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Liczba punktów ECTS: 2 

Rodzaj studiów: stacjonarne I stopnia  Rok i semestr studiów: II, 3 

Status przedmiotu: obowiązkowy Język wykładowy: polski 

Metody dydaktyczne: 
Ustne przekazanie, wspomagane 
foliami oraz prezentacjami 
multimedialnymi 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
Zaliczenie pisemne na ocenę, przygotowanie 
prezentacji multimedialnej na wybrany temat 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi:  

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie z oddziaływanie człowieka na środowisko przyrodnicze, rozumienie 
interakcji między środowiskiem a działalnością człowieka, umiejętność rozróŜniania 
antropopresji człowieka na środowisko i zagroŜeń naturalnych.  
Treści programowe:  
Środowisko, zasoby i twory przyrody. Globalne zagroŜenia i ich przyczyny. Nadzieje i 
obawy związane z rozwojem techniki. Wpływ hałasu na zdrowie człowieka. Strefy 
środowiskowe w obrębie Ziemi (biosfera, hydrosfera, litosfera, kosmosfera). 
Zanieczyszczenia i ochrona powietrza, gleb, wód powierzchniowych oraz podziemnych. 
ZagroŜenia róŜnorodności gatunkowej. Metody monitorowania zmian w środowisku 
przyrodniczym. ZagroŜenia radiologiczne i ochrona przed nimi. Składowanie odpadów w 
strukturach geologicznych. Katastrofy przyrodnicze (tsunami, huragany, tornada, 
cyklony, powodzie itp.). Rekultywacja i zagospodarowanie obszarów antropogenicznie 
przekształconych. Formy działalności na rzecz ochrony środowiska. Prawo i polityka 
ochrony środowiska. 

Umiejętności i kompetencje: Umiejętność wykorzystania dostępnych źródeł informacji, w 
tym ze źródeł elektronicznych, na temat stanu środowiska. Umiejętność przygotowania 
krótkiej prezentacji na temat stanu środowiska lub metod ochrony środowiska. 
OstroŜność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji dostępnej w literaturze i masowych 
mediach, mających odniesienie do ochrony środowiska; Potrzeba stałego aktualizowania 
wiedzy na temat ochrony środowiska.  
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