzy z zakresu matematyki, przyrody, ekologii oraz zrealizowanych modułów kierunkowych 

Treści modułu kształcenia: 

Poznanie zasobów hydrosfery i zagrożenia ilościowe i jakościowe w warunkach globalnych uwarunkowań klimatycznych. 
Identyfikacja przekształceń wód podziemnych w różnych działach gospodarki i aktywności człowieka w środowisku oraz metody 
ograniczania   podziemnego przemieszczania się zanieczyszczeń. Zapoznanie się ze sposobami oceny stanu zasobów ilościowych 
i jakościowych wód powierzchniowych, ujęcie regionalne oraz studium przypadków. Efektywność i ekologiczne oraz techniczne 
uwarunkowania melioracji wodnych. Techniczne sposoby neutralizacji zanieczyszczenia wód.  Chemiczne i biologiczne metody 
rekultywacji wód rzecznych i limnicznych. Gospodarka stawowa w ochronie wód. Specyfika ochrony wód na obszarach 
chronionych oraz wód morskich.  Dyrektywa Wodna UE i polskie przepisy prawno- administracyjne w zakresie ochrony wód.    

Literatura podstawowa: 

1. Begeman W., Schietl H. 1999: Inżynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym. Wyd. Arkady,  
     Warszawa.  
 4. Geiger W., Dreiseitl H. 1999: Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Poradnik, Projprzem-EKO,  
    Bydgoszcz.  
 5. Karczmarczyk S., Nowak L. (red.) 2006: Nawadnianie roślin. PWRiL, Oddział w Poznaniu. 
 6. Mielcarzewicz E. 1991: Odwodnienia terenów zurbanizowanych i przemysłowych. Podstawy projektowania.  
    PWN, Warszawa 
7. Prochal P. (red.) 1986: Podstawy melioracji rolnych. t.1,2, PWRiL Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

1.Chełmicki W. 2001: Woda Zasoby, degradacja, ochrona. Wydawnictwo Naukowe PWN.  
2. Drupka S. 1980: Deszczownie i deszczowanie, wyd. II, PWRiL, Warszawa.  
3. Kalmus U. 2000: Woda w ogrodzie. Wyd. MUZA S.A., Warszawa.   
4. Mioduszewski W. 2003: Mała retencja. Ochrona zasobów wodnych i środowiska naturalnego. Poradnik. Wyd.  
     IMUZ Falenty   

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej: 
Ćwiczenia laboratoryjne, prace projektowe 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wykład: zaliczenie 
Ćwiczenia: 2 kolokwia pisemne, rozwiązywanie  zadań, projekt badawczy, aktywność na zajęciach 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego efektu 
kształcenia 

Kolokwium pisemne (sprawdzian 
lub w postaci pytań)   

Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji 
następuje na kolokwium  

W_01; W_02; W_04 
 U_01; U_02  

K_01 

Ocena projektu badawczego Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie 
umiejętności i kompetencji następuje 
podczas zaliczenia projektu 

W_01; W_02: W_03; W_04 
U_01 

K_01; K_02 

Ocena rozwiązanych zadań Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji 
następuje podczas rozwiązywania zadań  

W_01; W_02; W_03; W_04 
U_01; U_02; U_03 

K_03 

 
 
 

Forma i warunki zaliczenia: 



Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu: spełnienie każdego z trzech niżej opisanych warunków  
2. Uzyskanie łącznie co najmniej 51% z wszystkich form zaliczenia 

Przedział 
punktacji 

(%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 
Sposób uzyskania punktów: 

7. Pierwsze kolokwium:  20 pkt. 

8. Drugie kolokwium:     20 pkt. 

9. Projekt badawczy:       30 pkt 

10. Zadania:                       20 pkt 

11. Ćwiczenia terenowe:   10 pkt 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

3. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

- udział w wykładach 15 8 

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 12 

- udział w konsultacjach 10 15 

4. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta w tym:   

- samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 10 15 

- samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 25 25 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 75godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PRZEDMIOT FAKULTATYWNY 11, 12 

                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Ekologiczne uwarunkowania eksploatacji maszyn rolniczych 

Nazwa w języku angielskim:   Ecological conditions for the operation of agricultural machinery 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna  

Jednostka realizująca:   Zakład Agrometeorologii i Inżynierii Rolniczej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  III 

Semestr:  6 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr inż. Krzysztof Kapela 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Jan Woliński, dr inż. Krzysztof Kapela 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem kształcenia w ramach przedmiotu jest przyswojenie przez studentów 
podstawowej wiedzy o użytkowaniu i organizacji pracy maszyn  
wykorzystywanych w produkcji rolniczej z uwzględnieniem aspektów 
ekologicznych. W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z podstawami 
wyznaczania kosztów utrzymania i użytkowania maszyn, jak również kosztami 
wykonania prac agrotechnicznych. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie podstawowe procesy eksploatacyjne z uwzględnieniem ochrony środowiska 
przyrodniczego 

K_W02 

W_02 
Zna i rozumie zasady doboru i eksploatacji maszyn wykorzystywanych w produkcji 
rolniczej  

K_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi samodzielnie przygotować oraz zaprezentować w formie ustnej lub pisemnej 
zagadnienia wiązane z ekologicznymi aspektami eksploatacji maszyn rolniczych 

K_U05 

U_02 
Potrafi właściwie posługiwać się terminologia techniczną używaną w eksploatacji maszyn 
rolniczych 

K_U06 

U_03 
Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji w celu poszerzenia własnej wiedzy. Potrafi 
wyszukiwać i właściwie interpretować teksty źródłowe oraz formułować wnioski 

K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do stałego podnoszenia własnych umiejętności i kompetencji zawodowych 
poprzez zdobywanie nowej wiedzy 

K_K01 

K_02 
Jest gotów do realizacji powierzonych zadań poprzez współdziałanie w grupie przy 
identyfikacji i rozwiązywaniu problemów 

K_K02, K_K03 

K_03 
Jest gotów do reagowania na zagrożenia występujące w środowisku pracy własnej oraz 
współpracowników   

K_K04 

Forma i typy zajęć: 
Studia stacjonarne: 15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń 
Studia niestacjonarne: 8 godzin wykładu, 12 godzin ćwiczeń 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu techniki w inżynierii ekologicznej oraz ochrony środowiska 

Treści modułu kształcenia: 

Podstawowe pojęcia z zakresu eksploatacji maszyn. Agregaty rolnicze – znaczenie i  racjonalne wykorzystanie. Ergonomia i bhp 
w użytkowaniu maszyn i ciągników rolniczych. Zasady magazynowania i przechowywania paliw i smarów. Zasady postępowanie 
ze zużytymi materiałami eksploatacyjnymi. Dobór i racjonalne wykorzystanie maszyn rolniczych w gospodarstwie. Metody i 
wskaźniki oceny doboru ciągników rolniczych. Ekologia w technice rolniczej. Recykling pojazdów i maszyn rolniczych. Koszty 
eksploatacji maszyn rolniczych. 

Literatura podstawowa: 

10. Bocheński I.C., Klimkiewicz M., Kojtych A. 2001. Wybrane zagadnienia z technicznej obsługi pojazdów i maszyn. Wyd. 
SGGW, Warszawa. 

11. Jastrzębska G. 2009. Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne. Wydawca: WNT. 
12. Kuczewski J., Majewski Z. 1995. Podstawy eksploatacji maszyn rolniczych. WSiP Warszawa. 
13. Kuczewski J., Majewski Z. 1999. Eksploatacja maszyn rolniczych. WSiP Warszawa. 
14. Muzalewski A. 2000. Koszty eksploatacji maszyn rolniczych. Wydaw. IBMER Warszawa. 
15. Muzalewski A. 2015. Zasady doboru maszyn rolniczych w ramach PROW na lata 2014-2020. ITP. Warszawa. 
16. Napiorkowski J., Drożyner P., MikołajczaP., Rychlik A., Szczyglak P., Ligier K. 2013. Podstawy budowy i eksploatacji 

pojazdów i maszyn. UWM w Olsztynie.  

Literatura dodatkowa: 

7. Wiatr I., Marczak H., Sawa J. Ekoinżynieria. Podstawy działań naprawczych w środowisku. WNGB, Lublin 2003. 
8. Osiński J., Żach P. Wybrane zagadnienia recyklingu samochodów. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2009. 
9. Lorencowicz E. 2004. Tabele do ćwiczeń z użytkowania maszyn rolniczych. Wydawca: UP w Lublinie.  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Prezentacje multimedialne, filmy, dyskusja, projekt 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego efektu 
kształcenia 

Kolokwium (pisemne) 50% W_01, W_02, U_03, K_01, K_03  

Referat 25% U_01, U_02, K_01, K_02, K_03 

Projekt  25% W_01, U_02 
 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: spełnienie każdego z niżej opisanych warunków 
5. uzyskanie co najmniej 6 punktów z kolokwium, 
6. uzyskanie co najmniej 3 punktów z referatu, 
7. uzyskanie co najmniej 3 punktów z projektu, 
8. uzyskanie łącznie co najmniej 12 punktów ze wszystkich form zaliczenia. 

Przedział punktowy 0-11,5 12-13,5 14-15,5 16-17,5 18-19 19,5-20 

Ocena  2 3 3,5 4 4,5 5 

Sposób uzyskania punktów: 
4. kolokwium: 10 pkt 
5. referat: 5 pkt 
6. projekt: 5 pkt 

 
Poprawy: 
Jednorazowa poprawa kolokwium oraz projektu w trakcie zajęć w semestrze. 
 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 st. stacjonarne st. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

https://ksiegarnia.pwn.pl/wydawca/WNT,w,69238788
https://www.ibuk.pl/wydawca/990/Wydawnictwa-Komunikacji-i-Łączności


Udział w wykładach  15 8 

Udział w ćwiczeniach 15 12 

Udział w konsultacjach 10 10 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, 
w tym: 

  

Przygotowanie się do ćwiczeń 15 15 

Przygotowanie się do kolokwium 10 15 

Przegotowanie prezentacji multimedialnej 
(referatu) 

10 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 75 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRZEDMIOT FAKULTATYWNY 11, 12 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Gospodarka wodna i ściekowa  

Nazwa w języku angielskim:  Water and waste-water management  

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii, Zakład Agrometeorologii i Inżynierii Rolniczej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Pierwszego stopnia 

Rok studiów:   3 

Semestr:  6 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   dr hab. Elżbieta Radzka, prof. ndzw. 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Elżbieta Radzka prof. ndzw. 

Założenia i cele przedmiotu 
Celem kształcenia jest poznanie podstawowych wiadomości o stanie 
środowiska wodnego, jego zagrożeniu i możliwościach ochrony, znajomość 
aktualnych norm dotyczących jakości wód i ścieków. 

Symbol efektu 
Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego/ 
specjalnościowego  WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie zjawiska i procesy związane z obiegiem wody w przyrodzie  
i wybrane zagadnienia z prawa wodnego. 

K_W02 
 

 

W_02 
Zna i rozumie problemy właściwe do oceny zasobów wodnych, ryzyka 
wystąpienia powodzi i suszy, oceny zanieczyszczenia wód. 

