
 

Nazwa kierunku studiów  

 
Ochrona środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Biologia – Zoologia 

Biology - Zoology 

Język wykładowy  

 
polski 

Rodzaj modułu  

 
obowiązkowy 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów 

 
niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 
4 (1,36/2,64) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

Dr Katarzyna Czepiel-Mil 

Jednostka oferująca moduł 

 
Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt 

Cel modułu 

 

Podstawowym celem realizowanym na wykładach i 

ćwiczeniach jest zapoznanie studentów z przedstawicielami 

królestwa Protista i Animalia w ujęciu systematycznym. 

Dzięki omawianiu poszczególnych grup taksonomicznych 

studenci zdobywają wiedzę z biologicznych i 

przyrodniczych podstaw przydatnych w dalszej edukacji i 

poznają podstawowe techniki pracy terenowej dotyczącej 

zbierania różnych grup zwierząt. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza:  

W1. Ma wiedzę z zakresu systematyki, morfologii, 

biologii i ekologii głównych grup taksonomicznych z 

królestwa Protista i Animalia  

W2. Zna i rozumie przystosowania morfo-anatomiczne i 

ekologiczne do bytowania zwierząt w różnych typach 

środowisk  

Umiejętności: 

U1. Potrafi identyfikować podstawowe grupy zwierząt   

U2. Potrafi przedstawić i zinterpretować przebieg 

procesów biologicznych zachodzących z udziałem 

organizmów zwierzęcych na różnych poziomach 

organizacji ekosystemów  

Kompetencje społeczne: 

K1. Ma świadomość zagrożeń dla zwierząt z tytułu 

nieprawidłowego zarządzania zasobami środowiska  

Wymagania wstępne i dodatkowe  - 

Treści programowe modułu  

 

Systematyka świata zwierzęcego. Przegląd systematyczny 

organizmów należących do królestwa  Protista i Animalia 

(Invertebrata i Vertebrata). Przystosowania morfologiczne, 

anatomiczne i biologiczne robaków do pasożytniczego 

trybu życia oraz cykle rozwojowe wybranych 

przedstawicieli. Bezowodniowce i owodniowce. Pisces, 

Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia. Charakterystyka, 

przegląd systematyczny, biologia i ekologia przedstawicieli 

fauny Polski.  
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Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

1. Błaszak C. (red.). Zoologia. Bezkręgowce, t. 1 i 2. PWN, 

Warszawa, 2012 

2. Zamachowski W., Zyśk A. Strunowce. Chordata. Wyd. 

AP, Kraków, 2002 

3. Hempel-Zawitkowska J. (red.). Zoologia dla uczelni 

rolniczych. PWN, Warszawa, 2011 

4. Rajski A. Zoologia, t. 1 i 2. PWN, Warszawa, 1983 

Literatura uzupełniająca: 

1. Dogiel W.A. Zoologia bezkręgowców. PWRiL, 

Warszawa, 1986 

2. Jura C. Bezkręgowce. PWN, Warszawa, 2007 

Grodziński Z. Zoologia. Przedstrunowce i strunowce. 

PWN, Warszawa, 1979 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady – prowadzone w formie prezentacji 

multimedialnych, przygotowanych w programie 

PowerPoint, z wykorzystaniem komputera i rzutnika 

multimedialnego.  

Ćwiczenia laboratoryjne - preparaty mikroskopowe i 

totalne zwierząt, preparaty mokre, gabloty poglądowe. 

Prezentowane są także krótkie filmy i głosy zwierząt.  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

Wiedza: 

W1 – sprawdzian pisemny w formie pytań otwartych lub 

testu jednokrotnego wyboru, egzamin pisemny – w formie 

pytań otwartych lub test jednokrotnego wyboru.   

W2 – sprawdzian pisemny w formie pytań otwartych lub 

testu jednokrotnego wyboru, egzamin pisemny – w formie 

pytań otwartych lub test jednokrotnego wyboru.   

Umiejętności: 

U1 – sprawdzenie umiejętności rozpoznawania 

organizmów w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych  

U2 – dyskusje na ćwiczeniach, odpowiedzi studenta na 

postawiony problem związany z przekazywanymi 

treściami i ich potencjalnym wykorzystaniem w dalszej 

edukacji 

K1 – ocena pracy indywidualnej i w zespole w trakcie 

ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych. 

 

Dokumentowanie osiągniętych efektów uczenia się: oceny 

bieżącej pracy i aktywności studentów wystawiane w 

trakcie ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych, oceny 

pisemnych cząstkowych sprawdzianów, ocena z egzaminu 

końcowego z przedmiotu.   

 

Szczegółowe kryteria przy ocenie zaliczenia i prac 

kontrolnych 

− student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 51 do 

60% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio, przy zaliczeniu cząstkowym – jego 

części),  

− student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 61 do 

70% sumy punktów określających maksymalny poziom 
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wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  

− student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 71 do 

80% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  

− student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 81 do 

90% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części), 

− student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje powyżej 

91% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części). 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową 

 

 

Na ocenę końcową z przedmiotu ma wpływ średnia 

arytmetyczna z ocen uzyskanych na ćwiczeniach (50%) i 

oceny z egzaminu (50%). Student może przystąpić do 

egzaminu po uzyskaniu minimum oceny 3.0 z części 

ćwiczeniowej. Student może uzyskać końcową ocenę 

pozytywną z przedmiotu jedynie po uzyskaniu minimum 

oceny 3.0 z części wykładowej modułu, czyli z egzaminu. 

Powyższe warunki zaliczenia przedmiotu są przedstawiane 

studentom na pierwszych zajęciach z modułu. 

Bilans punktów ECTS 

Kontaktowe 

- wykład (15 godz./0,6 ECTS),  

- ćwiczenia (10 godz./0,4 ECTS),  

- konsultacje (5 godz./0,2 ECTS),  

- egzamin/egzamin poprawkowy (4 godz./0,16 ECTS).  

Łącznie – 34 godz./1,36 ECTS 

 

Niekontaktowe 

- przygotowanie do zajęć (20 godz./0,8 ECTS), 

- studiowanie literatury (20 godz./0, 8 ECTS), 

- przygotowanie do kolokwiów (6 godz./0,24 ECTS)  

- przygotowanie do egzaminu (20 godz./0,8 ECTS), 

Łącznie 66 godz./2,64 ECTS 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego  

udział w wykładach – 15 godz.; w ćwiczeniach – 10 godz.; 

konsultacjach –  5 godz.; egzaminie – 2 godz.  

 

Odniesienie modułowych efektów uczenia 

się do kierunkowych efektów uczenia się 

Kod efektu modułowego – kod efektu kierunkowego 

W1 – OS_W01   

W2 – OS_W02   

U1 – OS_U08 

U2 – OS_U08   

K1 – OS_ K03   
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Nazwa kierunku studiów  

 
Ochrona środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Biologia – Botanika 

Biology - Botany 

Język wykładowy  

 
polski 

Rodzaj modułu  

 
obowiązkowy 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów 

 
niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 
4 (1,48/2,52) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

Dr hab. Magdalena Pogorzelec, profesor uczelni 

Jednostka oferująca moduł 

 

Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów/ Zakład 

Hydrobotaniki 

Cel modułu 

 

Poznanie morfologiczno-anatomicznych aspektów 

budowy i funkcjonowania organizmu roślinnego. Nabycie 

wiedzy na temat zależności między strukturą a funkcją 

komórek, tkanek i organów roślinnych. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza:  

W1. Student zna i rozumie strukturalno-funkcjonalną 

organizację komórki i tkanek roślinnych oraz  mechanizmy 

morfologicznych i strukturalnych adaptacji roślin do 

różnych środowisk 

W2. Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia  

z zakresu biologii roślin tj. wzrost wegetatywny  

i rozmnażanie generatywne 

Umiejętności: 

U1. Student potrafi korzystać z podstawowego sprzętu 

laboratoryjnego i samodzielnie wykonywać preparaty 

biologiczne 

U2. Potrafi wykonać udokumentowane opracowanie 

zadania laboratoryjnego na podstawie obserwacji i wiedzy 

teoretycznej dotyczącej struktury i funkcjonowania 

organizmu roślinnego 

Kompetencje społeczne: 

K1. Student jest gotów do pracy indywidualnej i w zespole 

ze świadomością odpowiedzialności za pracę własną  

i ponoszenia współodpowiedzialności za realizacje zadań  

i efektów działań zespołowych 

Wymagania wstępne i dodatkowe  - 

Treści programowe modułu  

 

Podstawy budowy komórki roślinnej. Struktura i funkcje 

tkanek roślinnych. Budowa morfologiczno-anatomiczna 

korzeni, łodyg, liści, kwiatów i owoców roślin nasiennych 

oraz ich modyfikacje w powiązaniu z warunkami 

siedliskowymi. Biologia kwitnienia i zapylania roślin. 

Powstawanie owoców i nasion, sposoby ich rozsiewania. 

Podstawy systemu botanicznego i zasady współczesnej 

nomenklatury botanicznej. Zróżnicowanie morfologiczne 

glonów i porostów oraz ich funkcje w środowisku. 
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Charakterystyka mszaków i paprotników. Przegląd 

systematyczny roślin nagozalążkowych  

i okrytozalążkowych ze szczególnym uwzględnieniem 

taksonów chronionych. 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa 

1. Szweykowska A, Szweykowski J. 2007. Botanika. 

Morfologia. Tom I., Botanika. Systematyka. Tom 

II. Wyd. Nauk. PWN 

2. Jasnowska J., Jasnowski M., Radomski J., 

Friedrich S., Kowalski W. 2008. Botanika. 

Wydawnictwo Brasika. 

3. Kopcewicz J. 2012. Podstawy biologii roślin. 

Wyd. Nauk. PWN. 

Literatura uzupełniająca 

1. Falińska K. 2003. Ekologia roślin. Wyd. Nauk. 

PWN. Warszawa. 

2. Karnaś J., Medwecka-Karnaś A. Geografia roślin. 

2002. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa  

3. Podbielkowski Z., Podbielkowska M. 

Przystosowania roślin do środowiska. Wyd. SiP, 

Warszawa, 1992. 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych 

oraz filmów poglądowych dotyczący treści 

programowych, ćwiczenia z wykorzystaniem 

mikroskopów świetlnych, żywego materiału roślinnego 

oraz innych materiałów dostosowanych tematycznie do 

treści programowych, dyskusja inicjowana przez 

prowadzącego zajęcia. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

SPOSOBY WERYFIKACJI: 

W1: ocena sprawdzianu pisemnego w formie pytań 

otwartych (definicje do wyjaśnienia) lub testu 

jednokrotnego wyboru, ocena egzaminu – test 

jednokrotnego wyboru 

W2: ocena sprawdzianu pisemnego w formie pytań 

otwartych (definicje do wyjaśnienia) lub testu 

jednokrotnego wyboru, ocena egzaminu – test 

jednokrotnego wyboru 

U1: sprawdzian pisemny w formie pytań otwartych lub 

testu jednokrotnego wyboru, ocena aktywności na 

zajęciach 

U2: sprawdzian pisemny w formie pytań otwartych lub 

testu jednokrotnego wyboru, ocena aktywności na 

zajęciach, ocena zeszytu ćwiczeń 

K1: ocena aktywności na zajęciach, ocena egzaminu – test 

jednokrotnego wyboru 

 

DOKUMENTOWANIE OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW 

UCZENIA SIĘ  

dziennik prowadzącego zajęcia,  

zeszyty ćwiczeń prowadzone przez studentów,  

zaliczenie cząstkowe – sprawdzian pisemny oraz 

egzamin  – test jednokrotnego wyboru. 

Archiwizowanie w formie papierowej lub cyfrowej. 
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Szczegółowe kryteria przy ocenie zaliczenia i prac 

kontrolnych 

− student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 51 do 

60% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio, przy zaliczeniu cząstkowym – jego 

części),  

− student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 61 do 

70% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  

− student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 71 do 

80% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  

− student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 81 do 

90% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części), 

− student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje powyżej 

91% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części). 

 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową 

 

 

Ocena końcowa = 30 % średnia arytmetyczna z ocen 

uzyskanych na ćwiczeniach (oceny sprawdzianu oraz 

oceny aktywności – pracy grupowej/indywidualnej, ocena 

prowadzenia zeszytu ćwiczeń) + 70% ocena z egzaminu 

pisemnego. Warunki te są przedstawiane na pierwszych 

zajęciach z modułu. 

Bilans punktów ECTS 

Kontaktowe 

wykład (10 godz./0,4 ECTS),  

ćwiczenia (15 godz./0,6 ECTS),  

konsultacje (10 godz./0,4 ECTS),  

egzamin (2 godz./0,08 ECTS).  

