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Ecology and environment protection 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

Rok studiów dla kierunku III 

Semestr dla kierunku 5 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ niekontaktowe 

4 (2/2) 

Tytuł/stopień/Imię i nazwisko 

osoby odpowiedzialnej 

Dr inż. Barbara Banach 

Jednostka oferująca moduł Zakład Ekologii Ogólnej, UP 

Cel modułu Przekazanie treści programowych w zakresie struktury i 

funkcjonowania organizmów w układach ekologicznych 
począwszy od układów najprostszych (autekologia), a 

skończywszy na najbardziej złożonych (synekologia); 

zrozumienie roli, jaką odgrywa człowiek w złożonym systemie 
przyrodniczym oraz poznanie jego wpływu na elementy 

abiotyczne i biotyczne środowiska, nabycie umiejętności 
stosowania praw ekologicznych w praktyce, postrzeganie 

związków między stopniem zaburzeń powiązań elementów 
strukturalnych układów ekologicznych a kondycją ekologiczną 

biosfery, pogłębienie świadomości ekologicznej w oparciu o 

zrozumienie roli człowieka w biosferze, przekazanie wiedzy na 
temat podstawowych zagadnień dotyczących ochrony środowiska 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Definicja ekologii, historia i ewolucja podstawowych pojęć, 

podział typologiczny i miejsce ekologii w obrębie nauk 
przyrodniczych. Podstawowe procesy ekologiczne w autekologii i 

synekologii – czynniki fizyczno-chemiczne, prawa: tolerancji i 
minimum, walencja ekologiczna, cechy osobnicze a cechy 

populacji, interakcje międzygatunkowe. Układy ekologiczne a 

obieg materii  
i przepływ energii. Łańcuchy pokarmowe i problematyka sukcesji 

ekologicznej. Zagadnienia z zakresu interakcji wewnątrz i 
międzygatunkowych oraz struktur troficznych i energetyki 

ekosystemów; problemów sukcesji ekologicznej, różnorodności 
biologicznej; Zagadnienia dotyczące ekologii roślin (populacji  

i zbiorowisk roślinnych) i ich wykorzystanie w praktyce 

ogrodniczej. Ekologia i jej związek z geosferami ziemskimi. 
Funkcjonowanie podstawowych typów ekosystemu. Zależności 

między człowiekiem a środowiskiem. Ochrona geosfer. 
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Planowane formy/działania/ 
metody dydaktyczne 

Wykłady informacyjne prowadzone w formie prezentacji 
multimedialnej oraz wykłady z dyskusją. Ćwiczenia w formie 

rozmów heurystycznych, ćwiczenia wspomagane środkami 
audiowizualnymi, prezentacja opracowań zagadnień 

problemowych, rozwiązywanie zadań dotyczących konkretnych 

zagadnień ekologicznych i dotyczących ochrony środowiska, 
dyskusja inicjowana przez prowadzącego zajęcia. 

 