K_W03 

W_03 
Zna i rozumie podstawowe metody analizy i oceny procesów dotyczących 
gospodarki wodnej i ściekowej : ocenę potrzeb wodnych roślin, metody 
określania posuch, metody oczyszczania ścieków. 

K_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi, przeprowadzić obserwacje elementów obiegu wody w przyrodzie i ich 
pomiary oraz interpretować uzyskane wyniki. 

K_U02 

U_02 Potrafi zdobywać i krytycznie oceniać wiedzę z zakresu gospodarki wodnej.  K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do ciągłego uczenia się i podnoszenia kompetencji z zakresu 
gospodarowania zasobami wodnymi i oczyszczania ścieków. 

K_K01 

K_02 
Jest gotów do współdziałania i pracy w grupach podczas wykonywania projektu 
badawczego. 

K_K02 

Forma i typy zajęć: 
 wykład (st. stacjonarne - 15 godz.; st. niestacjonarne – 8 godz.),  
ćwiczenia laboratoryjne (st. stacjonarne - 15 godz.; st. niestacjonarne -  12 godz.),  
 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

znajomość podstawowej wiedzy z zakresu geografii, fizyki i klimatologii. 

Treści modułu kształcenia:  

Cele i zadania gospodarki wodnej, Obieg wody w przyrodzie, Zlewnia i jej elementy, Zasoby wodne,  
Retencja wodna, Potrzeby wodne, Budowle hydrotechniczne na polskich wodach śródlądowych,  



Gospodarowanie wodą na obiektach zmeliorowanych, Zaopatrzenie w wodę wsi i rolnictwa,  
Stan jakości wód w Polsce, Ochrona przed powodzią, Zanieczyszczenia hydrosfery, Odprowadzanie ścieków.  
Niekonwencjonalne metody oczyszczania ścieków. Wybrane zagadnienia z prawa wodnego. 

Literatura podstawowa: 

1. Ciepielowski A. 1999: Podstawy gospodarowania wodą. SGGW Warszawa 
2. Mikulski Z. 1988: Gospodarka wodna. PWN Warszawa 
3. Trybała M. 1996: Gospodarka wodna w rolnictwie. PWRiL Warszawa 
4. Szpindor A. 1992: Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi. Arkady Warszawa 
5. Wiatr I. 1995: Inżynieria ekologiczna. Warszawa, Lublin. PTIE 

Literatura dodatkowa: 

1.Nawrocki J., Biłozor S. 2004: Uzdatnianie wody. PWN, Warszawa. 
2. Kowal L.A., Bróż –Świderska M. 2007: Oczyszczanie wody. PWN, Warszawa. 
3.Wąsowicz M. 2000: Podstawy ekonomiki gospodarki wodnej. Oficyna Wydawnicza Politechniki  Warszawskiej, Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; 
Ćwiczenia – metoda aktywizująca i praktyczna, tj. wykonywanie projektu badawczego, metoda podająca z wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnej 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego efektu 
kształcenia 

Kolokwia pisemne (sprawdzian testowy 
lub w postaci pytań)   

70% W_01, W_02, W_03 
U_01, U_02, K_01, K_02 
 

Projekt badawczy 30% W_02, W_03 
U_01, U_02, K_01, K_02 
 

   
 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania): 

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu:  
Uzyskanie co najmniej 51% punktów ze wszystkich form zaliczenia 

Przedział 
punktacji 
(%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

  Sposób uzyskania punktów z poszczególnych form zaliczenia: 
1. Pierwsze kolokwium:  30 pkt. 
2. Drugie kolokwium: 30 pkt. 
3. Projekt badawczy 40 pkt. 

Dwie poprawy każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze   

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

      - udział w wykładach 15 8 

      - udział w ćwiczeniach  15 12 

      - udział w konsultacjach 10 13 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym: 
  

      - samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 12 

      - samodzielne przygotowanie się do kolokwium 10 20 

- samodzielne wykonanie projektu badawczego 10 10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

 



                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Opakowalnictwo produktów rolno-spożywczych 

Nazwa w języku angielskim:  Packaging agrifood products 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:  Katedra Warzywnictwa, Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  czwarty 

Semestr:  siódmy 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
dr hab. Jolanta Franczuk, dr hab. Edyta Kosterna-Kelle, dr hab. 
Robert Rosa 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zdobycie wiedzy z zakresu rodzajów materiałów wykorzystywanych 
do produkcji opakowań, rodzajów opakowań, ich wpływu na 
trwałość produktów spożywczych i doboru w zależności od rodzaju 
żywności. Poznanie przepisów związanych ze znakowaniem i 
etykietowaniem opakowań. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna materiały wykorzystywane do produkcji opakowań K_W01 

W_02 
Zna rodzaje opakowań wykorzystywanych w produkcji i przetwórstwie rolno-spożywczym 
i  rozumie ich wpływ na jakość żywności 

K_W03, K_W04, 
K_W05, K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi  dobrać opakowanie w zależności od rodzaju surowca i produktu K_U01, K_U03, K_U04 

U_02 Potrafi rozpoznać oznakowanie żywności K_U04, K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do reagowania na zagrożenia związane z niewłaściwym gospodarowaniem 
odpadami opakowaniowymi 

K_K03, K_K06 

K_02 
Jest gotów do poszerzania swojej wiedzy na temat wykorzystania nowych  materiałów i 
technologii w produkcji opakowań 

K_K01, K_K05 

Forma i typy zajęć: 
Studia stacjonarne: 15 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń 
Studia niestacjonarne: 8 godz. wykładu, 12 godz. ćwiczeń 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wymagana wiedza z zakresu: zrównoważona produkcja roślinna, zrównoważona produkcja zwierzęca, Integrowana i 
ekologiczna produkcja ogrodnicza,  technologie w przechowalnictwie i przetwórstwie płodów rolnych.  

Treści modułu kształcenia: 

Definicje i funkcje opakowań do żywności. Podstawowe rodzaje opakowań. Wymagania stawiane opakowaniom 
transportowym. Systemy pakowania produktów. Drukowanie materiałów opakowaniowych i opakowań. Przepisy i akty prawne 
dotyczące opakowań. Znakowania opakowań. Opakowania w aspekcie ochrony środowiska naturalnego. Kierunki rozwoju 
opakowalnictwa towarów. Opakowanie z papieru i tektury. Opakowania szklane. Opakowania metalowe. Opakowania 
drewniane i z tkanin. Opakowania z tworzyw sztucznych. Rola opakowań w kształtowaniu jakości żywności. Uregulowania 



prawne dotyczące znakowania żywności. Bezpieczeństwo zdrowotne żywności. 

Literatura podstawowa: 

1. Innowacje w opakowaniach żywności i napojów.  Red. Farmer N.  PWN, 2016. 
2. Opakowania i pakowanie żywności. Wybrane zagadnienia. Leszczyński K.,  Żbikowska A. Wyd. SGGW, 2012. 
3. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., 2004. Podstawy opakowalnictwa towarów. Wyd. AE w Krakowie. 
4. Korzeniowski A., Skrzypek M., 1999. Ekologistyka zużytych opakowań. Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. 
5. Jakowski S., 2007. Opakowania transportowe. Wyd. Naukowo-Techniczne Warszawa. 
6. Cichoń Z., 1996. Nowoczesne opakowalnictwo żywności. Wyd. AE w Krakowie. 

Literatura dodatkowa: 

1. Juśkiewicz M., Panfil-Kuncewicz H., 1999. Materiały opakowaniowe i opakowania stosowane w przemyśle spożywczym. 
Wyd. ART. Olsztyn.  

2. Panfil-Kuncewicz H., Juśkiewicz M., Kuncewicz A., 1997. Opakowania i transport w mleczarstwie. Przewodnik do ćwiczeń. 
Wyd. ART. Olsztyn. 

3. Miesięcznik „Opakowanie”. Wyd. Sigma. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

wykład problemowy z prezentacją multimedialną,  
ćwiczenia: praca w grupach, rozwiązywanie problemów 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwium – W_01, W-02, U_01, U_02 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: 
6. Uzyskanie co najmniej 20,4 punktów z kolokwiów   

 

Przedział 
punktacji (%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 
Sposób uzyskania punktów: 
7. Pierwsze kolokwium: 20 pkt. 
8. Drugie kolokwium: 20 pkt. 
Poprawy: Dwie poprawy każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze.  
 
Wykład: 
1. Uzyskanie co najmniej 51 punktów z egzaminu 

Przedział 
punktacji (%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 
Sposób uzyskania punktów: 
Egzamin pisemny: 100 pkt. 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym: 50 40 

Udział w wykładach 15 8 

Udział w ćwiczeniach 30 20 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 12 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym: 25 35 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 5 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 15 

Przygotowanie się do egzaminu 10 15 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
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                                                                                                                                                          Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Kierunki rozwoju i postęp w agrotechnologii 

Nazwa w języku angielskim:   Directions of development and progress in agrotechnology 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria Ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Katedra Agrotechnologii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Pierwszego stopnia 

Rok studiów:   IV 

Semestr:  7 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. dr hab. Krystyna Zarzecka 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Prof. dr hab. Krystyna Zarzecka 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie studentom niezbędnej wiedzy o przemianach rozwojowych w 
polskim rolnictwie, znaczeniu i wykorzystaniu podstawowych środków 
produkcji w produkcji roślinnej, o postępie i innowacjach zachodzących w 
agrotechnologii. 
Poznanie praktycznych metod korzystania z postępu biologicznego w 
rolniczej produkcji roślinnej. 
Przygotowanie studentów do samodzielnej pracy we własnych 
gospodarstwach produkcyjnych oraz instytucjach i organizacjach 
związanych z produkcją roślinną. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie podstawowe zjawiska uprawy roślin uwzględnieniem czynników 
środowiskowych w zakresie produkcji roślinnej  

K_W02 

W_02 Zna i rozumie zastosowanie i wykorzystanie podstawowych środków produkcji K_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi posługiwać się metodami analitycznymi i praktycznymi w podstawowych naukach 
przyrodniczych 

K_U01 

U_02 
Potrafi analizować procesy technologii i uprawy roślin i mówić zrozumiałym językiem o 
zagadnieniach dotyczących postępu biologicznego  

K_U05 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do uczenia się, zna zasób własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego 
kształcenia się, stałego aktualizowania wiedzy z zakresu produkcji roślinnej 

K_K01 

K_02 
Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy i ma świadomość wpływu intensyfikacji i 
postępu w produkcji roślinnej  na środowisko przyrodnicze 

K_K05 

Forma i typy zajęć: 
Wykład (15 godz.), ćwiczenia audytoryjne (15 godz.) – st. stacjonarne, 
Wykład (8 godz.), ćwiczenia audytoryjne (12 godz.) – st. niestacjonarne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 



Znajomość podstawowej wiedzy z zakresu biologii i zabiegów agrotechnicznych roślin ze zrealizowanych modułów 
kierunkowych.  