 

Łącznie – 37 godz./1,48 ECTS 

 

Niekontaktowe 

przygotowanie do zajęć (15 godz./0,6 ECTS), 

studiowanie literatury (15 godz./0,6 ECTS), 

przygotowanie do egzaminu (17 godz./0,68 ECTS), 

przygotowanie do sprawdzianu (16 godz./0,64 ECTS 

 

Łącznie 63 godz./ 2,52 ECTS 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego  

udział w wykładach – 10 godz.; w ćwiczeniach – 15 godz.; 

w konsultacjach – 10 godz.; egzamin – 2 godz. 
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Odniesienie modułowych efektów uczenia 

się do kierunkowych efektów uczenia się 

W1 - OS_W01 

W2 – OS_W02 

U1 – OS_U03 

U2 – OS_U02 

K1 – OS_K06 
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Nazwa kierunku studiów  

 
Ochrona Środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Chemia z elementami inżynierii procesowej 

Chemistry with elements of process engineering 

Język wykładowy  

 

polski 

Rodzaj modułu  

 

obowiązkowy 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów 

 

niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

6 (1,84/4,16) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

dr Paweł Muszyński 

Jednostka oferująca moduł 

 

Katedra Chemii 

Cel modułu 

 

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat budowy atomu 

oraz procesów zachodzących w roztworach wodnych. 

Poznanie głównych kryteriów klasyfikacji i nazewnictwa 

związków organicznych oraz  

ich wybranych właściwości. Rozwijanie 

odpowiedzialności za wyniki pracy indywidualnej  

i zespołowej. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza:  

1. Zna podstawowe pojęcia chemiczne oraz zasady 

nazewnictwa i właściwości związków organicznych. 

Umiejętności: 

1. Umie opracować wyniki z doświadczeń i sporządzić 

właściwe wnioski. 

Kompetencje społeczne: 

1. Współdziała w grupie przy wykonywaniu oraz 

opisywaniu ćwiczeń. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Chemia ogólna i organiczna oraz podstawy matematyki z 

zakresu szkoły średniej. 

Treści programowe modułu  

 

Wykład: wybrane zagadnienia z budowy atomu. 

Dysocjacja elektrolityczna. Iloczyn jonowy wody. pH 

roztworów. Bufory. Bilansowanie reakcji redoks. 

Kinetyka i statyka chemiczna. Podstawy termodynamiki. 

Nazewnictwo, podział, izomeria i właściwości związków 

organicznych.  

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych wykonywane są 

wybrane reakcje i analizy chemiczne. Ćwiczenia 

audytoryjne: ugruntowanie wiadomości przedstawionych 

na wykładach (rozwiązywanie zadań) oraz sprawdzenie 

wiedzy (pisanie kolokwiów).  

Ćwiczenia laboratoryjne: analiza jakościowa, ilościowa, 

pH-metria, wybrane reakcje chemiczne dla związków 

organicznych. 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

1. P. Akins, L. Jones, L. Laverman. Chemia ogólna. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. 
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2. I. Jackowska, J. Piotrowski. Chemia ogólna 

z elementami chemii nieorganicznej. WUP  

w Lublinie, 2002. 

3. J. Piotrowski, I. Jackowska. Chemia organiczna. WUP 

w Lublinie, 2011. 

4. M. Mikos-Bielak i in.  Przewodnik do ćwiczeń  

z chemii. Wyd. IV, UP Lublin, 2008. 

5. J. Stachowicz (red.). Przewodnik do ćwiczeń  

z chemii organicznej. Wyd. III, UP Lublin, 2010. 

Literatura uzupełniająca: 

1. K. M. Pazdro, A. Rola-Noworyta. Akademicki zbiór 

zadań z chemii ogólnej. Oficyna Edukacyjna  

* Krzysztof Pazdro Sp. z o.o. Warszawa 2013. 

2. H. Hart, L. E. Craine, D. J. Hart. Chemia organiczna. 

Krótki kurs. PZWL. Warszawa 2009. 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

Sposoby weryfikacji: 

W1 - sprawdziany pisemne i egzamin  

U1 - sprawozdania z ćwiczeń  

K1 - sprawozdania z ćwiczeń  

Forma dokumentowania: dziennik prowadzącego, 

sprawozdania, sprawdziany, egzamin 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową 

 

 

Ocena końcowa = 0,35 x ocena z ćwiczeń + 0,65 x ocena 

z egzaminu 

Ocena z ćwiczeń = średnia ocen ze sprawozdań x 1 + 

średnia ocen z kolokwiów cząstkowych x 2  

1 - waga oceny sprawozdań  

2 - waga oceny z kolokwiów cząstkowych 

Warunki te są przedstawiane na pierwszych zajęciach z 

modułu. 

Bilans punktów ECTS Kontaktowe 

− wykład (15 godz./0,6 ECTS)  

− ćwiczenia (15 godz./0,6 ECTS)  

− konsultacje (10 godz./0,4 ECTS)  

− egzamin (6 godz./0,24 ECTS)  

Łącznie – 46 godz./1,84 ECTS 

 

Niekontaktowe 

− przygotowanie do zajęć (24 godz./0,96 ECTS) 

− przygotowanie sprawozdań (12 godz./0,48 ECTS) 

− studiowanie literatury (18 godz./0,72 ECTS) 

− przygotowanie do egzaminu (50 godz./2 ECTS) 

Łącznie – 104 godz./4,16 ECTS 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

udział w wykładach – 15 godz.; w ćwiczeniach – 15 godz.; 

w konsultacjach – 10 godz.; w egzaminie – 6 godz. 

Odniesienie modułowych efektów uczenia 

się do kierunkowych efektów uczenia się 

W1_OS_W01 

U1_OS_U02   

K1_OS_K06  
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Nazwa kierunku studiów  

 
Ochrona środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Ekologia ogólna 

General ecology 

Język wykładowy  

 
polski 

Rodzaj modułu  

 
obowiązkowy 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów 

 
niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 
4 (1,28/2,72) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

dr hab. Robert Stryjecki 

Jednostka oferująca moduł 

 
Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt 

Cel modułu 

 

Celem modułu jest zapoznanie studentów ze 

zróżnicowaną strukturą biosfery na różnych poziomach 

organizacji żywej materii oraz z procesami oddziaływań 

pomiędzy organizmami żywymi a środowiskiem ich 

bytowania. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza:  

W1. Zna i rozumie funkcjonowanie i specyfikę 

ekosystemów lądowych i wodnych. Zna biologię i 

ekologię głównych przedstawicieli flory i fauny tych 

ekosystemów. 

W2. Zna i rozumie zależności populacyjne i podstawowe 

procesy ekologiczne w środowisku przyrodniczym. 

Umiejętności: 

U1. Potrafi identyfikować zagrożenia ekologiczne, ocenić 

antropogeniczne przekształcenia krajobrazu, posługiwać 

się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody. 

Kompetencje społeczne: 

K1. Absolwent jest gotów do uzasadniania potrzeby 

ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej. 

Wymagania wstępne i dodatkowe   

Treści programowe modułu  

 

Wprowadzenie do ekologii. Historia ekologii. Ekologia 

na tle innych nauk biologicznych. Ekologia a ochrona 

środowiska. Zakres badań ekologii. Dziedziny ekologii. 

Działy ekologii. Poziomy badań ekologii. Autekologia. 

Tolerancja ekologiczna. Zakres tolerancji i strefy 

tolerancji ekologicznej organizmów. Zasady tolerancji 

ekologicznej. Ekologia populacji. Struktury populacji. 

Ekologia biocenoz. Związki (interakcje) między 

populacjami. Ekologia ekosystemu. Zasady 

funkcjonowania ekosystemów jako układów 

ekologicznych. Struktury ekosystemów. Produktywność 

ekosystemów. Homeostaza ekosystemów. 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

1. Wiąckowski S. Ekologia ogólna. Oficyna Wydawnicza 

Branta, 2008 
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2. Mackenzie A., Ball S. A., Virdee S. R. Ekologia -  

krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa, 2007. 

3. Krebs C.J. Ekologia. PWN, Warszawa, 1996. 

Literatura uzupełniająca: 

1.Weiner J. Życie i ewolucja biosfery. PWN, 1999. 

2. Begon M., Townsend C. R. Ecology: From Individuals 

to Ecosystems. Wiley John + Sons, 2021. 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady:  

Prowadzone w formie prezentacji multimedialnych, 

przygotowanych w programie PowerPoint, z 

wykorzystaniem komputera i rzutnika multimedialnego.  

Ćwiczenia laboratoryjne:  

Praca z materiałem biologicznym: segregowanie prób 

hydrobiologicznych i glebowych, oglądanie i oznaczanie 

bezkręgowców, samodzielne opracowywanie 

(statystyczne, biologiczne, ekologiczne) przejrzanych 

prób.  

Ćwiczenia audytoryjne: 

Wykonywanie zadań (opisy, obliczenia) związanych z 

omawianymi tematami, dyskusja związana z poruszanymi 

problemami. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

Wiedza: 

W1 – sprawdzian pisemny w formie pytań otwartych, 

zaliczenie treści wykładowych w formie testu.   

W2 – sprawdzian pisemny w formie pytań otwartych, 

zaliczenie treści wykładowych w formie testu.   

Umiejętności: 

U1 – dyskusje na ćwiczeniach, odpowiedzi studenta na 

postawiony problem związany z przekazywanymi 

treściami i ich potencjalnym wykorzystaniem w pracy 

zawodowej.  

Kompetencje społeczne: 

K1 – ocena pracy indywidualnej i w zespole w trakcie 

ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych. 

 

Dokumentowanie osiągniętych efektów uczenia się: oceny 

bieżącej pracy i aktywności studentów wystawiane w 

trakcie ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych, oceny 

pisemnych cząstkowych sprawdzianów, ocena z testu 

zaliczającego treści wykładowe.   

 

Szczegółowe kryteria przy ocenie zaliczenia i prac 

kontrolnych: 

− student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 51 do 

60% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy i umiejętności z przedmiotu (odpowiednio, przy 

zaliczeniu cząstkowym – jego części),  

− student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 61 do 

70% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  
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− student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 71 do 

80% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  

− student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 81 do 

90% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części), 
− student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje powyżej 

91% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części). 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową 

 

 

Na ocenę końcową z przedmiotu ma wpływ średnia 

arytmetyczna z ocen uzyskanych na ćwiczeniach (50%) i 

zaliczenia treści wykładowych w formie testu (50%). 

Student może przystąpić do zaliczenia treści wykładowych 

po uzyskaniu minimum oceny 3.0 z części ćwiczeniowej. 

Student może uzyskać końcową ocenę pozytywną z 

przedmiotu jedynie po uzyskaniu minimum oceny 3.0 z 

części wykładowej modułu. 

Powyższe warunki zaliczenia przedmiotu są 

przedstawiane studentom na pierwszych zajęciach z 

modułu. 

Bilans punktów ECTS 

Kontaktowe 

− wykład (15 godz./0,6 ECTS),  

− ćwiczenia audytoryjne (5 godz./0,2 ECTS),  

− ćwiczenia laboratoryjne (10 godz./0,4 ECTS),  

− konsultacje (2 godz./0,08 ECTS),  

Łącznie – 32 godz./1,28 ECTS 

 

Niekontaktowe 

− przygotowanie do zajęć (10 godz./0,4 ECTS), 

− studiowanie literatury (18 godz./0,72 ECTS), 

− przygotowanie do kolokwiów (20 godz./0,8), 

− przygotowanie do zaliczenia treści wykładowych (20 

godz./0,8). 

Łącznie 68 godz./2,72 ECTS 
Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

udział w wykładach – 15 godz.; w ćwiczeniach – 15 godz.; 

konsultacjach – 2 godz. 

Odniesienie modułowych efektów uczenia 

się do kierunkowych efektów uczenia się 

Kod efektu modułowego – kod efektu kierunkowego 

W1 – OS_W02 

W2 – OS_W05 

U1 – OS_U08 

K1 – OS_K04 
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Nazwa kierunku studiów  

 

Ochrona środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w 

języku angielskim 

Technologie informacyjne w ochronie środowiska  

Information technologies in environmental protection  

Język wykładowy  polski 

Rodzaj modułu  obowiązkowy 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem 

na kontaktowe/niekontaktowe 

2 (0,8/1,2) 

 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, 

imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej za moduł 

dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev   

Jednostka oferująca moduł Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii 

Cel modułu 

 

Moduł ma na celu przekazanie wiedzy i praktycznych 

umiejętności z zakresu obsługi komputera i posługiwania się 

dostępnymi pakietami biurowymi w środowisku Windows, 

pozwalającymi na redagowanie raportów, tworzenie baz danych 

i ich przetwarzanie, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w 

matematycznym opracowywaniu wyników, a także ich 

wizualizację graficzną i prezentację multimedialną.  

