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Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką 
zagrożeń środowiska naturalnego wynikających z działalności 
człowieka oraz spowodowanych przez czynniki naturalne. 
Poznanie przyczyn zagrożeń środowiska naturalnego 
(gospodarczych, społecznych, demograficznych i in.)  oraz  
skutków degradacji środowiska w skali globalnej i regionalnej. 
Zapoznanie z prognozami oraz możliwościami przeciwdziałania 
degradacji środowiska. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 

Treści programowe obejmują zagadnienia dotyczące 
degradacji gleby, powietrza i wody (również zagrożenia 
związane z deficytem wody) oraz ich skutków dla środowiska 
naturalnego i cywilizacji. Zagrożenia biologiczne - gatunki 
inwazyjne, produkcja żywności, organizmy modyfikowane 
genetycznie, „Katastrofa demograficzna”. Gospodarowanie 
zasobami naturalnymi. Katastrofy ekologiczne. Strategie 
rozwoju zrównoważonego. Globalne i regionalne kryzysy 
ekologiczne, scenariusze dalszego rozwoju cywilizacyjnego, 
zagadnienia demograficzne na świecie i „katastrofa 
demograficzna” w Polsce. Klasyfikacja zagrożeń naturalnych i 
antropogenicznych – geologiczne, hydrologiczne, 
oceanograficzne, meteorologiczne. Zjawiska wulkaniczne i ich 
oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. Katastrofy 
przemysłowe i ich wpływ na środowisko przyrodnicze. 
Zagrożenia biologiczne – produkcja żywności, inwazje roślin i 
zwierząt i rola człowieka w tych procesach, organizmy 
modyfikowane genetycznie i ich możliwy wpływ na środowisko 
przyrodnicze. Zagrożenia związane z deficytem wody w Polsce 
i na świecie – konflikty międzynarodowe. Polityka ekologiczna i 
programy ochrony środowiska: strategie zrównoważonego 
rozwoju, planowanie krajobrazu, zarządzanie zasobami 
przyrody w planach zagospodarowania przestrzennego. 
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Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia audytoryjne, prezentacje własne, dyskusja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