Treści modułu kształcenia: 

Przemiany rozwojowe w użytkowaniu gruntów, uprawie, plonowaniu roślin i ich wykorzystaniu.  
Rozwój rynku środków produkcji i jego determinanty (nawozy, środki ochrony, roślin, materiał siewny, maszyny rolnicze).  
Postęp biologiczny w rolniczej produkcji roślinnej wczoraj i dziś.  
Innowacyjne rozwiązania w uprawie roli, roślin, nawożeniu, siewie i sadzeniu, pielęgnacji i ochronie roślin.. 
Kierunki rozwoju, sukcesy hodowlane, postęp odmianowy i technologiczny ważniejszych gatunków roślin rolniczych z 
uwzględnieniem kierunków produkcji. 
Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej – przyjazne dla konsumenta i środowiska.  
Praktyczne metody korzystania z postępu biologicznego. 

Literatura podstawowa: 

1. Uprawa roli i roślin. 2008: Pod red. J. Starczewskiego. Cz. I i II. Wyd. AP Siedlce. 
2. Gorzelak H. 2010: Polskie rolnictwo XX wieku. Wyd. SGH Warszawa. 
3. Sękowski M. 2014: Uwarunkowania produkcji roślinnej w kontekście zmian klimatycznych. Wyd. CDR w Brwinowie. 
4. Zbytek Z. 2009: Niechemiczne (mechaniczne) metody zwalczania chwastów dla produkcji ekologicznej. Wyd. PIMR Poznań. 
5. Listy opisowe odmian roślin rolniczych. 2010-2017. Wyd. COBORU Słupia Wielka. 

Literatura dodatkowa: 

1. Szukała J. 2012: Nowe trendy w agrotechnice roślin strączkowych. UP Poznań. 
2. Kotecki A. 2012: Rośliny strączkowe w rolnictwie integrowanym. Wyd. UP Wrocław. 
3. Nowacki W. 2017: Nowoczesna technologia produkcji ziemniaka. CDR Radom. 
4. Oleksiak T. 2017: Postęp biologiczny – główny czynnik wzrostu plonowania zbóż. IHAR Radzików. 
5. Oleksiak T. 2015: Postęp w hodowli zbóż i jego wykorzystanie w polskim rolnictwie. IHAR Radzików. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną 
Ćwiczenia audytoryjne: prezentacja multimedialna, metoda referatów tematycznych, dyskusja 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Weryfikacja efektów kształcenia następuje na podstawie kolokwium ze zrealizowanych treści programowych, a także przez 
aktywność na zajęciach. Weryfikacja w zakresie wiedzy i kompetencji następuje na kolokwium i w czasie prezentacji w ramach 
prowadzonych ćwiczeń. 

Forma i warunki zaliczenia   
 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: spełnienie każdego z dwóch opisanych warunków 
1. uzyskanie co najmniej 25 punktów z kolokwiów 
2. uzyskanie co najmniej 26 punktów z zadania   

Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Sposób uzyskania punktów: 
1. pierwsze kolokwium: 25 punktów 
2. drugie kolokwium 25 punktów 
3. ocena zadania 51 punktów 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

Udział w wykładach 15 8 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 12 

Udział w konsultacjach 5 10 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 10 

Samodzielne przygotowanie zadania projektowego (referatu) 5 10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 75 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS  

 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
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                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Towaroznawstwo surowców roślinnych  

Nazwa w języku angielskim:   Commodities of vegetals raw stuffs 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii/Katedra Agrotechnologii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  I stopnia 

Rok studiów:   IV 

Semestr:  7 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska 
Mgr inż. Emilia Rzążewska 

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie wiedzy dotyczącej: 
- ważniejszych surowców roślinnych i ich wartości użytkowej i 

żywieniowej, 
- poznania i korzystania z norm jakościowych dotyczących surowców 

roślinnych, obowiązujących w Polsce i UE,  
- doboru metod do oceny towaroznawczej surowców roślinnych 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie podstawowe metody dotyczące oceny jakościowej surowców roślinnych 
wytworzonych w procesie produkcji rolniczej   

K_W04 

W_02 
Zna i rozumie normy jakościowe służące ocenie surowców roślinnych, obowiązujące w 
Polsce 

K_W05 
 

W_03 
Zna i rozumie znaczenie wartości żywieniowej surowców roślinnych w dobie 
bezpieczeństwa żywności    

K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi ocenić wartość towaroznawczą surowców roślinnych i zinterpretować uzyskane 
wyniki  

K_U02 
 

U_02 
Potrafi wyjaśnić znaczenie wartości surowców roślinnych w żywieniu człowieka, 
uwzględniając obecność związków żywieniowych i antyżywieniowych   

K_U03 
 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do poszerzania zdobytej wiedzy i kompetencji zawodowych i wykorzystywania 
ich w swojej  i innych działalności przedsiębiorczej 

K_K01 
K_K05 

K_02  K_K03 

Forma i typy zajęć: 
studia stacjonarne: wykład (15 godz.), ćwiczenia (25 godz.), ćwiczenia terenowe   (5 godz.) 
studia niestacjonarne: wykład (8 godz.), ćwiczenia (16 godz.), ćwiczenia terenowe   (4 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

znajomość podstawowej wiedzy z zakresu chemii i zrealizowanych przedmiotów z zakresu produkcji roślinnej   



Treści modułu kształcenia: 

Wartość odżywcza i zdrowotna i odżywcze wybranych surowców roślinnych pochodzenia rolniczego. Przepisy prawne związane 
z jakością surowców roślinnych – normy jakościowe obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. Ocena jakościowa surowców 
roślinnych. Metody oceny cech fizycznych i chemicznych surowców roślinnych. Ocena jakości surowca ziemniaczanego i 
standaryzacja norm. Ocena kulinarna różnych odmian bulw ziemniaka. Ocena wybranych przetworów ziemniaczanych. Normy 
jakości ziarna zbóż i badanie cech organoleptycznych ziarna oraz nasion gatunków należących do innej rodziny. Normy jakości i 
ocena towaroznawcza nasion roślin strączkowych. Oznaczanie i ocena składników odżywczych w nasionach roślin strączkowych. 
Normy jakości nasion roślin oleistych. Ocena kulinarna olejów roślinnych wytworzonych z nasion gatunków uprawianych w 
strefie klimatycznej umiarkowanej i ciepłej.  

Literatura podstawowa: 

1.  Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych. Wybrane zagadnienia pod red. B. Sawickiej. Wyd. AR w Lublinie, 2000. 
2. Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., 2004: Towaroznawstwo żywności. WSiP Warszawa. 
3. Ocena jakości i przechowalnictwa produktów rolnych. Przewodnik metodyczny do ćwiczeń pod red. Z. Ciećko. Wyd. 

UW-M w Olsztynie, 2003. 
4. Przybylak K., Babalski M., Przybylak Z., 2013: Uzdrawiające ziarna zbóż. Eko Media, Bydgoszcz. 
5. Procner A. 1991: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. WSiP Warszawa.  
6. Rogozińska I., 1997: Przechowalnictwo i towaroznawstwo surowców rolniczych. Ćwiczenia, wyd. II, AT-R w Bydgoszczy. 
7. Surowce spożywcze pochodzenia roślinnego pod red. K. Świetlikowskiej. Wyd. SGGW, Warszawa, 2006.    

Literatura dodatkowa: 

Artykuły z prac popularno-naukowych dotyczące towaroznawstwa surowców roślinnych. 
Normy polskie i normy europejskie  

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

 wykład – prowadzony metodą podającą, wspomagany technikami multimedialnymi;  
ćwiczenia laboratoryjne – praktyczne zastosowanie metod do oceny cech jakościowych surowców roślinnych – praca w 
grupach, prezentacja wybranych zagadnień z zakresu znaczenia surowców roślinnych w żywieniu człowieka – praca w grupach    

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

 Zaliczenie na ocenę wykładów, kolokwium w czasie ćwiczeń. Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności 
następuje w czasie wykonywania zadań praktycznych na ćwiczeniach laboratoryjnych i na kolokwium, a także poprzez 
aktywność na zajęciach. Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy i kompetencji społecznych następuje na kolokwium 
i w czasie prezentacji  w ramach ćwiczeń oraz na zaliczeniu wiedzy z wykładów.   

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu: 
Uzyskanie łącznie co najmniej 51% ogólnej liczby punktów ze wszystkich form zaliczenia (zaliczenie wykładów, kolokwium, 
aktywność na zajęciach, przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych): 

Przedział 
punktacji      

(%) 

 
0-50 

 
51-60 

 
61-70 

 
71-80 

 
81-90 

 
91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Elementy i ich waga mające wpływ na ocenę końcową: 
-zaliczenie wykładów – 40%, - kolokwium i sprawozdanie z ćwiczeń – 40%, - aktywność na zajęciach – 20%   

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

st. stacjonarne st. niestacjonarne 

3. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

      - udział w wykładach 15 8 

      - udział w ćwiczeniach  15 12 

      - udział w konsultacjach 3 6 

4. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:  

      - samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 3 6 

      - samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 6 8 

      - przygotowanie się do zaliczenia wykładów 8 10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Rynek energii odnawialnej 

Nazwa w języku angielskim:   The renewable energy market 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Katedra Agrotechnologii/Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  I stopnia 

Rok studiów:   IV 

Semestr:  7 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr hab. Marek Gugała, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr hab. Marek Gugała, prof. UPH 

Założenia i cele przedmiotu: 

1. Celem kształcenia jest poznanie problematyki rynku energii 
odnawialnej. W szczególności zagadnień biomasy, biopaliw, 
biogazowni, energii geotermalnej, słońca, wody i wiatru, 
uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych rozwoju i 
źródeł finansowania inwestycji odnawialnych źródeł 
energii. 

2. Efektem kształcenia powinno być nabycie umiejętności 
analizowania rynku energii odnawialnej w Polsce. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 

Zna i rozumie problematykę dotyczącą procesów występujących w inżynierii ekologicznej 
oraz rozumie konieczność powiązania wiedzy pochodzącej z różnych źródeł informacji i 
wykorzystania jej procesach produkcji uwzględniając oddziaływanie tych procesów na 
środowisko. 

K_W03 
 

W_02 
Zna ustawodawstwo dotyczące ochrony środowiska oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej.  

K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_1 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w celu samokształcenia i oceniać jej tezy krytyczne  K_U01, K_U05 

U_2 
Potrafi samodzielnie przygotować oraz prezentować zagadnienia dotyczące inżynierii 
ekologicznej oraz prowadzić dyskusję na te tematy. 

K_U06, K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_O1 Jest gotów efektywnie wykorzystać wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej. K_K01, K_K02 

Forma i typy zajęć: 
(stacjonarne/niestacjonarne) 

St. stacjonarne - wykład (15 godz.), ćwiczenia (15 godz.) 
St. niestacjonarne - wykład (8 godz.), ćwiczenia (12 godz.) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii i nauk pokrewnych.    

Treści modułu kształcenia: 



W trakcie zajęć student zostanie zapoznany z problematyką rynku energii odnawialnej, kierunkami zrównoważonego 
wykorzystania energii oraz z efektywnym gospodarowaniem tą energią zarówno w gospodarstwie rolnym jak i przemyśle rolno-
spożywczym. Ponadto w trakcie zajęć student zostanie zapoznany z uwarunkowaniami prawnymi dotyczącymi budowy 
instalacji OZE produkujących energię elektryczną, uwarunkowaniami ekonomicznymi i organizacyjnymi rozwoju OZE i źródłami 
ich finansowania.  