Efekty uczenia się dla modułu to 

opis zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które 

student osiągnie po zrealizowaniu 

zajęć. 

Wiedza:  

W1. Posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, 

informatyki i statystyki, niezbędną w ochronie środowiska; Zna 

sposoby wykorzystania funkcji arkusza kalkulacyjnego w celu 

matematycznego i graficznego opracowania danych. 

W2. Zna podstawowe programy informatyczne użyteczne w 

rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich, w tym techniki 

pozwalające oceniać jakość środowiska przyrodniczego i 

pozyskiwać informacje związane z ochroną środowiska 

naturalnego oraz stosować różne możliwości ich prezentacji. 

Umiejętności: 

U1. Oblicza, ocenia i graficznie wizualizuje, z wykorzystaniem 

dostępnych metod i programów, dane dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego i wykorzystuje metody analityczne, 

symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i 

rozwiązywania zadań inżynierskich. 

U2. Przygotowuje raporty, ekspertyzy stanu środowiska 

naturalnego. Pozyskuje informacje, związane z wpływem 

gospodarki rolniczej na środowisko naturalne, z Internetu i 

prezentuje je w różnych formach multimedialnego pokazu 

slajdów. 

U3. Organizuje bazy danych w zakresie ochrony środowiska 

naturalnego i w analizie czynników wpływających na stan 

środowiska naturalnego. 

Kompetencje społeczne: 

K1. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie doskonalenia 

swoich umiejętności oraz przekazywania swojej wiedzy z 

zakresu ochrony środowiska naturalnego za pomocą 

najnowszych technik informatycznych.  

K2. Określa priorytety służące do prawidłowego 

przeprowadzenia informatycznej analizy czynników 
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wpływających na stan środowiska oraz zależności miedzy nimi, 

a także potrafi współdziałać w grupie w przygotowywaniu 

projektów. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  - 

Treści programowe modułu  

 

Zagadnienia obejmujące przygotowanie komputera do pracy, 

parametrów i struktury dysków twardych, metod zapisu danych 

na dyskach i ich podziału na partycje, w systemie Windows. 

Możliwości pakietu Microsoft Office: redagowanie i 

formatowanie, dokumentów np. prac dyplomowych, ekspertyz, 

raportów itp. (Microsoft Word); tworzenie baz danych 

dotyczących czynników wpływających korzystnie i negatywnie 

na stan środowiska naturalnego i ich przetwarzanie (Microsoft 

Access); wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego jako narzędzia 

do analizy, selekcjonowania, przetwarzania oraz zarządzania 

danymi (tworzenie wykresów, segregacja danych – Microsoft 

Excel), a także ich wizualizację multimedialną (Microsoft 

PowerPoint). Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z 

różnych dziedzin nauki zajmujących się ochroną środowiska 

naturalnego. 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

1. Kopertowska M. Sikorski W. Przetwarzanie tekstu. Poziom 

zaawansowany. Wyd. MIKON PWN, 2006. 

2. Alexander M., Walkenbach J. Analiza i prezentacja danych w 

Microsoft Excel Vademecum Walkenbacha. Wyd. HELION, 

2011. 

3. Materiały dydaktyczne i pokazy przedstawione na zajęciach. 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metody dydaktyczne: 

Ćwiczenia laboratoryjne - komputerowe – praca z 

wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania 

komputerowego – praca indywidualna i zespołowa, głównie z 

programami z pakietu Microsoft Office i dostępnymi 

narzędziami internetowymi do graficznej prezentacji danych, 

obróbki graficznej rycin, analizy danych  

Uwzględniając nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość i wynikające stąd 

uwarunkowania. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych 

efektów uczenia się 

Sposób weryfikacji: 

W zakresie wiedzy: kolokwia praktyczne 

W zakresie umiejętności: ocena pracy na zajęciach 

laboratoryjnych (samodzielne, lub pod kontrolą prowadzącego, 

wykonywanie raportów, ocen, ekspertyz oraz prezentacji w 

zakresie ochrony środowiska naturalnego, także zakładanie i 

administrowanie bazami danych oraz praca z arkuszem 

kalkulacyjnym). 

W zakresie kompetencji: aktywność studentów w zajęciach, 

ocena wykonania i realizacji 2 zadań praktycznych w grupie i 

pracy indywidualnej. 

Dokumentowanie osiągniętych efektów uczenia się w formie: 

wszystkie prace i projekty archiwizowane w formie cyfrowej; 

Rejestracja obecności i aktywności studentów w dzienniku 

prowadzącego 

Szczegółowe kryteria przy ocenie egzaminów i prac 

kontrolnych: 

− student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy lub 

umiejętności, gdy uzyskuje od 51 do 60% sumy punktów 

określających maksymalny poziom wiedzy lub 
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umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio, przy 

zaliczeniu cząstkowym – jego części),  

− student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień wiedzy lub 

umiejętności, gdy uzyskuje od 61 do 70% sumy punktów 

określających maksymalny poziom wiedzy lub 

umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio – jego 

części),  

− student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy lub 

umiejętności, gdy uzyskuje od 71 do 80% sumy punktów 

określających maksymalny poziom wiedzy lub 

umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio – jego 

części),  

− student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy lub 

umiejętności, gdy uzyskuje od 81 do 90% sumy punktów 

określających maksymalny poziom wiedzy lub 

umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio – jego 

części), 

− student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy lub 

umiejętności, gdy uzyskuje powyżej 91% sumy punktów 

określających maksymalny poziom wiedzy lub 

umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio – jego 

części) 

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową 

 

 

Na ocenę końcową ma wpływ średnia ocena z projektów 

wykonywanych na ćwiczeniach (40%), w tym ocena z 

kolokwiów praktycznych śródsemestralnych (50%) oraz ocena z 

aktywności studentów (10%). Warunki te są przedstawiane 

studentom i konsultowane z nimi na pierwszym wykładzie. 

Bilans punktów ECTS 

Formy zajęć:  

Kontaktowe 

− ćwiczenia (18 godz./0,72 ECTS),  

− konsultacje (2 godz./0,08 ECTS),  

Łącznie – 20 godz./0,8 ECTS 

Niekontaktowe 

− przygotowanie do zajęć/projektów (27 godz./1,04 ECTS), 

− przygotowanie do zaliczeń praktycznych (4 godz./0,16), 

Łącznie 31 godz. 1,2 ECTS 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego 

− ćwiczenia - 18 godz.  

− konsultacje - 2 godz.  

Odniesienie modułowych efektów 

uczenia się do kierunkowych 

efektów uczenia się 

Kod efektu modułowego – kod efektu kierunkowego 

W1 – OS_W01 

W2 – OS_W03; InzK_W02 

U1 – OS_U02; InzK_U02 

U2 – OS_U10; InzK_U01 

U3 – OS_U05; InzK_U04 

K1 – OS_K02; OS_K03 

K2 – OS_K06 
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Nazwa kierunku studiów  

 
Ochrona środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Fizyka 

Physics 

Język wykładowy  

 
polski 

Rodzaj modułu  

 
obowiązkowy 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 
np. 3 (1,24 /1,76) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

Dr Krzysztof  Kornarzyński 

Jednostka oferująca moduł 

 
Katedra Biofizyki 

Cel modułu 

 

Opanowanie podstawowych wiadomości z wybranych 

działów fizyki, poznanie zasad i praw fizyki, wielkości 

fizycznych oraz definicji podstawowych jednostek układu 

SI, zapoznanie się z metodami i technikami prowadzenia 

doświadczeń fizycznych w laboratorium fizyki. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza:  absolwent zna i rozumie: 

W1. podstawy z zakresu matematyki, fizyki, chemii, 

biochemii, biologii (zoologii, botaniki, mikrobiologii), 

ekologii i statystyki, niezbędne w ochronie środowiska; 

ich powiązanie z innymi dyscyplinami przyrodniczymi 

oraz podstawowymi dziedzinami działalności społeczno-

gospodarczej 

W2. budowę atmosfery; procesy i zjawiska fizyczne 

kształtujących pogodę, klimat i stosunki wodne oraz ich 

oddziaływanie na środowisko 

Umiejętności: absolwent potrafi: 

U1. przeprowadzić eksperymenty oraz poprawnie 

wnioskować i interpretować uzyskane wyniki 

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do: 

K1. podejmowania systemowych rozwiązań w ochronie 

środowiska 

K2. współpracy w zespołach, prezentacji i uzasadniania 

swoich poglądów 

Wymagania wstępne i dodatkowe  brak 

Treści programowe modułu  

 

Układ SI, metody i techniki prowadzenia pomiarów. 

Fizyka: mechanika, hydrodynamika, termodynamika, 

elektryczność i magnetyzm, optyka, fizyka atomowa, 

podstawy fizyki kwantowej, fizyka jądrowa. Podstawy 

astrofizyki i geofizyki: budowa atmosfery, hydrosfery i 

litosfery.  

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa 

1. Pietruszewski S., Kurzyp T., Kornarzyński K.: 

Przewodnik do ćwiczeń z fizyki dla studentów 

Wydziału Inżynierii Produkcji. Wydawnictwo UP, 

Lublin 2010, skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych 
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2. Bulanda W.: Podstawy fizyki środowiska 

przyrodniczego. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007        

3. Skorko M.  Fizyka podręcznik dla studentów wyższych 

technicznych studiów zawodowych dla pracujących . 

WARSZAWA 1990 PWN 

Literatura uzupełniająca: 

1.  Szydłowski H.: Pracownia fizyczna wspomagana 

komputerem. Wydawnictwo naukowe PWN, 

Warszawa 2012. 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, pokaz wybranych zjawisk i praw fizyki (Np. 

krótkie filmy), ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia 

audytoryjne, konsultacje, indywidualne sprawozdania 

(prace) studenckie z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych 

oraz dyskusje i omówienie istotnych zagadnień 

dotyczących przedmiotu. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

SPOSOBY WERYFIKACJI: 

W1 – ocena z egzamin pisemnego z przedmiotu  w 

formie odpowiedzi na pytania 

W2 – ocena sześciu sprawdzianów pisemnych w formie 

pytań otwartych (definicje do wyjaśnienia, 

rozwiązywanie zadań) 

U1 – ocena sześciu indywidualnych sprawozdań z 

wykonanych ćwiczeń i  wykonania eksperymentu, 

poprawności wykonanych obliczeń, wykresów i 

wniosków 

K1 – ocena analizy dotyczącej podejmowania 

systemowych rozwiązań w ochronie środowiska 

K2 - ocena udziału w dyskusji, wspólne dążenie do 

weryfikacji postawionych tez poprzez analizę danych, 

ocena pracy w grupie i pracy indywidualnej.  

 

DOKUMENTOWANIE OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW 

UCZENIA SIĘ w formie:  

prace etapowe: zaliczenia cząstkowe w formie kolokwiów 

pisemnych, opis zadań wykonywanych na  ćwiczeniach w 

formie obliczeń, wykresów w formie indywidualnych 

sprawozdań 

 

prace końcowe: egzamin, archiwizowanie w formie 

papierowej oraz cyfrowej, dziennik prowadzącego 

 

Szczegółowe kryteria przy ocenie zaliczenia i prac 

kontrolnych 

− student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 51 do 

60% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio, przy zaliczeniu cząstkowym – jego 

części),  

− student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 61 do 

70% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  
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− student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 71 do 

80% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  

− student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 81 do 

90% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części), 

− student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje powyżej 

91% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części). 

 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową 

 

 

Ocena końcowa to: w 50% średnia arytmetyczna z ocen 

uzyskanych na ćwiczeniach (oceny ze sprawdzianów oraz 

oceny aktywności w formie pracy w grupach 

laboratoryjnych oraz oceny indywidualnej z wykonanych 

sprawozdań)  plus  w 50% ocena z egzaminu. Warunki te 

są przedstawiane na pierwszych zajęciach z modułu. 

Bilans punktów ECTS 

Formy zajęć:  

Kontaktowe 

− wykład (10 godz./  0,4 ECTS),  

− ćwiczenia (15 godz./  0,6 ECTS),  

− konsultacje (2 godz./0,08 ECTS),  

− egzamin/egz. poprawkowy (4 godz./0,16 ECTS).  

Łącznie – 31 godz. / 1,24 ECTS 

 

Niekontaktowe 

− przygotowanie do zajęć (10 godz./0,6 ECTS), 

− wykonanie sprawozdań (10 godz. / 0,8  

− studiowanie literatury (10 godz./0,6 ECTS), 

− przygotowanie do egzaminu (14 godz./0,56), 

Łącznie 44 godz. / 1,76 ECTS 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego  

Udział w wykładach – 10 godz.; w ćwiczeniach – 15 godz.; 

konsultacjach – 2 godz.; egzaminie – 4 godz. 

