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 Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin   Nakład pracy studenta/ Liczba punktów ECTS 
A. Formy zajęć : 

 wykład 
Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału  

nauczyciela akademickiego 

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba  
godzin 

Liczba  
punktów 

ECTS 

udział w wykładach 30 

30 1 udział w zaliczeniu 1 
udział w konsultacjach 

(kontakt oferowany)  

B. Sposób realizacji: 
 zajęcia w sali dydaktycznej 

Praca własna studenta 

Forma aktywności Liczba  
godzin 

Łączna 
liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 

ECTS 
przygotowanie do 
zaliczenia 
(studiowanie literatury) 

10 

30 1 
przygotowywanie 
prezentacji w zespole 
dwuosobowym na 
temat „Współczesne 
problemy ochrony 
środowiska w geologii” 

10 

C. Liczba godzin: 30, w tym:  
wykład: 30 godzin 

Sumaryczny nakład pracy studenta: 51 
Łączna liczba punktów ECTS: 2 

  
 Cykl dydaktyczny  

rok akademicki II/ semestr zimowy  

 Status przedmiotu 
 obowiązkowy  

 

 Język wykładowy 
Język polski 
 

 Metody dydaktyczne 
 Wykład 
 wykład / wykład problemowy / wykład konwer-

satoryjny / wykład z prezentacją multimedialną 
6 godzin jest przeznaczone na prezentacje studen-
tów na zadany temat związany z ochroną środo-
wiska w geologii 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania 
egzaminacyjne 

A. Sposób zaliczenia  
 zaliczenie z oceną 

 

B. Formy zaliczenia  
Wykład 
 dwa kolokwia pisemne z pytaniami (zadaniami) otwartymi / dłuższa wy-

powiedź pisemna (rozwiązywanie problemu) 
 prezentacja w Power poincie na zadany temat 

 

C. Podstawowe kryteria  
Kolokwia: student po realizacji wszystkich założonych efektów kształcenia 
otrzymuje ocenę w zależności od uzyskanej punktacji (51%-60% dst.; 61%-
70% dst. puls; 71%-80% dobry; 81%-90% dobry plus; powyżej 90 bardzo do-
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bry). 
Prezentacja: treść zawarta w prezentacji, sposób referowania, dobór literatury, 
umiejętność udzielania odpowiedzi na zadane z sali pytania. 
Ocena końcowa: średnia arytmetyczna z dwóch kolokwiów i prezentacji 
 

 Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi 
A. Wymagania formalne:  
B. Wymagania wstępne:  

Cele przedmiotu  
Wykład: Zapoznanie z oddziaływaniem człowieka na środowisko przyrodnicze, rozumienie interakcji między środowiskiem a dzia-
łalnością człowieka, umiejętność rozróżniania antropopresji człowieka na środowisko i zagrożeń naturalnych.  

 Treści programowe 
    A. Problematyka wykładu 

A.1. Środowisko, zasoby i twory przyrody. Strefy środowiskowe w obrębie Ziemi (biosfera, hydrosfera, litosfera, kosmosfera).  
        Globalne zagrożenia i ich przyczyny. Pojęcie rozwoju zrównoważonego. 

   A.2. Nadzieje i obawy związane z rozwojem techniki. Wpływ hałasu na zdrowie człowieka.  
   A.3. Zanieczyszczenia i ochrona powietrza, gleb, wód powierzchniowych oraz podziemnych.  
   A.4. Zagrożenia różnorodności gatunkowej. Metody monitorowania zmian w środowisku przyrodniczym. Zagrożenia radiologiczne  
           i ochrona przed nimi. Składowanie odpadów w strukturach geologicznych.  
   A.5. Katastrofy przyrodnicze (tsunami, huragany, tornada, cyklony, powodzie itp.).  
   A.6. Rekultywacja i zagospodarowanie obszarów antropogenicznie przekształconych.  
   A.7. Formy działalności na rzecz ochrony środowiska. Prawo i polityka ochrony środowiska.  
 Wykaz literatury  

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): - 
              Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D.,2009. Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

       Graniczny M., Mizerski W., 2007. Katastrofy przyrodnicze, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
       Ciechanowicz-McLean J., 2009. Prawo i polityka ochrony środowiska, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 
       W zależności od wybranego zagadnienia na prezentacji ?? 
 
B. Literatura uzupełniająca 
     Lonc E., Kantowicz E., 2005. Ekologia i ochrona środowiska, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu 
     Ciechanowicz-Mclean J. (red.), 2009. Leksykon ochrony środowiska, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 

Efekty uczenia się 

Kod efektu 
kształcenia 
dla modułu 

 

Odniesienie 
do efektów 
kształcenia  

dla kierunku 
(stopień 

realizacji) 

 
Opis efektu kształcenia 

 
 
Po zaliczeniu przedmiotu student: 

Sposób weryfikacji 

WIEDZA 
W_1 K_W05+ tłumaczy konsekwencje obecności ziemskich geosfer (treści programowe A.1) kolokwium pisemne 
W_2 K_W05+ opisuje globalne zagrożenia środowiska (treści programowe A.1) kolokwium pisemne 

W_3 K_W19 +++ charakteryzuje zagrożenia środowiska przyrodniczego wynikające z działalności 
człowieka (treści programowe A.2, A.4) kolokwium pisemne 

W_4 K_W01+ omawia wpływ warunków naturalnych i antropogenicznych na środowisko (tre-
ści programowe A.1-4)  kolokwium pisemne 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_1 K_U22++ rozróżnia poszczególne formy działania na rzecz ochrony środowiska (treści 
programowe A.7) 

kolokwium pisemne, 
prezentacja 

U_2 K_U21+++ ocenia zagrożenia środowiska wynikające z prac geologicznych (treści progra-
mowe A.6, A.7) 

kolokwium pisemne, 
prezentacja 

Kontakt  
Prof. dr hab. Jerzy Bolałek: ocejb@ug.edu.pl 
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