Literatura podstawowa: 

1. Dreszer K.A., Michałek R., Roszkowski A.: Energia odnawialna – możliwości jej pozyskiwania i wykorzystania w rolnictwie. 
PTIR, Kraków-Lublin-Warszawa 2003 

2. Myczko A. (red.): Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczych. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział 
w Poznaniu. Wyd. ITP., Warszawa-Poznań 2011 

3. Gradziuk P. (red.): Raport Statystyczny Bioenergia w Europie 2013. Biblioteka Polskiego Towarzystwa Biomasy POLBIOM, 
Vol 1., Warszawa 2014. 

4. Kuczyński T. i inni: Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii. Uniwersytet 
Zielonogórski, Zielona Góra 2008. 

Literatura dodatkowa: 

1.  Gradziuk P. (red.): Energia odnawialna. MODR w Warszawie, Wyd. Wieś Jutra, Płońsk 2008. 
2. Grzybek A. (red.): Odnawialne źródła energii i działania adaptacyjne do zmian klimatu w rolnictwie i na wsi- przykłady 

doświadczeń w UE. FDPA, Warszawa 2009. 
3. Ekologiczna energia – przyjazna człowiekowi i środowisku (Mat. Konf.) MODR w Warszawie, Poświętne 2005. 
4. Biopaliwa jako dodatkowe źródło dochodów rolnika (Mat. Konf.) WODR w Warszawie, Ostrołęka 2003. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – prowadzony metodą podającą, wspomagany technikami multimedialnymi. 
Ćwiczenia audytoryjne – metoda podająca, aktywizująca i praktyczna, praca w podgrupach. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie na ocenę  Na ćwiczeniach weryfikacja efektów kształcenia następuje na podstawie kolokwium ze zrealizowanych 
treści programowych, a także poprzez aktywność na zajęciach. Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie wiedzy i kompetencji 
społecznych następuje na kolokwium i w czasie prezentacji w ramach prowadzonych ćwiczeń.    

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu: spełnienie każdego z trzech niżej opisanych warunków  
10. Uzyskanie łącznie, co najmniej 51% punktów ze wszystkich form zaliczenia 

Przedział 
punktacji (%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

st. stacjonarne st. niestacjonarne 

5. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

      - udział w wykładach 15 8 

      - udział w ćwiczeniach  15 12 

      - udział w konsultacjach 5 10 

6. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:  

      - samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 8 

      - samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 12 

      - przygotowanie się do egzaminu - - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2ECTS 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Ekologiczna uprawa roślin przyprawowych i leczniczych 

Nazwa w języku angielskim:   Ecological cultivation of herbal plants 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii, Katedra Warzywnictwa 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   czwarty 

Semestr:  siódmy 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. inż. Robert Rosa 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska, dr hab. inż. Robert Rosa, dr hab. inż. 
Jolanta Franczuk, dr hab. inż. Edyta Kosterna-Kelle 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy nt. wymagań 
środowiskowych roślin przyprawowych i leczniczych, ich uprawy i sposobów 
pielęgnacji, ze szczególnym uwzględnieniem metod ekologicznych, zbioru, 
przetwarzania i przechowywania surowca zielarskiego, wykorzystania w 
żywieniu, lecznictwie i kosmetyce. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie wpływ czynników środowiskowych na wzrost i plonowanie roślin 
przyprawowych i leczniczych, zna metody ich uprawy oraz sposoby pozyskiwania i 
przetwarzania surowców zielarskich. 

K_W02, K_W03, 
K_W04 

W_02 
Zna i rozumie sposoby wykorzystania roślin do celów przyprawowych, leczniczych i 
kosmetycznych. 

K_W04, K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi zaplanować i wykonać zabiegi agrotechniczne w uprawie roślin przyprawowych i 
leczniczych. 

K-U01, K_U03, K_U07 

U_02 Potrafi określać cechy jakościowe surowca zielarskiego. K_U01, K_U02 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 Jest gotów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. K_K01 

K_02 Jest gotów do odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. K_K06 

Forma i typy zajęć: 
wykład: 15 godz. studia stacjonarne, 8 godz. studia niestacjonarne 
ćwiczenia: 15 godz. studia stacjonarne, 12 godz. studia niestacjonarne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wymagana wiedza z zakresu Botaniki, Ekologii, Klimatologii, Gleboznawstwa 



 

Treści modułu kształcenia: 

Historia uprawy roślin przyprawowych i leczniczych na świecie i w Polsce. Substancje czynne zawarte  
w roślinach przyprawowych i leczniczych. Wymagania klimatyczne i glebowe roślin przyprawowych  
i leczniczych. Stanowisko w zmianowaniu i przygotowanie gleby pod uprawę roślin przyprawowych  
i leczniczych. Zakładanie plantacji roślin przyprawowych i leczniczych. Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie roślin 
przyprawowych i leczniczych, z uwzględnieniem metod ekologicznych. Ekologiczne metody ochrony roślin zielarskich, 
zapobiegania i zwalczania chwastów. Surowce zielarskie. Postaci leków ziołowych. Zbiór i suszenie roślin leczniczych i 
przyprawowych. Zioła w kuchni i kosmetyce. Agrotechnika roślin leczniczych i przyprawowych z rodziny ślazowate, 
selerowate, wargowe, astrowate, bobowate, jaskrowate, kapustowate, psiankowate, dziurawcowate, goździkowate, 
kozłkowate. 

Literatura podstawowa: 

9. Błażej J., (red.). 2011. Kompendium rolnictwa ekologicznego. Wyd. UR. Rzeszów. 
10. Kołodziej B., red. 2010. Uprawa ziół, PWRiL. 
11. Martyniak-Przybyszewska B., 2001. Rośliny przyprawowe, WUWM. 
12. Ożarowski A., Jaroniewski W., 1989. Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie. Inst. Wydaw. Związków 

Zawodowych, Warszawa. 
13. Strzelecka H., Kowalski J., red. 2000. Encyklopedia zielarstwa i ziołolecznictwa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

1. Nowiński M., 1983. Dzieje upraw i roślin leczniczych. PWRiL, Warszawa. 
2. Rumińska A., Ożarowski A., red., 1990. Leksykon roślin leczniczych. PWRiL, Warszawa. 
3. Walewski W., 1985. Towaroznawstwo zielarskie. PZWL, Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

wykład problemowy z prezentacją multimedialną,  
ćwiczenia: planowanie i projektowanie uprawy poszczególnych gatunków roślin zielarskich. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Sprawdzian pisemny – W_01; U_01; U_02 
Ocena projektu / prezentacji – W_02; U_01; U_02; K_02 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu:  
7. Uzyskanie co najmniej 12,8 punktu z kolokwium 1 
8. Uzyskanie co najmniej 12,8 punktu z kolokwium 2 
9. Uzyskanie co najmniej 5,1 punktu z projektu / prezentacji 

 

Przedział 
punktacji (%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

Sposób uzyskania punktów: 
9. Kolokwium 1: 25 pkt. 
10. Kolokwium 2: 25 pkt. 
11. Projekt / prezentacja: 10 pkt. 
Poprawy: Dwie poprawy każdego kolokwium do końca zajęć w semestrze. 

Bilans punktów ECTS*: 

 Studia stacjonarne  Studia niestacjonarne 

Udział w wykładach 15 godz. 8 godz. 

Udział w ćwiczeniach 15 godz. 12 godz. 

Udział w konsultacjach 3 godz. 6 godz. 

Samodzielne studiowanie literatury 4 godz. 8 godz. 

Przygotowanie projektu / prezentacji 5 godz.  8 godz. 

Przygotowanie do sprawdzianów  8 godz. 8 godz. 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Socjoogrodnictwo 

Nazwa w języku angielskim:  Sociohorticulture 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:  Instytut Agronomii, Katedra Warzywnictwa 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  4  

Semestr:  7 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: prof. dr hab. Wanda Wadas 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: prof. dr hab. Wanda Wadas 

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie relacji ludzie-rośliny w odniesieniu do jakości życia 
oraz znaczenia ogrodnictwa w edukacji ekologicznej, terapii i 
integracji społecznej. Poznanie programów terapii ogrodniczej  
oraz podstawowych zasad przystosowania terenów zieleni i 
gospodarstw rolnych do prowadzenia zajęć terapeutycznych.  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie  wpływ roślin na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka oraz na jakość 
życia i stosunki międzyludzkie 

K_W02 

W_02 
Zna i rozumie potrzebę rozwoju społeczeństwa w jego naturalnym środowisku oraz 
kształtowania ekosystemów, które integrują społeczeństwo i środowisko dla ich 
wspólnych korzyści 

K_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi przeprowadzać obserwacje terenowe i stosować podstawowe metody badania 
relacji ludzie-rośliny oraz ocenić oddziaływanie roślin  
na środowisko przyrodnicze i jakość życia   

K_U02, K_U04 

U_02 
Potrafi zdobywać i poszerzać wiedzę z zakresu ogrodnictwa powiązaną  
z socjologią, psychologią, edukacją specjalną i terapią. 

K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności oraz  
do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w sposób przedsiębiorczy 

K_K01, K_K05 

K_02 
Jest gotów do realizacji zadań związanych z wykorzystaniem roślin i pracy w ogrodzie, 
które integrują społeczeństwo i środowisko dla ich wspólnego dobra 

K_K02 

Forma i typy zajęć: 
Studia stacjonarne: wykład – 15 godz., ćwiczenia – 15 godz. 
Studia niestacjonarne: wykład – 8 godz., ćwiczenia – 12 godz. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu uprawy roślin ogrodniczych, leczniczych i przyprawowych 

Treści modułu kształcenia: 



Definicja i zakres socjoogrodnictwa. Teorie wyjaśniające związek człowieka z naturą. Znaczenie ogrodnictwa w edukacji 
ekologicznej, terapii i integracji społecznej. Podstawowe metody badania relacji ludzie-rośłiny. Oddziaływanie roślin na zdrowie 
fizyczne i psychiczne człowieka oraz  na jakość życia  
i stosunki miedzyludzkie. Znaczenie terenów zieleni w miastach i roślin doniczkowych w pomieszczeniach. Rehabilitacja i terapia 
przez pracę w ogrodzie. Programy terapii ogrodniczej. Podstawowe zasady planowania i przystosowania ogrodów i 
gospodarstwa rolnego do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych – dobór roślin, 
przystosowanie narzędzi, bezpieczeństwo  
i higiena pracy.  

Literatura podstawowa: 

7. Nowak J., 1997. Oddziaływanie roślin na samopoczucie, zachowanie i zdrowie człowieka. Zeszyty Problemowe 
Postępów Nauk Rolniczych, 449: 13-22. 

8. Nowak J., 2001. Socjoogrodnictwo. Postępy Nauk Rolniczych, 3: 57-70. 
9. Nowak J., 2005. Wpływ roślin ozdobnych na zdrowie człowieka. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 504 

(1): 33-42. 
10. Hasiuk J., van Dijk M., 2006. Farming for Health. Springer, The Netherlands.  
11. Latkowska M, J., 2008. Hortiterapia – rehabilitacja i terapia przez pracę w ogrodzie. Zeszyty Problemowe Postępów 

Nauk Rolniczych, 525: 229-235. 
12. Latkowska M, J., 2012. Ogrody terapeutyczne – miejsca biernej i czynnej "zielonej terapii". Czasopismo Techniczne, 

Architektura, 109, 8-A: 245-251. 
13. Płoszaj-Witkowska B. (red.) 2016. Hortiterapia. Wyd. UWM w Olsztynie. 