Łącznie – 31 godz./1,24 ECTS 

Odniesienie modułowych efektów uczenia 

się do kierunkowych efektów uczenia się 

W1 – OS_W01 

W2 – OS_W10 

U1 – OS_U02 

K1 – OS_K02 

K2 – OS_K06 
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Nazwa kierunku studiów  

 
Ochrona środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Propedeutyka ochrony środowiska  

Propaedeutics of environmental protection  
 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu  

 
Obowiązkowy 

Poziom studiów Pierwszego stopnia 

Forma studiów 

 
niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 
1 (0,32/0,68) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

Dr hab. Profesor uczelni,  

Mirosława Chwil  

Jednostka oferująca moduł 

 
Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin  

Cel modułu 

 

W ramach modułu student zdobywa wiedzę, umiejętność i 

kompetencje społeczne w zakresie podstaw ochrony środowiska, 

ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu procesu zmian 

środowiskowych jako efekt procesów sukcesyjnych i 

antropogennych.  
 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza:  

W1. Absolwent zna i rozumie podstawy ochrony różnorodności 

genetycznej, gatunkowej, siedliskowej i 

krajobrazowej oraz zależności między atmosferą, biosferą, 

hydrosferą i litosferą.  

W2. Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie i ochronę 

współczesnego rolnictwa, leśnictwa i innych wybranych 

ekosystemów oraz ich oddziaływanie na środowisko naturalne; 

zasady wykorzystywania aktów prawnych do ochrony elementów 

przyrody, a także  mechanizmy różnych zagrożeń i sposoby 

zapobiegania.  

Umiejętności: 

U1. Absolwent potrafi ocenić zagrożenie dla środowiska,  

wykorzystać aktualną wiedzę i merytoryczne argumenty oraz  

ocenić kierunki działań i procesy przebiegające w środowisku, a 

także ich skutki.  Potrafi podjąć pozytywne działania w celu 

ochrony środowiska naturalnego.  

U2. Absolwent potrafi identyfikować zagrożenia ekologiczne, 

ocenić antropogeniczne przekształcenia krajobrazu, posługiwać 

się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody. Potrafi 

wykorzystać wiedzę merytoryczną w problematyce ochrony 

środowiska wykorzystując odpowiednią terminologię i akty 

prawne 

Kompetencje społeczne: 

K1. Absolwent jest gotów do podejmowania systemowych 

rozwiązań w ochronie środowiska oraz dyskusji potrzeb ochrony 

środowiska stosując odpowiednią terminologię.  

K2. Absolwent jest gotów do prawidłowego zarządzania 

zasobami środowiska i ma świadomość jakie mogą być tego 

następstwa w przyszłości,  wykazuje przy tym wrażliwość na 

zagrożenia  i aktualne problemy ochrony 
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Wymagania wstępne i dodatkowe  Biologia, geografia  

Treści programowe modułu  

 

Wprowadzenie studentów w zagadnienia ochrony środowiska. 

Zapoznanie z podstawowymi problemami dotyczących 

środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian 

środowiskowych, jako efektu procesów sukcesyjnych i 

antropogennych. Wprowadzenie w tematykę działań 

zapobiegających zagrożeniom elementów środowiska o zasięgu 

lokalnym, regionalnym i globalnym oraz zapoznanie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju na terenach rolniczych. 
 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa:  

1. Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E. 2005. Ochrona 

środowiska. Wyd. Kolonia Limited.  

2. Karaczun Z., Obidowska G., Indeka L. 2016. Ochrona 

środowiska. Współczesne problemy. Wyd. SGGW, 

Warszawa. 

3. Krebs Ch. J. 2000. Ekologia. PWN,  Warszawa. 

4. Krystek J. 2018. Ochrona środowiska dla inżynierów, 

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

5. Łabno Z. 2017. Propedeutyka ochrony środowiska. 

Wyd.  Księgarnia św. Jacka, Katowice.  

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Prandecka  B. 2008. Interdyscyplinarne podstawy 

ochrony środowiska przyrodniczego. Kompendium do 

nauczania i studiowania. Ossolineum, Wrocław.  

2. Tymczyna L., Chmielowiec-Korzeniowska A. 2003. 

Higiena środowiska. Wyd. UP Lublin, Lublin. 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

 

wykład, wykład z dyskusją, wykład ilustrowany pokazami,  

wykonanie prezentacji. 

.  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

Pisemny sprawdzian testowy, ocena prezentacji. Należy opisać 

sposób weryfikacji każdego efektu uczenia się oddzielnie. 

 

W1 – ocena sprawdzianu pisemnego w formie pytań, ocena 

prezentacji.  

W2 – ocena wystąpienia,  

 

U1 – ocena sprawdzianu pisemnych w formie pytań, ocena 

wystąpienia, ocena prezentacji,  

 

K1 – ocena udziału w dyskusji, ocena pracy indywidualnej. 

 

DOKUMENTOWANIE OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW 

UCZENIA SIĘ w formie:  

Zaliczenie końcowe  

prezentacje archiwizowanie w formie cyfrowej 

dziennik prowadzącego 

 

Szczegółowe kryteria przy ocenie zaliczenia  

student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 51 do 60% 

sumy punktów określających maksymalny poziom wiedzy lub 

umiejętności z danego przedmiotu  
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− student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 61 do 70% 

sumy punktów określających maksymalny poziom wiedzy 

lub umiejętności z danego przedmiotu  

− student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy, umiejętności 

lub kompetencji, gdy uzyskuje od 71 do 80% sumy punktów 

określających maksymalny poziom wiedzy lub umiejętności 

z danego przedmiotu   

− student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 81 do 90% 

sumy punktów określających maksymalny poziom wiedzy 

lub umiejętności z danego przedmiotu  

− student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje powyżej 91% 

sumy punktów określających maksymalny poziom wiedzy 

lub umiejętności z danego przedmiotu  

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową 

 

Należy określić wagę i udział ocen uzyskanych przez studenta w 

wyniku weryfikacji poszczególnych  efektów uczenia się, 

zwłaszcza w zakresie wiedzy i umiejętności praktycznych. W 

przypadku przedmiotów 2-3 semestralnych należy uwzględnić 

udział ocen uzyskanych na koniec każdego semestru. 

 

Ocena końcowa = 25% średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych 

z prezentacji i oceny z aktywności – pracy indywidualnej) + 75% 

ocena z zaliczenia końcowego. 

 

Warunki te są przedstawiane na pierwszych zajęciach z modułu. 

Bilans punktów ECTS 

Dla każdej formy zajęć należy podać: liczbę godzin 

kontaktowych/liczbę punktów ECTS 

liczbę godzin niekontaktowych/liczbę punktów ECTS. 

 

Formy zajęć:  

Kontaktowe 

− udział w wykładach (5 godz./0,2 ECTS),  

− udział w konsultacjach (1 godz./0,04 ECTS),  

− zaliczenie (2 godz./0,08 ECTS).  

Łącznie 8 godz./0,32 ECTS 

 

Niekontaktowe 

− przygotowanie do zaliczenia (6 godz./0,24 ECTS), 

− studiowanie literatury (6 godz./0,24 ECTS), 

− przygotowanie prezentacji (5 godz./0,2), 

Łącznie 17 godz./0,68 ECTS 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

− udział w wykładach -5 godz.,  

− udział w konsultacjach - 1 godz.,  

− zaliczenie - 2 godz.  

Łącznie – 8 godz./0,32 ECTS 

Odniesienie modułowych efektów uczenia 

się do kierunkowych efektów uczenia się 

Kod efektu modułowego – kod efektu kierunkowego 

W1 – OS_W06 - P6S_WG 

W2 – OS_W07 - P6S_WG 

U1 – OS_U07 - P6S_UW  

U2 – OS_U08 - P6S_UW 

K1 – OS_K02 - P6S_KK 

K2 - OS_K03 - P6S_KR 
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Nazwa kierunku studiów  

 
Ochrona środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Komunikacja społeczna 

Social Communications 

Język wykładowy  

 
polski 

Rodzaj modułu  

 
fakultatywny 

Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów 

 
niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 
Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 
1  (0,56/0,44) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

dr  inż. Anna Kaczorowska 

 
Jednostka oferująca moduł 

 
Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów 

Cel modułu 

 

Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę 

teoretyczną dotyczącą komunikacji społecznej 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza:  

W1. Ma wiedzę na temat najważniejszych zagadnień 

dotyczących komunikacji społecznej  

Kompetencje społeczne: 

K1. Ma świadomość silnego wpływu społecznego 

komunikacji  
Wymagania wstępne i dodatkowe  brak 

Treści programowe modułu  

 

Cele, funkcje, poziomy i typy komunikowania, 

kanały komunikacyjne, komunikacja masowa, 

międzykulturowa, rola mediów masowych, 

globalizacja, zmiany w komunikacji społecznej 

wywołane nowymi technologiami, problemy etyczne 

w przekazie medialnym, zasady teoretyczne 

związane ze specyfiką wystąpień publicznych, 

sytuacji stresowych;  

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa 

Griffin E. 2003. Podstawy komunikacji społecznej, 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 

Literatura uzupełniająca 

Ollivier B. 2010. Nauki o komunikacji. Teoria i 

praktyka. Wyd. Oficyna Naukowa 

Zuber M. 1999. Wybrane teorie komunikowania 

masowego i próby ich empirycznej weryfikacji, [w:] 

Studia z teorii komunikowania masowego, red. 

Bogusława Dobek-Ostrowska, Wrocław 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład łączony z dyskusją, metody aktywizujące,  

wykonanie projektu 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

SPOSOBY WERYFIKACJI: 

W1 – pisemny sprawdzian 
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K1 – przygotowanie referatu 

 

DOKUMENTOWANIE OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW 

UCZENIA SIĘ  

Archiwizacja: pisemnego sprawdzianu, referatu 

 

Szczegółowe kryteria przy ocenie zaliczenia i prac 

kontrolnych 

− student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 51 do 

60% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio, przy zaliczeniu cząstkowym – jego 

części),  

− student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 61 do 

70% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  

− student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 71 do 

80% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  

− student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 81 do 

90% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części), 

− student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje powyżej 

91% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części). 

 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową 

 

 

Ocena końcowa = 50 % średnia arytmetyczna z ocen 

uzyskanych z zadań + 50% ocena z zaliczenia. Warunki te 

są przedstawiane na pierwszych zajęciach z modułu. 

Bilans punktów ECTS 

Kontaktowe 

− wykład 10 godz./0,4 ECTS),  

− konsultacje (2 godz./0,08 ECTS),  

− zaliczenie (2 godz./0,08 ECTS).  

Łącznie – 14 godz./0,56 ECTS 

Niekontaktowe 

- przygotowanie referatu 6 godz./0,24 ECTS 

- przygotowanie do zaliczenia  5 godz./0,2  ECTS 

 

Łącznie 11 godz./0,44 ECTS 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

udział w wykładach – 10 godz; konsultacjach – 2 

godz.; zaliczenie  – 2 godz. 
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Odniesienie modułowych efektów uczenia 

się do kierunkowych efektów uczenia się 

Kod efektu modułowego – kod efektu kierunkowego 

W1 – OS_W09 

K1 – OS_K06 
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Nazwa kierunku studiów  

 
Ochrona środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Nowoczesne techniki kształcenia 

Modern training techniques 

Język wykładowy  

 
polski 

Rodzaj modułu  

 
fakultatywny 

Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów 

 
niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 
Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 
1  (0,44/0,56) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

dr inż. Anna Kaczorowska 

 
Jednostka oferująca moduł 

 
Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów 

Cel modułu 

 

Zapoznanie studenta z nowoczesnymi technikami i 

technologiami w procesie kształcenia z 

uwzględnieniem najnowszej wiedzy 

neurobiologicznej na temat uczenia się. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza:  

W1. Ma wiedzę na temat najważniejszych zagadnień 

dotyczących komunikacji społecznej  

Kompetencje społeczne: 

K1. Ma świadomość silnego wpływu społecznego 

komunikacji  
Wymagania wstępne i dodatkowe   

Treści programowe modułu  

 

Realizacja programu zajęć przewiduje prezentacje 

różnych form kształcenia, pozyskiwania informacji 

oraz analizę efektów pracy indywidualnej i 

zespołowej. Celem założeń programowych jest 

ukazanie  możliwości optymalizacji pracy przez 

pobudzanie form aktywności opartych na 

świadomym korzystaniu z dostępnych źródeł wiedzy 

technologicznej i społecznej. Podczas prowadzonych 

zajęć studenci będą mieli możliwość samodzielnego 

przygotowania projektu traktującego o 

nowoczesnym kształceniu oraz wykorzystującego 

nowoczesne techniki kształcenia 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa 

Geoff Petty. 2011. Nowoczesne nauczanie. 

Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, 

wykładowców i szkoleniowców. Wydawnictwo 

Gdańskie Psychologiczne. 

Literatura uzupełniająca 

Spitzer Manfred. 2007. Jak Uczy się 

Mózg. Wydawnictwo Naukowe PWN. 

http://merlin.pl/Geoff-Petty/ksiazki/person/1,430253.html
http://merlin.pl/Gda%F1skie%E2%80%93Psychologiczne/ksiazki/firm/1,40627.html
http://www.empik.com/szukaj/produkt?author=Spitzer+Manfred
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Żylińska Marzena. 2013. Neurodydaktyka. 

Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Wyd. 

Naukowe Uniw. Mikołaja Kopernika. 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład łączony z dyskusją, metody aktywizujące,  

wykonanie projektu 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

SPOSOBY WERYFIKACJI: 

W1 – pisemny sprawdzian 

K1 – przygotowanie projektu  
 

DOKUMENTOWANIE OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW 

UCZENIA SIĘ  

Archiwizacja: pisemnego sprawdzianu, projektu 

 

Szczegółowe kryteria przy ocenie zaliczenia i prac 

kontrolnych 

− student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 51 do 

60% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio, przy zaliczeniu cząstkowym – jego 

części),  

− student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 61 do 

70% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  

− student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 71 do 

80% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  

− student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 81 do 

90% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części), 

− student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje powyżej 

91% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części). 

 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową 

 

 

Ocena końcowa = 50 % średnia arytmetyczna z ocen 

uzyskanych z zadań + 50% ocena z zaliczenia. Warunki te 

są przedstawiane na pierwszych zajęciach z modułu. 



27/87 

 

Bilans punktów ECTS 

Kontaktowe 

− wykład (10 godz./0,4 ECTS),  

− konsultacje (2 godz./0,08 ECTS),  

− zaliczenie (2 godz./0,08 ECTS).  

Łącznie – 14 godz./0,56 ECTS 

Niekontaktowe 

- przygotowanie referatu (4 godz./0,16 ECTS) 

- przygotowanie projektu (5 godz./0,2  ECTS) 

- przygotowanie do zaliczenia (2  godz./0,08 ECTS) 

Łącznie 11 godz./0,44 ECTS 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

udział w wykładach – 10 godz; konsultacjach – 2 

godz.; zaliczenie  – 2 godz. 

Odniesienie modułowych efektów uczenia 

się do kierunkowych efektów uczenia się 

Kod efektu modułowego – kod efektu kierunkowego 

W1 – OS_W09 

K1 – OS_K06 
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Nazwa kierunku studiów  

 

Ochrona środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Podstawy public relations 

Fundamentals of public relations 

Język wykładowy  

 

polski 

Rodzaj modułu  

 

fakultatywny 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów 

 

niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

2 (1/1) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię 

i nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

dr inż. Anna Kaczorowska 

Jednostka oferująca moduł 

 

Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów 

Cel modułu 

 

Przekazanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i 

kompetencji społecznych w zakresie komunikacji 

międzyludzkiej, zapoznanie studenta z podstawową 

wiedzą z zakresu public relations (PR): 

różnorodnością definicji, elementami PR, obszarem 

aktywności, zadaniami i samym procesem  PR; 

wskazanie studentom na potrzebę, a nawet 

konieczność, a także możliwości i sposoby 

zastosowania działań PR zwłaszcza w sytuacjach 

kryzysowych. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które 

student osiągnie po zrealizowaniu 

zajęć. 

Wiedza:  

1. Ma wiedzę na temat istoty PR oraz 

najważniejszych aspektów działań PR    

Kompetencje społeczne: 

1. Jest gotów podejmować i realizować sprawną 

komunikację wewnętrzną i zewnętrzną firmy   

Wymagania wstępne i dodatkowe  - 

Treści programowe modułu  

 

Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z 

public relations (PR); zła komunikacja jako jeden z 

najistotniejszych czynników kryzysogennych; 

znaczenie umiejętności komunikacyjnych w dobie 

globalnego kryzysu i ciągłych zmian; ogólne zasady 

skutecznego porozumiewania się; autoprezentacja – 

wywieranie wrażenia, kształtowanie wizerunku; 

bariery i zakłócenia komunikacyjne; komunikacja 

werbalna i niewerbalna; inteligencja społeczna, 

emocjonalna i moralna; Kim jest PR-owiec? Czy PR 

jest potrzebne? Czym jest a czym nie jest PR?  

Różnice między PR a pokrewnymi dziedzinami. 

Znaczenie reputacji. Elementy,  zadania i obszar 
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aktywności PR. Kształtowanie procesu PR. 

Wewnętrzna i zewnętrzna funkcja PR w organizacji. 

Narzędzia public relations. Etyka w działaniach PR. 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

1. Seitel F.P. Public Relations w Praktyce. Wyd. 

Felberg SJA, 2007, W-wa. 

2. Wojciech Budzyński. Public relations. Wizerunek. 

Reputacja. Tożsamość, Wyd. Poltext, 2017 

3. Jacek Barlik. Doskonałe Public Relations. Teorie, 

kontrowersje, debaty. Wyd. Poltext, 2021 

Literatura uzupełniająca 

5.Olędzki J.(red). 2020. Standardy profesjonalnego 

PR. Wyd. Nauk. UKSW, Warszawa. 

6.Wojcik K. Public relations. Wiarygodny dialog z 

otoczeniem. Wyd.  Wolters Kluwer, 2016. 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, konwersacje, metody aktywizujące,  

 wystąpienie (łącznie z prezentacją) 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych 

efektów uczenia się 

W1 - sprawdzian pisemny 

K1 – ocena wystąpienia z prezentacją włącznie 

 

DOKUMENTOWANIE OSIĄGNIĘTYCH 

EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

archiwizacja ww. efektów 

 

Szczegółowe kryteria przy ocenie zaliczenia i prac 

kontrolnych 

− student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 51 

do 60% sumy punktów określających maksymalny 

poziom wiedzy lub umiejętności z danego 

przedmiotu (odpowiednio, przy zaliczeniu 

cząstkowym – jego części),  

− student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień 

wiedzy, umiejętności lub kompetencji, gdy 

uzyskuje od 61 do 70% sumy punktów 

określających maksymalny poziom wiedzy lub 

umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio – 

jego części),  

− student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 71 

do 80% sumy punktów określających maksymalny 

poziom wiedzy lub umiejętności z danego 

przedmiotu (odpowiednio – jego części),  

− student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 81 

do 90% sumy punktów określających maksymalny 

poziom wiedzy lub umiejętności z danego 

przedmiotu (odpowiednio – jego części), 

− student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) 

wiedzy, umiejętności lub kompetencji, gdy 

uzyskuje powyżej 91% sumy punktów 

https://www.taniaksiazka.pl/autor/wojciech-budzynski
https://www.taniaksiazka.pl/autor/jacek-barlik
https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/poltext
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określających maksymalny poziom wiedzy lub 

umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio – 

jego części). 

 

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową 

 

 

Ocena końcowa = 50 % średnia arytmetyczna z ocen 

uzyskanych, z poleconych do wykonania zadań + 

50% ocena z zaliczenia. Warunki te są przedstawiane 

na pierwszych zajęciach z modułu. 

Bilans punktów ECTS Kontaktowe                

- wykład (20 godz./0,8 pkt. ECTS) 

- konsultacje (3 godz./0,12 pkt. ECTS) 

- sprawdzian (2 godz./0,08 pkt. ECTS)  

Łącznie - 25 godz./1 pkt. ECTS 

Niekontaktowe 

- przygotowanie projektu (10 godz./0,4 pkt. ECTS) 

- przygotowanie wyst. (10 godz./0,4 pkt. ECTS) 

- studiowanie liter. (3  godz./0,12 pkt. ECTS) 

- przygotow. do sprawdz. (2 godz./0,08pkt. ECTS) 

Łącznie - 25 godz./1 pkt. ECTS 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego 

Udział w wykładach – 20 godz., konsultacjach – 3 

godz.; zaliczenie – 2 godz. 

Odniesienie modułowych efektów 

uczenia się do kierunkowych efektów 

uczenia się 

W1 – OS_W09 

K1 – OS_K06 
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Nazwa kierunku studiów  

 

Ochrona środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Komunikacja interpersonalna  

Interpersonal Communication 

Język wykładowy  

 

polski 

Rodzaj modułu  

 

fakultatywny 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów 

 

niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

2 (0,96/1,04) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię 

i nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

dr inż. Anna Kaczorowska 

Jednostka oferująca moduł 

 

Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów 

Cel modułu 

 

Głównym celem modułu jest zaznajomienie 

studentów z wiedzą na temat komunikacji 

interpersonalnej i jej znaczeniem w kształtowaniu 

pozytywnych relacji międzyludzkich zachodzących 

we wszystkich sferach życia człowieka; pierwotnych 

źródeł jej zakłóceń, zapoznanie z barierami 

komunikacyjnymi oraz sposobami ich pokonywania 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które 

student osiągnie po zrealizowaniu 

zajęć. 

Wiedza:  

1. Ma wiedzę na temat barier w komunikacji 

międzyludzkiej, zna ich rodzaje oraz sposoby ich 

przezwyciężania  

Kompetencje społeczne: 

1. Jest gotów do ustawicznego samokształcenia i 

samodoskonalenia poprzez systematyczne uczenie 

się, uaktualnianie wiedzy z zakresu swej działalności 

oraz podnoszenie kompetencji zawodowych i 

osobistych potrafiąc zorganizować proces uczenia 

się innych osób  

Wymagania wstępne i dodatkowe  - 

Treści programowe modułu  

 

Skutki braków wiedzy i umiejętności w zakresie 

komunikacji międzyludzkiej;  

definicja i proces komunikacji interpersonalnej oraz 

kanały komunikacyjne; 

cele, funkcje, poziomy i typy komunikowania; język 

jako zbiór kodów komunikacyjnych; style 

komunikacyjne; komunikacja werbalna i 

niewerbalna; bariery komunikacyjne i sposoby ich 

przezwyciężania; aktywne słuchanie;  

udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej; 

zmiany w komunikacji interpersonalnej wywołane 
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nowymi technologiami; inteligencja emocjonalna w 

komunikacji interpersonalnej; komunikacja 

interpersonalna z perspektywy analizy transakcyjnej; 

porozumienie bez przemocy. 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa 

1. Ronald B. Adler, Russell Proctor II, Lawrence 

Rosenfeld, 2018. Relacje interpersonalne. Proces 

porozumiewania się. Wyd. Rebis 

Literatura uzupełniająca 

2. Stewad J. (red.) 2005. Mosty zamiast murów. 

Podręcznik komunikacji interpersonalnej. PWN, 

Warszawa.  

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład konwersatoryjny z prezentacją 

multimedialną, dyskusja, scenki dialogów 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych 

efektów uczenia się 

W - sprawdzian pisemny 

K – plan działań na przyszłość 

DOKUMENTOWANIE OSIĄGNIĘTYCH 

EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

archiwizacja ww. efektów 

 

Szczegółowe kryteria przy ocenie zaliczenia i prac 

kontrolnych 

− student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 51 

do 60% sumy punktów określających maksymalny 

poziom wiedzy lub umiejętności z danego 

przedmiotu (odpowiednio, przy zaliczeniu 

cząstkowym – jego części),  

− student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień 

wiedzy, umiejętności lub kompetencji, gdy 

uzyskuje od 61 do 70% sumy punktów 

określających maksymalny poziom wiedzy lub 

umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio – 

jego części),  

− student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 71 

do 80% sumy punktów określających maksymalny 

poziom wiedzy lub umiejętności z danego 

przedmiotu (odpowiednio – jego części),  

− student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 81 

do 90% sumy punktów określających maksymalny 

poziom wiedzy lub umiejętności z danego 

przedmiotu (odpowiednio – jego części), 

− student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) 

wiedzy, umiejętności lub kompetencji, gdy 

uzyskuje powyżej 91% sumy punktów 

określających maksymalny poziom wiedzy lub 

umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio – 

jego części). 
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Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową 

 

 

Ocena końcowa = 50 % średnia arytmetyczna z ocen 

uzyskanych, z poleconych do wykonania zadań + 

50% ocena z zaliczenia. Warunki te są przedstawiane 

na pierwszych zajęciach z modułu. 