Literatura dodatkowa: 

3. Nowak J., 2003. Rośliny ozdobne – możliwości rozwoju produkcji i oddziaływanie na jakość życia. Folia Horticulturae, 
Suplement 2003/1: 29-31. 

4. Nowak J., 2008. Terapia ogrodnicza w krajach europejskich. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 525: 271-
276. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

wykład – metoda podająca z prezentacją multimedialną,  
ćwiczenia audytoryjne – praca w grupach, analiza i dyskusja 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

wykład – zaliczenie pisemne na ocenę (w uzasadnionych przypadkach ustne) 
ćwiczenia audytoryjne – kolokwium (sprawdzian pisemny lub ustny), aktywność na zajęciach 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 51% punktów ze sprawdzianu 

Przedział punktacji (%) 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Poprawy – dwie poprawy sprawdzianu w  trakcie zajęć w semestrze 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

studia stacjonarne studia niestacjonarne 

Liczba godzin kontaktowych, w tym:    

 - udział w wykładach 15 8 

 - udział w ćwiczeniach 15 12 

 - udział w konsultacjach 2 4 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

 - przygotowanie się do ćwiczeń 4 8 

 - przygotowanie się do sprawdzianu 6 8 

 - przygotowanie się do zaliczenia 8 10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 
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                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Urządzanie ogrodu ekologicznego 

Nazwa w języku angielskim:   Furnishing the garden 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Katedra Warzywnictwa, Instytut Agronomii  

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  czwarty 

Semestr:   siódmy 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. dr hab. Anna Zaniewicz-Bajkowska,  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
dr hab. Jolanta Franczuk,  
dr hab. Robert Rosa 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zdobycie wiedzy z zakresu znaczenia ogrodów ekologicznych jako 
enklaw bioróżnorodności przyrodniczej, podstaw kompozycji 
ogrodowych, doboru roślin , zakładania, urządzania i pielęgnacji 
ogrodu ekologicznego.  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie funkcje ogrodów, znaczenie bioróżnorodności w ogrodzie,  korzyści z 
prowadzenia upraw metodami ekologicznymi . Zna podstawy kompozycji tworzenia 
kompozycji roślinnych i najważniejsze style ogrodów. 

K_W04,  

W_02 
Zna podstawowe gatunki  i odmiany roślin stosowanych w części ozdobnej, 
wypoczynkowej i użytkowej ich wymagania środowiskowe i sposób ich uprawy w ogrodzie 
ekologicznym 

K_W02, K_W04, 
K_W06 

W_03 
Zna rodzaje nawierzchni, podstawowe  urządzenia techniczne, elementy  małej 
architektury ogrodowej i wyposażenia ogrodu ze szczególnym  uwzględnieniem 
wykonanych z materiałów ekologicznych 

K_W03, K_W05 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi  przygotować stanowisko pod poszczególne części ogrodu ekologicznego K_U01, K_U03 

U_02 
Potrafi zaplanować ogród przydomowy zgodnie z zasadami kompozycji i 
zapotrzebowaniem rodziny 

K_U02 

U_03 
Potrafi dobrać odpowiednio do stylu i przeznaczenia ogrodu elementy małej architektury i 
wyposażenia ogrodu  

K_U03, K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do poszerzania wiedzy z zakresu urządzania i pielęgnacji ogrodów 
ekologicznych 

K_K01,  

K_02 Jest gotów do współdziałania i pracy w grupach K_K02 

Forma i typy zajęć: 
Studia stacjonarne: 15 godz. wykładu i 15 godz. ćwiczeń 
Studia niestacjonarne: 8 godz. wykładu i 12 godz. ćwiczeń 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wymagana wiedza z zakresu: klimatologii, gleboznawstwa, integrowanej i ekologicznej produkcji ogrodniczej. 



Treści modułu kształcenia: 

Ocena warunków środowiskowych. Ocena i ochrona roślinności zastanej, zalety bioróżnorodności w ogrodzie. Style ogrodowe i 
podstawowe zasady tworzenia kompozycji roślinnych. Dobór gatunków i odmian. Podział funkcjonalny ogrodu. Urządzanie 
reprezentacyjnej części ogrodu. Określanie potrzeb w zakresie części wypoczynkowej i użytkowej. Urządzanie i pielęgnacja 
ogrodu wypoczynkowego, kwatery sadowniczej, warzywnika i zielnika metodami ekologicznymi. Ogrody przyjazne dla zwierząt. 
Infrastruktura techniczna, mała architektura i wyposażenie ogrodu z uwzględnieniem wykorzystania materiałów ekologicznych. 

Literatura podstawowa: 

1. Ogród przy domu  Wirth P., Hagen P.,  Wehland  M.  PWRiL 2018 
2. Rośliny do każdego ogrodu. Marcinkowski J., Marczyński S. Wyd. Związek Szkółkarzy Polskich, 2018. 
3. Ogród wokół domu. Elementy naturalne i zasady kompozycji. Majorowski M.. Wyd. Bellona, 2007. 

Literatura dodatkowa: 

1. Ekologiczna produkcja owoców jagodowych. Studzińska B., Paszko D. Plantpress. 2016. 
2. Uprawa roślin ozdobnych. Chmiel H. PWRiL, 2010. 
3. Warzywnictwo. Kołota E., Orłowski M., Biesiada A. Wyd. UP we Wrocławiu, 2007. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

wykład problemowy z prezentacją multimedialną, Ćwiczenia opracowanie koncepcji urządzenia i zagospodarowania ogrodu 
przydomowego lub niewielkiego terenu zieleni. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie na ocenę – W_01, W_02, W_03, U_01, U_02, U_03,  

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: 
10. Uzyskanie co najmniej 20 punktów z zaliczenia. 
11. Uwzględnienie frekwencji i aktywności na wykładach co najmniej 5,1 pkt. 

 

Przedział 
punktacji (%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 

 
Sposób uzyskania punktów: 
Zaliczenie na ocenę: 40  pkt 
Frekwencja i aktywność na ćwiczeniach: 10 pkt. 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych w tym: 35 26 

Udział w wykładach 15 8 

Udział w ćwiczeniach 15 12 

Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu 5 6 

2.Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym: 15 24 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 5 10 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów 10 14 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
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                                                                                                                                                      Załącznik nr 5 
  

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 
  

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 
 

Nazwa w języku angielskim:  
  
Economic aspects of environmental protection 
 

 

Język wykładowy:  polski 
 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 
 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii, Zakład Ekonomiki Rolnictwa i Agrobiznesu 
 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 
 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszy stopień 
 

Rok studiów:   4 
 

Semestr:  7 
 

Liczba punktów ECTS:   2 
 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr Tomasz Kacprzak 
 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr Tomasz Kacprzak 
 

Założenia i cele przedmiotu: 

  

1. Wyjaśnienie potrzeby chronienia środowiska 
2. Analiza wpływu koncepcji zrównoważonego  rozwoju na ekonomiczne aspekty ochrony  
  środowiska 
3. Omówienie źródeł finansowania ochrony  środowiska 

 

 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

 

WIEDZA 
 

WO1 
Zna i rozumie zjawiska i procesy przyrodnicze – naturalne i wywołane przez człowieka z 
uwzględnieniem finansowych determinant ochrony środowiska 

K_W02 
 

WO2 
Zna i rozumie podstawowe metody analizy i oceny zjawisk i procesów zachodzących w 
środowisku przyrodniczym oraz narzędzia ekonometryczne służące do opisywania i 
prognozowania zjawisk ekonomicznych, społecznych i środowiskowych 

K_W04 
 

 UMIEJĘTNOŚCI  
 

UO1 
Potrafi posługiwać się metodami analitycznymi i statystycznymi w naukach 
ekonomicznych i przyrodniczych, potrafi dokonywać analiz optymalizacyjnych oraz 
oceniać efektywność i zasadność wydatków związanych z ochroną środowiska 

K_U01 
 

UO2 
Potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze właściwe dla inżynierii 
ekologicznej; potrafi przygotować założenia i ocenić oddziaływanie człowieka na 
środowisko z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju 

K_U04 
 

UO3 
Potrafi zdobywać i krytycznie oceniać wiedzę z różnych źródeł i poszerzać ją oraz 
samodzielnie stosować zdobyte informacje do osiągnięcia założonych celów projektowo 
– badawczych 

K_U07 
 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  
 

KO1 
Jest gotów do uczenia się przez całe życie, podnoszenia kompetencji zawodowych oraz 
stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej, jest gotów inspirować i organizować proces 
uczenia się innych osób 

K_K01 
 

KO2 
Jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności z tytułu wykonywanych obowiązków 
inżynierskich z uwzględnieniem wpływu podejmowanych decyzji na gospodarkę i 
środowisko 

K_K03 
 



Forma i typy zajęć: 
 Wykład 15 godz., ćwiczenia 15 godz. (studia stacjonarne), wykład 8 godz., ćwiczenia 12 godz. 
(studia niestacjonarne) 

 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 
 

Znajomość mechanizmów rynkowych, znajomość podstaw ochrony środowiska  

Treści modułu kształcenia: 
 

Program wykładów: Degradacja i ochrona środowiska – interpretacja pojęć kluczowych. Zasady zrównoważonego rozwoju.  
Gospodarka a środowisko. Energetyka a ochrona środowiska. Ekonomiczno – środowiskowe dylematy gospodarki odpadami. 
Przepisy ochrony środowiska i kary za ich nieprzestrzeganie. Wpływ UE na kierunki działań i wysokość wydatków związanych z 
ochroną środowiska. Solidaryzm w ochronie środowiska w skali globalnej. Źródła finansowania ochrony środowiska.  
Program ćwiczeń: Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska. Koszty rekultywacji terenów zdegradowanych. 
Ekonomiczne, gospodarcze i środowiskowe aspekty pakietu energetyczno – klimatycznego „20/20/20”. Ochrona środowiska a 
opłacalność i wydajność produkcji rolnej. Rozwój zrównoważony a konieczność ponoszenia kosztów związanych z ochroną 
środowiska. Społeczne koszty zaniedbań ochrony środowiska. Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska. Ochrona środowiska a 
rozwój gospodarki narodowej.  

 

Literatura podstawowa: 
 

13.  A. Bernaciak, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 
2002, 

14. J. Śleszyński, Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Aries, Warszawa 2000, 
15. E. K. Czech, Uwarunkowania ochrony środowiska: aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe, Difin, Warszawa 2006, 
16. K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska: problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 

2001 . 

 

Literatura dodatkowa: 
 

16. M. Kramer, M. Urbaniec, A. Kryński, Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, T.1 Interdyscyplinarne założenia 
proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, 

17. P. Jeżowski (red.), Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, SGH w 
Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007. 