Bilans punktów ECTS Kontaktowe                                                             

- wykład (20 godz./0,8 pkt. ECTS) 

- konsultacje (2 godz./0,08 pkt. ECTS) 

-sprawdzian (2 godz./0,08 pkt. ECTS)  

Łącznie 24 godz./ 0,96 pkt. ECTS 

Niekontaktowe 

- przygotow. sprawozd. (10 godz./0,4 pkt. ECTS) 

- studiowanie liter. (10 godz./0,4 pkt. ECTS) 

- przygotow. do sprawdz. (6 godz./0,28 pkt. ECTS) 

Łącznie  26 godz./ 1,04 pkt. ECTS 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego 

Udział w wykładach – 20 godz.; konsultacjach – 2 

godz.; zaliczenie  – 2 godz. 

Odniesienie modułowych efektów 

uczenia się do kierunkowych efektów 

uczenia się 

W1 – OS_W09 

K1 – OS_K06  
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Nazwa kierunku studiów  

 
Ochrona środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Język obcy 1– Angielski B2 

Foreign Language 1– English B2 

Język wykładowy  

 

angielski 

Rodzaj modułu  

 

obowiązkowy 

Poziom studiów studia pierwszego stopnia  

Forma studiów 

 

niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

2 (0,8/1,2) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka 

Jednostka oferująca moduł 

 

Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji 

Cel modułu 

 

Rozwinięcie kompetencji językowych na poziome B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenie Językowego 

(CEFR). 

Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza:  

1. 

2. 

Umiejętności: 

U1.  Posiada umiejętność sprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego. 

U2. Potrafi dyskutować, argumentować, relacjonować i 

interpretować wydarzenia z życia codziennego. 

U3. Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

analizowania obcojęzycznych tekstów źródłowych z zakresu 

reprezentowanej dziedziny naukowej. 

U4. Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych i służbowych. 

Kompetencje społeczne: 

K1. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Treści programowe modułu  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia przygotowane są w 

oparciu o podręcznik do nauki języka akademickiego oraz 

materiałów do nauczania języków specjalistycznych 
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związanych z kierunkiem studiów. Obejmują rozszerzenie 

słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, 

zainteresowań, życia w społeczeństwie, nowoczesnych 

technologii oraz pracy zawodowej. 

W czasie ćwiczeń zostanie wprowadzone słownictwo 

specjalistyczne z reprezentowanej dziedziny naukowej, 

studenci zostaną przygotowani do czytania ze zrozumieniem 

literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym.  

Moduł obejmuje również ćwiczenie struktur gramatycznych i 

leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta sprawnej 

komunikacji. 

Moduł ma również za zadanie bardziej szczegółowe 

zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 

 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Lektury obowiązkowe 

1.B. Tarver Chase; K. L. Johannsen; P. MacIntyre; K, Najafi; 

C. Fettig, Pathways Reading, Writing and Critical Thinking, 

Second Edition, National Geographic 2018 

 

Lektury zalecane 

1.D. Dziuba, Environmental Issues. Angielski dla studentów 

ochrony środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 

2013 

2.Zbiór tekstów specjalistycznych - CNJOiC 

 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa (teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4 –ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych 

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat                                                                                         

Kryteria ocen dostępne w CNJOiC 

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową 

 

 

Warunkiem zaliczenia semestru jest udział w zajęciach oraz 

uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich sprawdzianów 

pisemnych i ustnych; minimum czterech w semestrze. 

Student może uzyskać ocenę wyższą o pół stopnia, jeżeli 

wykazał się wielokrotną aktywnością w czasie zajęć.  

Bilans punktów ECTS KONTAKTOWE: 

Udział w ćwiczeniach:          18 godz. 

Konsultacje:                          1 godz. 

RAZEM KONTAKTOWE:     19 godz. / 0,8 ECTS 
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NIEKONTAKTOWE: 

Przygotowanie do zajęć:       16 godz. 

Przygotowanie do sprawdzianów: 15 godz. 

RAZEM NIEKONTAKTOWE:  31 godz. / 1,2 ECTS 

                           

Łączny nakład pracy studenta to 50 godz. co odpowiada  2 

punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

Udział w ćwiczeniach – 18 godz. 

Udział w konsultacjach – 1 godz., 

Łącznie 19 godz. co odpowiada 0,8  punktu ECTS 

Odniesienie modułowych efektów 

uczenia się do kierunkowych efektów 

uczenia się 

U1 – OS_U11 

U2 – OS_U11 

U3 – OS_U11 

U4 – OS_U11 

K1 – OS_K06 
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Nazwa kierunku studiów  

 
Ochrona środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Język obcy 1– Francuski B2 

Foreign Language 1– French B2 

Język wykładowy  

 

francuski 

Rodzaj modułu  

 

obowiązkowy 

Poziom studiów studia pierwszego stopnia  

Forma studiów 

 

niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

2 (0,8/1,2) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

mgr Elżbieta Karolak 

Jednostka oferująca moduł 

 

Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji 

Cel modułu 

 

Rozwinięcie kompetencji językowych na poziome B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenie Językowego 

(CEFR). 

Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza:  

1. 

2. 

Umiejętności: 

U1.  Posiada umiejętność sprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego. 

U2. Potrafi dyskutować, argumentować, relacjonować i 

interpretować wydarzenia z życia codziennego. 

U3. Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

analizowania obcojęzycznych tekstów źródłowych z zakresu 

reprezentowanej dziedziny naukowej. 

U4. Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych i służbowych. 

Kompetencje społeczne: 

K1. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Treści programowe modułu  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia przygotowane są w 

oparciu o podręcznik do nauki języka akademickiego oraz 

materiałów do nauczania języków specjalistycznych 
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związanych z kierunkiem studiów. Obejmują rozszerzenie 

słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, 

zainteresowań, życia w społeczeństwie, nowoczesnych 

technologii oraz pracy zawodowej. 

W czasie ćwiczeń zostanie wprowadzone słownictwo 

specjalistyczne z reprezentowanej dziedziny naukowej, 

studenci zostaną przygotowani do czytania ze zrozumieniem 

literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem 

źródłowym.  

Moduł obejmuje również ćwiczenie struktur gramatycznych i 

leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta sprawnej 

komunikacji. 

Moduł ma również za zadanie bardziej szczegółowe 

zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 

 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Lektury obowiązkowe 

1.  A.Berthet  „Alter Ego B2” Wyd. Hachette Livre 2008 

2.  G. Capelle “Espaces 2 i 3   Wyd. Hachette Livre 2008 

3.  Claire Leroy-Miquel: „Vocabulaire progressif du avec 250 

exercices”, Wyd. CLE International 2007 

4.  C.-M. Beaujeu  „350 exercices Niveau Supérieu                      II”, 

Wyd. Hachette 2006 

 

Lektury zalecane 

1. Y.Delatour „350 exercices Niveau moyen” Wyd. 

Hachette 2006 

2. „Chez nous” Wyd. Mary Glasgow Magazines Scholastic-

czasopismo 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa (teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4 –ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych 

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat                                                                                         

Kryteria ocen dostępne w CNJOiC 

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową 

 

 

Warunkiem zaliczenia semestru jest udział w zajęciach oraz 

uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich sprawdzianów 

pisemnych i ustnych; minimum czterech w semestrze. 

Student może uzyskać ocenę wyższą o pół stopnia, jeżeli 

wykazał się wielokrotną aktywnością w czasie zajęć.  
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Bilans punktów ECTS KONTAKTOWE: 

Udział w ćwiczeniach:          18 godz. 

Konsultacje:                          1 godz. 

RAZEM KONTAKTOWE:     19 godz. / 0,8 ECTS 

 

 

NIEKONTAKTOWE: 

Przygotowanie do zajęć:       16 godz. 

Przygotowanie do sprawdzianów: 15 godz. 

RAZEM NIEKONTAKTOWE:  31 godz. / 1,2 ECTS 

                           

Łączny nakład pracy studenta to 50 godz. co odpowiada  2 

punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

Udział w ćwiczeniach – 18 godz. 

Udział w konsultacjach – 1 godz., 

Łącznie 19 godz. co odpowiada 0,8  punktu ECTS 

Odniesienie modułowych efektów 

uczenia się do kierunkowych efektów 

uczenia się 

U1 – OS_U11 

U2 – OS_U11 

U3 – OS_U11 

U4 – OS_U11 

K1 – OS_K06 
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Nazwa kierunku studiów  

 
Ochrona środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Język obcy 1– Niemiecki B2 

Foreign Language 1– German B2 

Język wykładowy  

 

niemiecki 

Rodzaj modułu  

 

obowiązkowy 

Poziom studiów studia pierwszego stopnia  

Forma studiów 

 

niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

2 (0,8/1,2) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

mgr Anna Gruszecka 

Jednostka oferująca moduł 

 

Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji 

Cel modułu 

 

Rozwinięcie kompetencji językowych na poziome B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenie Językowego 

(CEFR). 

Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza:  

1. 

2. 

Umiejętności: 

U1.  Posiada umiejętność sprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego. 

U2. Potrafi dyskutować, argumentować, relacjonować i 

interpretować wydarzenia z życia codziennego. 

U3. Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

analizowania obcojęzycznych tekstów źródłowych z zakresu 

reprezentowanej dziedziny naukowej. 

U4. Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych i służbowych. 

Kompetencje społeczne: 

K1. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Treści programowe modułu  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia przygotowane są w 

oparciu o podręcznik do nauki języka akademickiego oraz 

materiałów do nauczania języków specjalistycznych 
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związanych z kierunkiem studiów. Obejmują rozszerzenie 

słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, 

zainteresowań, życia w społeczeństwie, nowoczesnych 

technologii oraz pracy zawodowej. 

W czasie ćwiczeń zostanie wprowadzone słownictwo 

specjalistyczne z reprezentowanej dziedziny naukowej, 

studenci zostaną przygotowani do czytania ze zrozumieniem 

literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem 

źródłowym.  

Moduł obejmuje również ćwiczenie struktur gramatycznych i 

leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta sprawnej 

komunikacji. 

Moduł ma również za zadanie bardziej szczegółowe 

zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 

 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura obowiązkowa: 

1. S. Schmohl, B. Schenk, Akademie Deutsch B1+, 

Hueber, 2019 

Literatura uzupełniająca: 

1. Zbiór tekstów specjalistycznych przygotowanych 

przez wykładowców języka niemieckiego CNJOiC 

2. W. Krenn, H. Puchta, Motive B1, Hueber 2016 

3. B. Kujawa, M. Stinia, Mit Beruf auf Deutsch, Nowa 

Era, 2013 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa (teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4 –ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych 

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat                                                                                         

Kryteria ocen dostępne w CNJOiC 

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową 

 

 

Warunkiem zaliczenia semestru jest udział w zajęciach oraz 

uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich sprawdzianów 

pisemnych i ustnych; minimum czterech w semestrze. 

Student może uzyskać ocenę wyższą o pół stopnia, jeżeli 

wykazał się wielokrotną aktywnością w czasie zajęć.  

Bilans punktów ECTS KONTAKTOWE: 

Udział w ćwiczeniach:          18 godz. 

Konsultacje:                          1 godz. 

RAZEM KONTAKTOWE:     19 godz. / 0,8 ECTS 
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NIEKONTAKTOWE: 

Przygotowanie do zajęć:       16 godz. 

Przygotowanie do sprawdzianów: 15 godz. 

RAZEM NIEKONTAKTOWE:  31 godz. / 1,2 ECTS 

                           

Łączny nakład pracy studenta to 50 godz. co odpowiada  2 

punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

Udział w ćwiczeniach – 18 godz. 

Udział w konsultacjach – 1 godz., 

Łącznie 19 godz. co odpowiada 0,8  punktu ECTS 

Odniesienie modułowych efektów 

uczenia się do kierunkowych efektów 

uczenia się 

U1 – OS_U11 

U2 – OS_U11 

U3 – OS_U11 

U4 – OS_U11 

K1 – OS_K06 
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Nazwa kierunku studiów  

 
Ochrona środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Język obcy 1– Rosyjski B2 

Foreign Language 1– Russian B2 

Język wykładowy  

 

rosyjski 

Rodzaj modułu  

 

obowiązkowy 

Poziom studiów studia pierwszego stopnia  

Forma studiów 

 

niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

2 (0,8/1,2) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

mgr Jerzy Szuma 

Jednostka oferująca moduł 

 

Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji 

Cel modułu 

 

Rozwinięcie kompetencji językowych na poziome B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenie Językowego 

(CEFR). 

Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza:  

1. 

2. 

Umiejętności: 

U1.  Posiada umiejętność sprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego. 

U2. Potrafi dyskutować, argumentować, relacjonować i 

interpretować wydarzenia z życia codziennego. 

U3. Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

analizowania obcojęzycznych tekstów źródłowych z zakresu 

reprezentowanej dziedziny naukowej. 

U4. Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych i służbowych. 

Kompetencje społeczne: 

K1. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Treści programowe modułu  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia przygotowane są w 

oparciu o podręcznik do nauki języka akademickiego oraz 

materiałów do nauczania języków specjalistycznych 
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związanych z kierunkiem studiów. Obejmują rozszerzenie 

słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, 

zainteresowań, życia w społeczeństwie, nowoczesnych 

technologii oraz pracy zawodowej. 

W czasie ćwiczeń zostanie wprowadzone słownictwo 

specjalistyczne z reprezentowanej dziedziny naukowej, 

studenci zostaną przygotowani do czytania ze zrozumieniem 

literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem 

źródłowym.  

Moduł obejmuje również ćwiczenie struktur gramatycznych i 

leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta sprawnej 

komunikacji. 

Moduł ma również za zadanie bardziej szczegółowe 

zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 

 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Lektury obowiązkowe: 

1. M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec, Wot i my cz.3, PWN, 2016 

2. Pado, Start.ru, WSiP, 2009 

Lektury uzupełniające: 

1. S. Czernyszow, A. Czernyszowa  -Pojechali- język 

rosyjski dla dorosłych  cz.2.1, 2.2 wyd.Sankt-Peterburg “ 

Złatoust “ 2009 

2. M.Cieplicka "Ruskij Jazyk.Kompendium tematyczno-

leksykalne",WARGOS 2007 

3. A.Buczek "Rosyjski w biznesie", EDGARD 2009 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa (teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4 –ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych 

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat                                                                                         

Kryteria ocen dostępne w CNJOiC 

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową 

 

 

Warunkiem zaliczenia semestru jest udział w zajęciach oraz 

uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich sprawdzianów 

pisemnych i ustnych; minimum czterech w semestrze. 

Student może uzyskać ocenę wyższą o pół stopnia, jeżeli 

wykazał się wielokrotną aktywnością w czasie zajęć.  

https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=wiatr-kmieciak+ma%C5%82gorzata
https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=wujec+s%C5%82awomira
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Bilans punktów ECTS KONTAKTOWE: 

Udział w ćwiczeniach:          18 godz. 

Konsultacje:                          1 godz. 

RAZEM KONTAKTOWE:     19 godz. / 0,8 ECTS 

 

 

NIEKONTAKTOWE: 

Przygotowanie do zajęć:       16 godz. 

Przygotowanie do sprawdzianów: 15 godz. 

RAZEM NIEKONTAKTOWE:  31 godz. / 1,2 ECTS 

                           

Łączny nakład pracy studenta to 50 godz. co odpowiada  2 

punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

Udział w ćwiczeniach – 18 godz. 

Udział w konsultacjach – 1 godz., 

Łącznie 19 godz. co odpowiada 0,8  punktu ECTS 

Odniesienie modułowych efektów 

uczenia się do kierunkowych efektów 

uczenia się 

U1 – OS_U11 

U2 – OS_U11 

U3 – OS_U11 

U4 – OS_U11 

K1 – OS_K06 
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Nazwa kierunku studiów  

 
Ochrona środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Podstawy analityki w ochronie środowiska 

Analytical basics in Environmental Protection 

Język wykładowy  

 
polski 

Rodzaj modułu  

 
obowiązkowy 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów 

 
stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 
6 (2,48/3,52) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

dr Anna Stępniowska 

Jednostka oferująca moduł 

 
Katedra Biochemii i Toksykologii 

Cel modułu 

 

Celem modułu jest opanowanie przez studenta 

podstawowej wiedzy z chemii analitycznej, będącej 

punktem wyjścia do prawidłowej interpretacji jakościowej 

i ilościowej procesów zachodzących w przyrodzie i oceny 

ich wpływu na środowisko. Dodatkowym celem jest 

kształtowanie umiejętności wykonywania obliczeń 

chemicznych, samodzielnej pracy w laboratorium oraz 

opracowywania i interpretacji wyników badań. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza:  

W1. ma uporządkowaną i podbudowaną teorią wiedzę 

dotyczącą. podstaw chemii analitycznej oraz 

podstawowych pojęć z zakresu chemii analitycznej 

W2. potrafi scharakteryzować współczesne metody 

analizy chemicznej wykorzystywane w badaniach 

środowiskowych 

Umiejętności: 

U1. potrafi wykonywać analizy ilościowe i jakościowe 

przy użyciu podstawowych metod klasycznej analizy 

chemicznej, potrafi poprawnie wykorzystywać i dobierać 

sprzęt laboratoryjny charakterystyczny dla danej techniki 

badawczej 

U2. potrafi opracować dokumentację dotyczącą 

otrzymanych wyników i przygotować tekst zawierający 

interpretację uzyskanych wyników badań 

Kompetencje społeczne: 

K1. potrafi pracować indywidualnie i w zespole, umie 

oszacować czas potrzebny na realizację zleconego 

zadania 

Wymagania wstępne i dodatkowe  chemia 

Treści programowe modułu  

 

Podstawowe pojęcia z zakresu chemii analitycznej oraz 

walidacji metody analitycznej. Zasady pobierania próbek 

środowiskowych – gleby, powietrza i wody. 

Przygotowanie próbek do analizy – metody ekstrakcji i 

mineralizacji. Analiza jakościowa i ilościowa. Metody 

spektrofotometryczne. Metody chromatograficzne 
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(chromatografia cieczowa i gazowa). Spektrometria mas. 

Metody analizy pierwiastkowej – absorpcyjna 

spektrometria atomowa (AAS), Spektrometria emisyjna 

ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-

OES). 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

1. Namieśnik J., Łukasiak J., Jamrógiewicz Z., Pobieranie 

próbek środowiskowych do analizy, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa, 1995. 

2. Namieśnik J., Jarmółgiewicz Z., Pilarczk M., Torres L., 

Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, 

Wyd. Naukowo – Techniczne, Warszawa, 2000. 

3. Minczewski J., Marczenko Z. „Chemia analityczna” 

T.1 i T.2, Wyd. Nauk. PWN W-wa 2008 

4. Szczepaniak W. Metody instrumentalne w analizie 

chemicznej. Wyd. PWN 2008. 

Literatura uzupełniająca:  

1. Danikiewicz W., „Spektrometria mas” Wyd. Nauk. 

PWN W-wa 2020 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 
wykład, doświadczenia, dyskusja  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

SPOSOBY WERYFIKACJI: 

W1 – sprawdzian pisemny w formie pytań otwartych 

(definicje do wyjaśnienia, rozwiązywanie zadań), 

egzamin pisemny – pytania otwarte. 

W2 –sprawdzian pisemny w formie pytań otwartych 

(definicje do wyjaśnienia, rozwiązywanie zadań), 

egzamin pisemny – pytania otwarte. 

U1 – ocena eksperymentu, ocena sprawozdań z ćwiczeń 

laboratoryjnych.  

U2 – ocena eksperymentu, ocena sprawozdań z ćwiczeń 

laboratoryjnych.  

K1 – udział w dyskusji, wspólne dążenie do weryfikacji 

postawionych tez poprzez analizę danych. 

 

DOKUMENTOWANIE OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW 

UCZENIA SIĘ: 

Dziennik prowadzącego, prace etapowe: zaliczenia 

cząstkowe /sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych, 

prace końcowe archiwizowanie w formie papierowej lub 

cyfrowej. 

 

Szczegółowe kryteria przy ocenie zaliczenia i prac 

kontrolnych 

− student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 51 do 

60% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio, przy zaliczeniu cząstkowym – jego 

części),  

− student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 61 do 

70% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  
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− student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 71 do 

80% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  

− student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 81 do 

90% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części), 

student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje powyżej 

91% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części). 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową 

 

 

Na ocenę końcową ma wpływ średnia ocena z ćwiczeń 

(30%) i ocena z zaliczenia końcowego (70%). Warunki te 

są przedstawiane studentom i konsultowane z nimi na 

pierwszym wykładzie. 

Bilans punktów ECTS 

Formy zajęć:  

Kontaktowe 

− wykład (13 godz./0,52 ECTS),  

− ćwiczenia (45 godz./1,8 ECTS),  

− konsultacje (2 godz./0,08 ECTS),  

− zaliczenie końcowe  (2 godz. 0,08 ECTS) 

Łącznie – 62 godz./2,48 ECTS 

 

Niekontaktowe 

− przygotowanie do zajęć (20 godz./0,8 ECTS), 

− studiowanie literatury (20 godz./0,8ECTS), 

− przygotowanie sprawozdań (20 godz./0,8 ECTS)  

− przygotowanie do zaliczenia końcowego (28 

godz./1,12), 

Łącznie 88 godz./3,52 ECTS 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

udział w wykładach – 13 godz.; w ćwiczeniach – 45 godz.; 

konsultacjach – 2 godz.; zaliczenie końcowe  2 godz.  

Odniesienie modułowych efektów uczenia 

się do kierunkowych efektów uczenia się 

W1 – OS_W01, OS_W03 

W2 – OS_W01, OS_W03 

U1 – OS_U01, OS_U03 

U2 – OS_U01, OS_U03 

K1 – OS_K06 
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Nazwa kierunku studiów  

 
Ochrona Środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Matematyka 

Mathematics 

Język wykładowy  

 
Polski 

Rodzaj modułu  

 
obowiązkowy 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów 

 
niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 
2 (0,96/1,04) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię 

i nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

dr Jacek Robert Mielniczuk 

Jednostka oferująca moduł 

 
Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki 

Cel modułu 

 

Przedstawienie podstawowych pojęć i metod z zakresu 

rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej 

zmiennej, rachunku macierzowego i geometrii analitycznej 

oraz wskazanie ich elementarnych zastosowań. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza:  

W1. Student zna podstawowe pojęcia i metody obliczeniowe 

algebry macierzy, geometrii analitycznej oraz rachunku 

różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej 

Umiejętności: 

U1. Potrafi wykorzystać aparat rachunku różniczkowego i 

całkowego do formułowania i rozwiązywania prostych 

zadań inżynierskich związanych z reprezentowaną 

dyscypliną 

Kompetencje społeczne: 

K1. Dostrzega rolę i potrzebę stosowania aparatu 

matematycznego w różnych dziedzinach wiedzy. 

K2. Rozumie potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy 

matematycznej celem rozwiązania rozmaitych problemów 

badawczych 

Wymagania wstępne i dodatkowe   

Treści programowe modułu  

 

Algebra macierzy: definicja i działania na macierzach,  

pojęcie i sposoby obliczania wyznaczników, odwracanie 

macierzy, macierze i układy równań liniowych. 

Podstawowe wiadomości z geometrii analitycznej 

płaszczyzny i przestrzeni: elementy rachunku wektorowego 

(iloczyn skalarny, wektorowy, mieszany), analityczny opis 

prostych i płaszczyzn, krzywe drugiego stopnia. Rachunek 

różniczkowy funkcji jednej zmiennej.          Granica i 

ciągłość funkcji. Pochodna funkcji: definicja, sens 

geometryczny, podstawowe własności. Reguła de 

L’Hospitala. Badanie przebiegu zmienności funkcji.                           

Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej. 

Całka nieoznaczona: podstawowe wzory i metody rachunku 

całkowego. Całka oznaczona w sensie Riemanna i całki 

niewłaściwe. Geometryczne zastosowania całki oznaczonej: 
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długość łuku krzywej, pole obszaru, pole powierzchni 

bocznej i objętość bryły obrotowej. Całka oznaczona w 

zagadnieniach fizycznych: droga i masa.  

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

1.Krysicki W., Włodarski L. (2010) Analiza matematyczna 

w zadaniach. WN PWN Warszawa.  

2.Stankiewicz W. (2017) Zadania z matematyki dla 

wyższych uczelni technicznych. WN PWN Warszawa. 

3.Osypiuk E., Pisarek I. (2004) Zbiór zadań z matematyki, 

Wydawnictwo AR Lublin. 

Literatura uzupełniająca: 

1.Banaś J. Wędrychowicz S. (1999) Zbiór zadań z analizy 

matematycznej, WNT Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, pokaz i instruktaż, realizacja zadań rachunkowych, 

dyskusja, metody programowe z wykorzystaniem 

komputera, konsultacje z wykładowcą w ustalonych 

godzinach 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

Sposoby weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się:  

Wiedza: w oparciu o rezultaty sprawdzianów pisemnych. 

Umiejętności: na podstawie zadań wykonywanych w ramach 

ćwiczeń audytoryjnych, sprawdzianów pisemnych i prac 

domowych. 