 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 
 

Wykład problemowy z prezentacją multimedialną, ćwiczenia: dyskusja, zadania, praca w grupach, praca nad projektem  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 
 

Zaliczenie pisemne  

Forma i warunki zaliczenia: 
 

Uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia, przy zastosowaniu punktacji (%): 
9. 0-50% - ocena 2; 
10. 51-60% - ocena 3; 
11. 61-70% - ocena 3,5; 
12. 71-80% - ocena 4; 
13. 81-90% - ocena 4,5; 
14. 91-100% - ocena 5. 

 

Bilans punktów ECTS*: 
 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.)  

   

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:    

Udział  w wykładach 15 8  

Udział w ćwiczeniach 15 12  

Udział w konsultacjach 5 10  

2.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:    

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń    

Samodzielne przygotowanie się do zaliczenia 10 15  

Opracowanie prezentacji 5 5  

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 50  

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 2 ECTS  

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Instytucjonalne uwarunkowania ekorozwoju 

Nazwa w języku angielskim:  
 Institutional environment sustainability 
 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego 

Rok studiów:   IV 

Semestr:  7 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Halina Kałuża 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Halina Kałuża, dr inż. Agnieszka Ginter 

Założenia i cele przedmiotu: 

 Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej otoczenia instytucjonalnego na rzecz 
ekorozwoju. 
Przedstawienie elementów otoczenia instytucjonalnego i ich roli, ocena zmian 
zachodzących w otoczeniu instytucjonalnym i ich wpływu na funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolniczego.  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_O1 
Zna elementy i czynniki otoczenia instytucjonalnego   

K_W03 

W_O2 
Rozumie determinanty więzi instytucjonalnych i ich wpływ na ekorozwój   

K_W05 

W_O3 
Zna podstawy polityki ekologicznej oraz instrumenty finansowe UE stosowane w 
zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich  

 
K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_O1 Potrafi zidentyfikować elementy otoczenia jako szanse i zagrożenia dla ekorozwoju K_U01 

U_O2 
Potrafi przygotować i prezentować zagadnienia związane z otoczeniem instytucjonalnym 
ekorozwoju 

K_U05 

U_O3 
Potrafi zdobywać i krytycznie oceniać wiedzę z różnych źródeł dotyczącą instytucji 
oddziałujących na ekorozwój 

K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_O1 Jest przekonany o konieczności poszerzenia wiedzy i umiejętności przez całe życie K_K01 

K_O2 
Jest gotów do pracy i komunikowania się w zespole osób charakterystycznych dla 
wybranej instytucji oddziałującej na ekorozwój 

 
K_K02 

Forma i typy zajęć: 
 Wykłady i ćwiczenia: 15 godz. i 15 godz. (studia stacjonarne); 8 godz. i 12 godz. (studia 
niestacjonarne) 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu zrównoważonego rozwoju 

Treści modułu kształcenia: 



  Wykłady 
Istota, geneza, rola i funkcje organizacji międzynarodowych w obszarze ochrony środowiska. 
Organizacje międzynarodowe wobec globalnych problemów ekorozwoju  
Finansowanie ekorozwoju - środki krajowe i europejskie  
Instytucjonalne otoczenie ekorozwoju: Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju, Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju Agro-Group, 
Instytut na rzecz ekorozwoju, Centrum promocji ekorozwoju. 
Rola Izb rolniczych ,Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Krajowego  Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa w stymulowaniu aktywności społecznej -ekorozwoju rolników 
Rola samorządu terytorialnego: wojewódzki,  powiatowy i  gminny. 
Ćwiczenia 
Ekorozwój regionów  - przykłady, strategie rozwoju, efekty. 
Rola społeczeństwa w ekologicznie zrównoważonym rozwoju jednostki administracyjnej. 
Lokalna polityka ekologiczna, programy i strategie ekorozwoju, gminny program ochrony środowiska 
Relacje rolników z lokalnymi instytucjami wspierającymi  ekorozwój 
Społeczno-ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw  i gospodarstw rolniczych  na poziomie lokalnym  
Partnerstwo międzysektorowe na rzecz zrównoważonego rozwoju w gminie 
Ankieta na temat  świadomości osobistego wpływu człowieka na środowisko i jej ocena przez studentów. 

Literatura podstawowa: 

1.Borys T., (2004), Jakość życia oraz pojęcia i relacje pochodne, [w:] Ocena i analiza jakości życia, pod redakcją W. Ostasiewicza, 
Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław. 
2. Fiedor B. (red.), (2002), Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, BECK, Warszawa. 
3. Rogall H., (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i Sk-a, Poznań. 
5. Antczak E., (2012), Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju Europy. Analizy przestrzenno–czasowe, Łódź, Wyd. 
Biblioteka; 

Literatura dodatkowa: 

publikacje ze stron: stat.gov.pl, eurostat.com, mos.gov.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl, itd. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną. 
Ćwiczenia: prezentacja wybranego problemu zw. z tematyką zajęć i opracowanie studium przypadku w małych grupach 2-3 
osobowych (70%), prezentacja problemów w wybranej formie przez studenta,  weryfikacja i ocena przedmiotowych efektów 
kształcenia: opracowanie krótkich zadań bieżących typu case study, burza mózgów nad problem naukowym, dyskusja 
moderowana, zajęcia interaktywne 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwium: W_O1, W_O2, W_O3 
Indywidualna praca studenta:U_O1, U_O2, U_O3, K_O1, K_O2 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.  
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z kolokwium oraz opracowanie studium przypadku związanego z 
tematyką zajęć ćwiczeniowych 
Sposób oceniania kolokwium: 

Przedział 
punktacji 
(w %) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
 

 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (w godz.) 

1.Liczba godz. kontaktowych w tym: st. stacjonarne st. niestacjonarne 

- udział w wykładach 15 8 

- udział w ćwiczeniach 15 12 

- udział w konsultacjach 2 6 

2.Liczba godz. indywidualnej pracy studenta, w tym:   

- przygotowanie się do kolokwium 7 10 

- opracowanie studium przypadku 8 10 

- przegląd literatury przedmiotu i materiałów elektronicznych 3 4 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Pozyskiwanie funduszy i zarządzenie ekoprojektami 

Nazwa w języku angielskim:   Funds’ raising and ecoprojects’ management 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii/ Zakład Ekonomiki Rolnictwa i Agrobiznesu 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego 

Rok studiów:   IV 

Semestr:  7 

Liczba punktów ECTS:   2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. Halina Kałuża 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr hab. Halina Kałuża, dr inż. Agnieszka Ginter 

Założenia i cele przedmiotu: 

Zapoznanie studenta z rodzajami wsparcia finansowego w obszarze 
ekoprojektów. 
Zapoznanie studenta z celami, zasadami oraz instrumentami polityki 
strukturalnej UE. 
Zapoznanie studenta z pojęciem projektu oraz jego cechami ze 
szczególnym uwzględnieniem ekoinnowacji. 
Zapoznanie studenta z procesem zarządzania projektami w obszarze 
ochrony środowiska.  

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_O1 
Zna i rozumie podstawowe teorie z obszaru polityki strukturalnej i jej oddziaływanie na 
regiony w aspekcie pozyskiwania funduszy na projekty ekologiczne 

K_W02 

W_O2 
Zna i rozumie problemy związane z pozyskiwaniem i zarządzaniem projektami 
ekologicznymi 

K_W03 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_O1 
Potrafi przeprowadzać obserwacje terenowe dotyczące wdrażania projektów 
ekologicznych i interpretować ich znaczenie w rozwoju lokalnym i regionalnym  

K_U02 

U_O2 
Potrafi przygotować założenia i ocenić oddziaływanie projektów inwestycyjnych 
przemysłowych i infrastrukturalnych w obszarze ochrony środowiska 

K_U04 

U_O3 
Potrafi zdobywać i krytycznie oceniać wiedzę dotyczącą różnych źródeł finansowania 
projektów ekologicznych oraz procesu zarządzania projektami ekologicznymi 

K_U07 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_O1 
Jest gotów do współdziałania i pracy w grupach w celu pozyskiwania funduszy i 
realizowania różnych zadań i ról, w tym kierowniczych w procesie zarządzania 
ekoprojektami 

K_K02 

K_O2 
Jest gotów do wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności w obszarze pozyskiwania 
funduszy i zarządzania ekoprojektami w sposób przedsiębiorczy 

K_K05 

K_O3 
Jest go do prowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektów ekologicznych 
oddziałujących na środowisko przyrodnicze 

K_K06 

Forma i typy zajęć: 
 Wykłady i ćwiczenia: 15 godz. i 15 godz. (studia stacjonarne); 8 godz. i 12 godz. (studia 
niestacjonarne) 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw ekonomii, ekologii, infrastruktury technicznej i ekonomicznej, ochrony środowiska oraz ekonomiki 
produkcji rolniczej 

Treści modułu kształcenia: 

Program wykładów: Rodzaje funduszy wpierających ekorozwój. Polityka strukturalna UE  - wybrane elementy. Struktura 
zależności instytucjonalnych w zakresie pozyskiwania funduszy. Definicje, struktura i istota projektu. Cel strategiczny lub wizja 
projektu. Rodzaje projektów. Innowacyjność projektów. Ekoinnowacje jako element zrównoważonego rozwoju. Cykl życia 
projektu. Tło strategiczne projektu. Wartość dodana projektu. Metody oceny projektów i ich skutki. Podejście do zarządzania 
projektu. Efekty wdrażania ekoprojektów dla środowiska przyrodniczego. Rola jednostek samorządu terytorialnego we 
wdrażaniu projektów 
Program ćwiczeń: Zapoznanie się z metodologią opracowywania projektu. Wybór rodzaju projektu. Zdefiniowanie celu 
projektu. Zapoznanie się z szablonami menedżera projektu. Budżet i harmonogram projektu. Wykonywanie ewaluacji projektu. 
Ocena wrażliwości projektu na zmiany parametrów. Uruchamianie procesu zarządzania projektem. Powoływanie zespołu 
projektowego. Zapoznanie się z zasadami rozliczania projektu odwzorowującymi jego etapy zarządzania. Poznanie narzędzi 
informatycznych wspomagających zarządzanie projektem. Rola koordynatora/menedżera projektu. Monitoring projektu. Drafty 
koncepcji projektów ekologicznych . Analiza i ocena pozyskiwania funduszy i wdrażanych projektów w wybranych jednostkach 
samorządu terytorialnego 

Literatura podstawowa: 

J. Jakubczyc: Metody oceny projektu gospodarczego. Podręcznik akademicki. Wyd. PWE, Warszawa 2011 
M. Trocki: Nowoczesne zarządzanie projektami. Wyd. PWE, Warszawa 2013 
R. K. Wysocki: Efektywne zarządzanie projektami. Wyd. Helion, Gliwice 2015  

Literatura dodatkowa: 

P. Mielcarz, P. Paszczyk: Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Wyd. PWE, 
Warszawa 2018 
Publikacje PARP wskazane przez wykładowców i inne materiały elektroniczne 
 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja moderowana, obserwacja w terenie i interpretacja wyników, analiza studium 
przypadku, praca indywidualna i zespołowa 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Pisemne zaliczenie przedmiotu: 
Kolokwium: W_O1, W_O2 
Draft koncepcji ekoprojektu: U_O1, U_O2, U_O3, K_O1, K_O2, K_O3 

Forma i warunki zaliczenia: 

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę 
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z kolokwium oraz opracowanie wstępnej koncepcji ekoprojektu o 
charakterze wdrożeniowym 
Sposób oceniania kolokwium: 

Przedział punktacji 
(w %) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
 

 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

st. stacjonarne st. niestacjonarne 

1.Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

- udział w wykładach 15 8 

- udział w ćwiczeniach 15 12 

- udział w konsultacjach 3 8 

2.Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

- przygotowanie się do kolokwium 7 10 

- draft ekoprojektu 10 12 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 

  * rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne  



Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ I PRZYGOTOWANIE DO 
EGZAMINU DYPLOMOWEGO -SEMINARIUM 1, SEMINARIUM 2 

Nazwa w języku angielskim:  
Preparation of diploma thesis and preparation for the diplomotic exam - seminar 1, 
seminar 2 

Język wykładowy:   POLSKI 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  INŻYNIERIA EKOLOGICZNA 

Jednostka realizująca:  
 INSTYTUT AGRONOMII 
KATEDRA METOD ILOŚCIOWYCH I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   OBOWIĄZKOWY 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  PIERWSZEGO STOPNIA 

Rok studiów:  3,4 

Semestr:  6, 7 

Liczba punktów ECTS:  Połączone z pracą dyplomową 15 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  
Prof. dr hab. ANTONI BOMBIK ,  
Dr hab. KATARZYNA RYMUZA 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. dr hab. ANTONI BOMBIK, 
Dr hab. KATARZYNA RYMUZA 

Założenia i cele przedmiotu 

Zdobycie umiejętności prawidłowego formułowania tytułu 
pracy, tezy  i  celu pracy. Opanowanie umiejętności  
gromadzenia i posługiwania się źródłami naukowymi.  Poznanie 
zagadnień metodycznych dotyczących pisania prac 
dyplomowych.  

Symbol efektu 
Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego/ 
specjalnościowego  WIEDZA 

W_01 Wie jakie są wymagania  stawiane pracom dyplomowym. K_W01 

W_02 Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego. K_W03 

W_03 Zna zasady posługiwania się źródłami naukowymi oraz zasady ich  gromadzenia. K_W03 

W_04 
Wie jak pisać poszczególne rozdziały pracy dyplomowej. Zna zasady cytowania 
literatury. 

K_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Posiada umiejętność konstruowania wypowiedzi pisemnych na zadany temat. K_U01 

U_02 
Potrafi wyszukać przydatnych informacji potrzebnych do rozwiązywania 
problemów badawczych. 

K_U01 

U_03 
Posiada umiejętność przygotowania pisemnego raportu w oparciu o dane 
źródłowe i działania własne. 

K_U03 

U_04 Posiada umiejętność pisania pracy dyplomowej. K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Pracuje samodzielnie przy rozwiązywaniu własnego problemu 
Badawczego. 

K_K05 

K_02 
Potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy. Potrafi 
samodzielnie wykorzystywać zdobytą  wiedzę. 

K_K01 
K_K02 

Forma i typy zajęć: 
Studia stacjonarne: Seminarium 1: 30 godzin, Seminarium 2: 60 godzin, 
Studia niestacjonarne: Seminarium 1: 18 godzin; Seminarium 2: 36 godzin. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: Ogólna wiedza metod gromadzenia informacji, elementarne umiejętności obsługi 
komputera oraz korzystania z zasobów bibliotecznych. 

PODSTAWOWA WIEDZA  

Treści modułu kształcenia: 



 Charakterystyka tematyki prac dyplomowych.  Zasady przygotowania prac naukowych. Zasady cytowania w pracach 
naukowych. Etapy przygotowania pracy dyplomowej. Wybór tematu pracy dyplomowej i tematu referatu związanego 
tematycznie z pracą. Zasady studiowania i  gromadzenia literatury związanej bezpośrednio z tematem pracy. Gromadzenie 
materiałów i danych do pracy – prezentacja referatów. 
Harmonogram wykonania pracy dyplomowej. Konstrukcja i zawartość pracy dyplomowej. Technika pisania pracy 
dyplomowej. Zalecenia dla prac dyplomowych pisanych komputerowo. Wymagania przy ocenie i recenzji pracy dyplomowej. 
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego. 

Literatura podstawowa: 

Cieślarczyk M (red.), 2002.  Poradnik metodyczny autorów prac magisterskich, dyplomowych 
i podyplomowych. AON, Warszawa. 
Majewski T., 2003.  Miejsce celów, problemów i hipotez w procesie badań naukowych. AON, Warszawa. 
Stachowiak Z., 2001. Metodyka i metodologia pisania prac kwalifikacyjnych. Ulmak, Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

Zaczyński W., 1995.Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich. Żak, Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Seminarium prowadzone z wykorzystaniem multimediów.  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji 
Wpływ na ocenę 

 końcową 
Symbol przedmiotowego efektu 

kształcenia 

Wykonanie pracy pisemnej związanej z tematyką 
pracy i przedstawienie jej  w formie referatu. 
Przygotowanie zgodnie z harmonogramem pracy 
dyplomowej. Opracowanie zagadnień do egzaminu 
dyplomowego 

100% W_01, W_03, W_04; U_01, U_03, U_04; 
K_01 K_02, K_05. 

 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Seminarium 1 
Przedstawienie referatu związanego z przygotowywaną praca dyplomową, obecność i aktywność na zajęciach. 
Przedstawienie podstawowych tez pracy dyplomowej 
Seminarium 2 
Przygotowanie  poszczególnych rozdziałów pracy dyplomowej, aktywność  na zajęciach. Oddanie zredagowanej zgodnie z 
wymaganiami pracy dyplomowej.   

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

Udział w seminarium 1 30 18 

Konsultacje  15 10 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

Samodzielne przygotowanie się do seminarium 50 60 

Samodzielne przygotowanie prezentacji 10 20 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

Udział w seminarium 2 60 36 

Konsultacje  20 16 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

      studiowanie literatury 25 35 

       przygotowanie pracy dyplomowej 120 130 

      przygotowanie do egzaminu dyplomowego 45 50 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 375 375 

Punkty ECTS za przedmiot 15 ECTS 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu 
dyplomowego –  
seminarium 1,seminarium 2 

Nazwa w języku angielskim:  
 Preparation of the diploma thesis and preparation to the diploma exam – seminar 1, 
seminar 2  

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obligatoryjny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   III, IV  

Semestr:  6, 7 

Liczba punktów ECTS:   15 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 

Prof. dr hab. Barbara Gąsiorowska 
Prof. dr hab. Anna Płaza 
Prof. dr hab. Krystyna Zarzecka 
Dr hab. Marek Gugała prof. nzw. 

Założenia i cele przedmiotu: 

 Zdobycie umiejętności prawidłowego formułowania tytułu pracy, tezy  i  celu 
pracy. Opanowanie umiejętności  gromadzenia i posługiwania się źródłami 
naukowymi.  Poznanie zagadnień metodycznych dotyczących pisania prac 
dyplomowych. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 
Zna i rozumie procesy zachodzące w środowisku przyrodniczym oddziaływujące na 
produkcje rolniczą i stan środowiska   

K_W02 
K_W06 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi prowadzić eksperymenty polowe, dokonywać obserwacji zachodzących w 
otoczeniu przyrodniczym, interpretować uzyskane wyniki badań oraz prawidłowo je 
interpretować.    

K_U02 

U_02 
Potrafi zastosować właściwe techniki i narzędzia badawcze mieszczące się w zakresie 
inżynierii ekologicznej 

K_U04 

U_03 
Potrafi zdobywać wiedzę, korzystając z różnych źródeł,  powiązaną z prowadzonymi 
badaniami  

K_U_7 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy związanej ze studiowanym 
kierunkiem 

K_K01 

K_02 
Jest gotów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas prowadzenia badań 
polowych  

K_K04 

Forma i typy zajęć: 

 Studia stacjonarne: seminarium 1 (6 semestr) – 30 godz. 
                                 seminarium 2 (7 semestr) – 60 godz. 
studia niestacjonarne: seminarium 1 (6 semestr) – 18 godz. 
                                    seminarium 2 (semestr 7) – 36 godz.   

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość wiedzy z zakresu zrealizowanych modułów kierunkowych 



Treści modułu kształcenia: 

Prezentacja celu i zadań seminarium. Rola i zadania opiekuna naukowego (promotora). Zasady pisania prac naukowych, w tym 
dyplomowych inżynierskich. Cytowania w pracy naukowej. Język prac naukowych. Etapy przygotowywania pracy dyplomowej. 
Tematyka prac dyplomowych inżynierskich. Wybór tematu pracy dyplomowej i powiązanego z nim referatu do prezentacji na 
zajęciach seminaryjnych. Zasady wyszukiwania i gromadzenia literatury, tematycznie związanej                       z przygotowywaną 
pracą dyplomową. Źródła literatury. Gromadzenie materiałów do referatu                       i samej już pracy.      
Prezentacja celu i zadań seminarium dyplomowego. Harmonogram przygotowania pracy dyplomowej. Plan pracy. Technika 

pisania pracy dyplomowej. Pisanie pracy na komputerze. Wymagania przy ocenie i recenzji pracy dyplomowej. Omówienie 

systemu antyplagiatowego. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego.   

Literatura podstawowa: 

1. Achramowicz B., Wesołowska-janczarek M., 2000: Poradnik dla doktorantów z przeglądem metod statystycznych. Wyd. AR 
w Lublinie. 

2. Leszczyński B., 2008: Wskazówki dla organizacji badań i redagowania prac z zakresu nauk przyrodniczych. Wyd. AP Siedlce.  
3. Majchrzak J., Mendel T., 1999:Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wyd. AE Poznań.  
4. Podstawka M., Wójcicki T., 1999: zasady pisania prac dyplomowych i magisterskich. SGGW Warszawa. 

Literatura dodatkowa: 

Aktualne czasopisma naukowe i popularno-naukowe. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Omówienie  tematyki seminarium, autoprezentacja, prezentacja referatów, dyskusja  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie seminarium na podstawie aktywności i obecności.  Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie umiejętności 
następuje w czasie przygotowywania referatów i ich prezentacji oraz zestawiania wynikowe badań. Weryfikacja efektów 
kształcenia w zakresie wiedzy i kompetencji społecznych następuje w czasie prezentacji  zaawansowania prac nad 
przygotowywana pracą.   

Forma i warunki zaliczenia: 

Semestr 6:  
- przygotowanie i przedstawienie prezentacji, aktywność i obecność na zajęciach 
Semestr 7:  
- przygotowanie i przedstawienie treści pracy dyplomowej –autoprezentacja, aktywność i obecność na zajęciach 
Przedmiot kończy się egzaminem dyplomowym 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność 
Obciążenie studenta (godz.) 

st. stacjonarne st. niestacjonarne 

7. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

      - udział w seminarium – semestr 6 30 18 

      - udział w konsultacjach  15 10 

8. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:  

      - studiowanie literatury 40 50 

      - samodzielne przygotowanie prezentacji 10 20 

 

9. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

      - udział w seminarium – semestr 7 60 36 

      - udział w konsultacjach  15 15 

10. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

      - studiowanie literatury 30 46 

      - przygotowanie pracy dyplomowej 130 130 

      - przygotowanie do egzaminu dyplomowego 45 50 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 375 godz. 375 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 15 ECTS 

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 
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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie  
do egzaminu  

Nazwa w języku angielskim:  Preparation of the diploma thesis and preparation to the diploma exam 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obligatoryjny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   Trzeci, czwarty 

Semestr:  Szósty, siódmy 

Liczba punktów ECTS:    15 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr hab. Jolanta Jankowska, prof. UPH 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 

dr hab. Jolanta Jankowska, prof. UPH 
dr hab. Elżbieta Radzka, prof. UPH 
dr hab. Jan Woliński, prof. UPH 
dr Krzysztof Kapela 

Założenia i cele przedmiotu: 

1. Poznanie zagadnień metodycznych dotyczących pisania prac dyplomowych 
2. Poznanie zasad studiowania i gromadzenia literatury związanej tematycznie z 

inżynierią ekologiczną 
3. Rozwijanie umiejętności korzystania z materiałów i ich opracowywania     

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie problemy właściwe dla inżynierii ekologicznej K_W03 

W_02 
Zna i rozumie podstawowe metody analizy i oceny zjawisk i procesów zachodzących w 

środowisku przyrodniczym 
K_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Potrafi posługiwać się metodami analitycznymi i statystycznymi w naukach przyrodniczych K_U01 

U_02 
Potrafi przeprowadzać obserwacje terenowe, proste eksperymenty i pomiary oraz interpretować 
uzyskane wyniki i poprawnie wnioskować 

K_U02 

U_03 Potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze właściwe dla inżynierii ekologicznej K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy oraz reagowania w stanach 
zagrożenia 

K_K04 

K_02 Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w sposób przedsiębiorczy K_K05 

Forma i typy zajęć: 

Stacjonarne: Seminarium (6 semestr) – 30 godz. 
Niestacjonarne: Seminarium (6 semestr)  – 18 godz. 
Stacjonarne: Seminarium (7 semestr)  – 60 godz. 
Niestacjonarne: Seminarium (7 semestr)  – 36 godz. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowej wiedzy z zakresu zrealizowanych modułów kierunkowych.    

Treści modułu kształcenia: 

Program i forma zajęć, cel i zadania seminarium. Rola promotora (opiekuna naukowego). Zasady przygotowania prac 
naukowych. Cytowania w pracach naukowych. Język prac naukowych. Etapy przygotowania pracy dyplomowej. Charakterystyka 
tematyki prac dyplomowych. Wybór tematu pracy dyplomowej i tematu referatu związanego tematycznie z pracą. Zasady 
studiowania i  gromadzenia literatury związanej bezpośrednio z tematem pracy. Źródła literatury. Gromadzenie materiałów i 
danych do pracy – prezentacja referatów. 
Program i cel zajęć oraz zadania seminarium dyplomowego. Praca dyplomowa – harmonogram wykonania pracy dyplomowej. 
Konstrukcja i zawartość pracy dyplomowej. Technika pisania pracy dyplomowej. Zalecenia dla prac dyplomowych pisanych 



komputerowo. Wymagania przy ocenie i recenzji pracy dyplomowej. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego. 

Literatura podstawowa: 

1. Leszczyński B., 2008: Wskazówki dla organizacji badań i redagowania prac z zakresu nauk przyrodniczych. Wyd. AP Siedlce. 
2. Achramowicz B., Wesołowska-Janczarek M., 2000: Poradnik dla dyplomantów z przeglądem metod statystycznych. Wyd. AR w 

Lublinie.  
3. Majchrzak J., Mendel T., 1999: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wyd. AE Poznań. 

Podstawka M., Wójcicki T., 1999: zasady pisania prac dyplomowych i magisterskich. SGGW Warszawa 

Literatura dodatkowa: 

1. Filipek T., Gonet S., Kucharski J., Mocek A., 2000: Ważniejsze jednostki miar i symbole stosowane w naukach o glebie. Zesz. 
Probl. Post. Nauk Rol., 472. 

Aktualne czasopisma naukowe 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Konwersatoria, autoprezentacja, referaty przygotowane przez studentów, dyskusja  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Seminarium:  zaliczenie   

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego efektu kształcenia 

Zaliczenie  Weryfikacja efektów kształcenia w  zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych  

W_01, W_02 
U_01, U_02, U_03 

K_01, K_02 
 

Forma i warunki zaliczenia: 

Seminarium (semestr 6) 
Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu:  
Przygotowanie i przedstawienie prezentacji 

1. Aktywność na zajęciach 
Obecność na zajęciach 

Seminarium (semestr 7) 

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu: 

 Przygotowanie i przedstawienie podstawowych  treści pracy dyplomowej - autoprezentacja 

Aktywność na zajęciach 
Obecność na zajęciach 
Przedmiot kończy się egzaminem dyplomowym (obroną pracy dyplomowej)  

Bilans punktów ECTS*:    15 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

11. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

      - udział w seminarium (semestr 6)  30 18 

      - udział w konsultacjach 15 10 

12. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:  

      - studiowanie literatury 40 50 

      - samodzielne przygotowanie prezentacji 10 20 
   

13. 1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

      - udział w seminarium (semestr 7) 60 36 

      - udział w konsultacjach 15 15 

14. 2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:  

      - studiowanie literatury 30 46 

      - przygotowanie pracy dyplomowej 130 130 

      - przygotowanie do egzaminu dyplomowego 45 50 



Sumaryczne obciążenie pracą studenta  godz. 375  godz. 375 

Punkty ECTS za przedmiot 15 ECTS 

                                                                                                                                                            Załącznik nr 5 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie  
do egzaminu  

Nazwa w języku angielskim:  Preparation of the diploma thesis and preparation to the diploma exam 

Język wykładowy:  polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Inżynieria ekologiczna 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obligatoryjny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:   Trzeci, czwarty 

Semestr:  Szósty, siódmy 

Liczba punktów ECTS:    15 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Prof. dr hab. Kazimierz Jankowski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 
Prof. dr hab. Kazimierz Jankowski, dr hab. Beata Wiśniewska-Kadżajan, prof. 
nadz., dr hab. Jacek Sosnowski,  prof. nadzw., dr hab. Elżbieta Malinowska, prof. 
nadzw. 

Założenia i cele przedmiotu: 

Poznanie zagadnień metodycznych dotyczących pisania prac dyplomowych 
Poznanie zasad studiowania i gromadzenia literatury związanej tematycznie z 
inżynierią ekologiczną 
Rozwijanie umiejętności korzystania z materiałów i ich opracowywania     

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Zna i rozumie problemy właściwe dla inżynierii ekologicznej K_W03 

W_02 
Zna i rozumie podstawowe metody analizy i oceny zjawisk i procesów zachodzących w 

środowisku przyrodniczym 
K_W04 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi posługiwać się metodami analitycznymi i statystycznymi w naukach 
przyrodniczych 

K_U01 

U_02 
Potrafi przeprowadzać obserwacje terenowe, proste eksperymenty i pomiary oraz 
interpretować uzyskane wyniki i poprawnie wnioskować 

K_U02 

U_03 
Potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze właściwe dla inżynierii 
ekologicznej 

K_U04 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest gotów do odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy oraz reagowania w stanach 
zagrożenia 

K_K04 

K_02 Jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w sposób przedsiębiorczy K_K05 

Forma i typy zajęć: 

Stacjonarne: Seminarium (6 semestr) – 30 godz. 
Niestacjonarne: Seminarium (6 semestr)  – 18 godz. 
Stacjonarne: Seminarium (7 semestr)  – 60 godz. 
Niestacjonarne: Seminarium (7 semestr)  – 36 godz. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstawowej wiedzy z zakresu zrealizowanych modułów kierunkowych    

Treści modułu kształcenia: 



Program i forma zajęć, cel i zadania seminarium. Rola promotora (opiekuna naukowego). Zasady przygotowania prac 
naukowych. Cytowania w pracach naukowych. Język prac naukowych. Etapy przygotowania pracy dyplomowej. Charakterystyka 
tematyki prac dyplomowych. Wybór tematu pracy dyplomowej i tematu referatu związanego tematycznie z pracą. Zasady 
studiowania i  gromadzenia literatury związanej bezpośrednio z tematem pracy. Źródła literatury. Gromadzenie materiałów i 
danych do pracy – prezentacja referatów. 
Program i cel zajęć oraz zadania seminarium dyplomowego. Praca dyplomowa – harmonogram wykonania pracy dyplomowej. 
Konstrukcja i zawartość pracy dyplomowej. Technika pisania pracy dyplomowej. Zalecenia dla prac dyplomowych pisanych 
komputerowo. Wymagania przy ocenie i recenzji pracy dyplomowej. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego. 

Literatura podstawowa: 

4. Leszczyński B., 2008: Wskazówki dla organizacji badań i redagowania prac z zakresu nauk przyrodniczych. Wyd. AP Siedlce. 
5. Achramowicz B., Wesołowska-Janczarek M., 2000: Poradnik dla dyplomantów z przeglądem metod 
6. statystycznych. Wyd. AR w Lublinie.  
7. Majchrzak J., Mendel T., 1999: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Wyd. AE Poznań. 

Podstawka M., Wójcicki T., 1999: zasady pisania prac dyplomowych i magisterskich. SGGW Warszawa 

Literatura dodatkowa: 

2. Filipek T., Gonet S., Kucharski J., Mocek A., 2000: Ważniejsze jednostki miar i symbole stosowane w naukach o glebie. Zesz. 
Probl. Post. Nauk Rol., 472. 

Aktualne czasopisma naukowe 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Konwersatoria, autoprezentacja, referaty przygotowane przez studentów, dyskusja  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Seminarium:  zaliczenie   

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego efektu kształcenia 

Zaliczenie  Weryfikacja efektów kształcenia w  zakresie 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych  

W_01, W_02 
U_01, U_02, U_03 

K_01, K_02 
 

Forma i warunki zaliczenia: 

Seminarium (semestr 6) 
Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu:  
Przygotowanie i przedstawienie prezentacji 

2. Aktywność na zajęciach 
Obecność na zajęciach 

Seminarium (semestr 7) 
Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu: 
Przygotowanie i przedstawienie podstawowych  treści pracy dyplomowej - autoprezentacja 
Aktywność na zajęciach 
Obecność na zajęciach 
Przedmiot kończy się egzaminem dyplomowym (obroną pracy dyplomowej)  

Bilans punktów ECTS*:    15 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

15. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

      - udział w seminarium (semestr 6)  30 18 

      - udział w konsultacjach 15 10 

16. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:  

      - studiowanie literatury 40 50 

      - samodzielne przygotowanie prezentacji 10 20 

   

17. 1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

      - udział w seminarium (semestr 7) 60 36 

      - udział w konsultacjach 15 15 

18. 2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:  

      - studiowanie literatury 30 46 

      - przygotowanie pracy dyplomowej 130 130 

      - przygotowanie do egzaminu dyplomowego 45 50 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta  godz. 375  godz. 375 

Punkty ECTS za przedmiot 15 ECTS 

 