Kompetencje społeczne – na podstawie udziału w dyskusjach 

i stopnia aktywności podczas zajęć. 

Formy dokumentowania osiąganych wyników: pisemne 

sprawdziany, dziennik prowadzącego.  

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową 

 

 

(a) obecność i aktywność na zajęciach: 10; (b) zadania w 

ramach ćwiczeń i prac domowych: 20; (c) spraw-dziany 

pisemne: 30; (d) egzamin: 40. 

Bilans punktów ECTS 

Kontaktowe 

wykład (10 godz./0,4 ECTS),  

ćwiczenia audytoryjne (10 godz./0,4 ECTS),  

konsultacje (2 godz./0,08 ECTS),  

egzamin (2 godz./0,08 ECTS). 

Łącznie –  24 godz./0,96 ECTS 

Niekontaktowe 

przygotowanie do ćwiczeń (8 godz./0,32 ECTS), 

realizacja prac domowych (8 godz./0,32 ECTS), 

studiowanie literatury (4 godz./0,16 ECTS), 

przygotowanie do egzaminu (6 godz./0,24 ECTS), 

przygotowanie prezentacji (4 godz./0,16 ECTS). 

Łącznie 26 godz./ 1,04 ECTS 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego 

  

Udział w wykładach – 10 godz. 

Udział w ćwiczeniach – 10 godz. 

Udział w konsultacjach – 2 godz. 

Udział w egzaminie – 2 godz. 

Łącznie 24 godz. co stanowi 0.96 pkt. ECTS 

Odniesienie modułowych efektów 

uczenia się do kierunkowych efektów 

uczenia się 

W1: OS_W01 

U1: OS_U02 

K1,K2: OS_K06 
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Nazwa kierunku studiów  

 
Ochrona środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

BHP i Ergonomia 

Safety and Ergonomics 

Język wykładowy  

 
polski 

Rodzaj modułu  

 
obowiązkowy 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów 

 
niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 
1 (0,24/0,76) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

dr inż. Agnieszka Buczaj 

Jednostka oferująca moduł 

 
Katedra Podstaw Techniki, Zakład Ergonomii 

Cel modułu 

 

Zapoznanie studentów z interdyscyplinarną wiedzą 

ergonomiczną w zakresie dostosowania urządzeń,  

stanowisk pracy, technologii oraz  materialnego 

środowiska pracy do psychofizycznych cech i możliwości 

człowieka, z oceną obciążenia pracą oraz 

podejmowanymi działaniami profilaktycznymi 

chroniącymi pracownika. Ponadto z uregulowaniami z 

zakresu prawnej ochrony pracy i przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce i Unii 

Europejskiej. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza:  

W1. Absolwent zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz ergonomii 

Umiejętności: 

U1. Absolwent potrafi przeprowadzić eksperymenty oraz  

poprawnie wnioskować i interpretować uzyskane wyniki 

Kompetencje społeczne: 

K1. Absolwent jest gotów do współpracy w zespołach, 

prezentacji i uzasadniania swoich poglądów 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Fizyka, Biologia, Chemia 

Treści programowe modułu  

 

Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna, przedmiot, 

zakres, zadania i cel, geneza i rozwój. Układ człowiek - 

maszyna - podstawowe funkcje układu. Czynniki 

fizyczne, chemiczne i biologiczne w środowisku pracy. 

Wpływ czynników na zdrowie i obciążenie pracą 

pracowników. Środowisko pracy a ochrona środowiska 

naturalnego. Ocena obciążenia psychicznego i 

fizycznego. Organizacja pracy i struktury przestrzennej 

stanowisk pracy w laboratorium. Obciążenia pracą 

zmianową i terenową. Diagnostyka w ergonomii, 

optymalizacja warunków pracy i działania profilaktyczne.  

Wybrane aspekty prawnej ochrony pracy i przepisy bhp 

w Polsce i UE. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy.  

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 
Literatura podstawowa: 
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1. Wieczorek S. Ergonomia. Tarbonus, Kraków-

Tarnobrzeg 2014.  

2. Górska E. Ergonomia, diagnoza, projektowanie, 

eksperyment. Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2009.  

3. Koradecka D. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. 

Tom. 1 i 2. CIOP, Warszawa 1997.  

4. Kodek Pracy  

Literatura uzupełniająca: 

1. Bilecki i in. Dobre praktyki bhp przy uprawie i 

nawożeniu gleby. CIOP-PIB. Warszawa 2010.  

2. Bilecki i in. Dobre praktyki bhp przy pielęgnacji i 

ochronie roślin. CIOP-PIB, KRUS. Warszawa 2009. 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 
wykład, dyskusja 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

SPOSOBY WERYFIKACJI: 

W1 – ocena z końcowego sprawdzianu testowego.  

U1 – ocena z końcowego sprawdzianu testowego.  

K1 – ocena z końcowego sprawdzianu testowego. 

 

DOKUMENTOWANIE OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW 

UCZENIA SIĘ w formie: sprawdzian testowy. 

 

Szczegółowe kryteria przy ocenie zaliczenia i prac 

kontrolnych 

− student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 51 do 

60% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio, przy zaliczeniu cząstkowym – jego 

części),  

− student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 61 do 

70% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  

− student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 71 do 

80% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  

− student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 81 do 

90% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części), 

− student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje powyżej 

91% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części). 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową 

 

 

Ocena końcowa – ocena z zaliczenia pisemnego 100%. 

Warunki te są przedstawiane na pierwszych zajęciach z 

modułu. 
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Bilans punktów ECTS 

Kontaktowe 

− wykład (2 godz./0,08 ECTS),  

− konsultacje (3 godz./0,12 ECTS),  

− zaliczenie końcowe (1 godz./0,04 ECTS).  

Łącznie – 6 godz./0,24 ECTS 

 

Niekontaktowe 

− studiowanie literatury (10 godz./0,4 ECTS), 

− przygotowanie do zaliczenia (9 godz./0,36 

ECTS), 

Łącznie 19 godz./0,76 ECTS 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

  

udział w wykładach – 2 godz.; konsultacjach – 3 godz.; 

zaliczeniu – 1 godz. 

Odniesienie modułowych efektów uczenia 

się do kierunkowych efektów uczenia się 

Kod efektu modułowego – kod efektu kierunkowego 

np. W1 – K_W03 

W1 – OS_W17 

U1 – OS_U02 

K1 – OS_K06 
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Nazwa kierunku studiów  

 

Ochrona środowiska  

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Hydrologia  

Hydrology 

Język wykładowy  polski 

Rodzaj modułu  obowiązkowy 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów 

 
niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 
4 (2,28/1,72) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię 

i nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

Dr Beata Ferencz 

Jednostka oferująca moduł 

 
Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów 

Cel modułu 

 

Zapoznanie uczestnika z cyklem hydrologicznym 

jako czynnikiem kształtującym funkcjonowanie 

biosfery, krajobrazu i ekosystemu a także z 

problematyką gospodarowania wodą w aspekcie 

wpływu na środowisko przyrodnicze. W ramach 

przedmiotu uczestnik poznaje także zagadnienia 

stanów i przepływów wód,  zagrożenia powodziowe, 

rodzaje powodzi  oraz zasady czynnej i biernej 

ochrony przeciwpowodziowej. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które 

student osiągnie po zrealizowaniu 

zajęć. 

Wiedza:  

W1. Rozumie i potrafi wyjaśnić podstawowe 

zjawiska i procesy hydrologiczne oraz z zakresu 

zarządzania wodą. 

W2. Zna wpływ elementów cyklu hydrologicznego 

na środowisko przyrodnicze 

Umiejętności: 

U1. Posiada podstawy kartowania, umiejętność 

wykonania map oraz prostych obliczeń z zakresu 

hydrologii. 

U1. Absolwent potrafi stosować podstawowe 

sposoby obserwacji, metody oraz techniki 

pomiarowe, dobierając je adekwatnie do 

analizowanego problemu. 

Kompetencje społeczne: 

K1. Ma świadomość wagi oraz zrozumienie 

społecznych skutków obiegu wody w krajobrazie i 

gospodarce, w tym ich wpływu na środowisko i 

związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane 

decyzje. 

K2. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Brak  
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Treści programowe modułu  

 

Hydrosfera i cykl hydrologiczny. Zasoby wodne 

Polski i Europy. Geneza, morfometria i termika 

jezior. Morfometria i morfogeneza rzeki i doliny 

rzecznej. Odpływ rzeczny: wezbrania, niżówki. 

Powodzie. Wody podziemne. Mokradła. Cykl 

hydrologiczny i bilans wodny zlewni: opad, 

parowanie, odpływ, retencja.   Antropogeniczne 

zaburzenia obiegu wody. Elementy oceanografii 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa:  

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z. Hydrologia 

ogólna. PWN, Warszawa. 1996 

Chełmicki W. Degradacja i ochrona wód. II. Zasoby. 

IG UJ Kraków. 1999 

Literatura uzupełniająca:  

Mikulski Z. Gospodarka wodna. PWN, Warszawa. 

1998 

Bajkiewicz - Grabowska E., Magnuszewski A., 

Mikulski Z. Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii 

ogólnej. PWN, Warszawa. 1993 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne, 

prace kartograficzne, wykonywanie opracowań 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych 

efektów uczenia się 

 

SPOSOBY WERYFIKACJI: 

W1 – ocena egzaminu pisemnego – test 

jednokrotnego wyboru.  

W2 – ocena egzaminu pisemnego – test 

jednokrotnego wyboru.. 

 

U1 – ocena czterech ćwiczeń obliczeniowych.  

 

K1 – ocena udziału w dyskusji, ocena pracy w 

grupie i pracy indywidualnej. 

 

DOKUMENTOWANIE OSIĄGNIĘTYCH 

EFEKTÓW UCZENIA SIĘ w formie: prace 

etapowe: ćwiczenia w formie kartograficznej 

(wyznaczanie zlewni) i obliczeniowej (średnia ocen 

z ćwiczeń), egzamin  

 

Szczegółowe kryteria przy ocenie zaliczenia i prac 

kontrolnych 

− student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 51 

do 60% sumy punktów określających maksymalny 

poziom wiedzy lub umiejętności z danego 

przedmiotu (odpowiednio, przy zaliczeniu 

cząstkowym – jego części),  

− student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień 

wiedzy, umiejętności lub kompetencji, gdy 

uzyskuje od 61 do 70% sumy punktów 

określających maksymalny poziom wiedzy lub 
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umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio – 

jego części),  

− student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 71 

do 80% sumy punktów określających maksymalny 

poziom wiedzy lub umiejętności z danego 

przedmiotu (odpowiednio – jego części),  

− student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 81 

do 90% sumy punktów określających maksymalny 

poziom wiedzy lub umiejętności z danego 

przedmiotu (odpowiednio – jego części), 

− student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) 

wiedzy, umiejętności lub kompetencji, gdy 

uzyskuje powyżej 91% sumy punktów 

określających maksymalny poziom wiedzy lub 

umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio – 

jego części). 

 

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową 

 

 

 

Ocena końcowa = 752 % średnia arytmetyczna z ocen 

uzyskanych na ćwiczeniach + 25% ocena z egzaminu. 

Warunki te są przedstawiane na pierwszych zajęciach 

z modułu. 

Bilans punktów ECTS 

 

Kontaktowe 

− wykład (10 godz./0,4 ECTS),  

− ćwiczenia (15 godz./0,6 ECTS),  

− konsultacje (30 godz./1,2 ECTS),  

− egzamin (2 godz./0,08 ECTS).  

Łącznie – 31 godz./2,28 ECTS 

 

Niekontaktowe 

− przygotowanie do zajęć (10 godz./0,4 ECTS), 

− studiowanie literatury (10 godz./0,4 ECTS), 

− przygotowanie danych do ćwiczeń (15 

godz./0,6 ECTS) 

− przygotowanie do egzaminu (6/0,32 ECTS)  

Łącznie 18 godz./1,72 ECTS 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego  

udział w wykładach – 10 godz.; w ćwiczeniach – 15 

godz.; konsultacjach – 30 godz.; egzaminie – 2 godz. 

Odniesienie modułowych efektów 

uczenia się do kierunkowych efektów 

uczenia się 

Kod efektu modułowego – kod efektu kierunkowego 

np. W1 – K_W03  

W1 – OS_W02 

W2 – OS_W10 

U1 – OS_U05 

U2 – OS_U05 

K1 – OS_K03 
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Nazwa kierunku studiów  

 
Ochrona środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Mikrobiologia 

Microbiology 

Język wykładowy  

 
polski 

Rodzaj modułu  

 
obowiązkowy 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów 

 
niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 
2 (1,2/0,8) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

Dr hab. Jolanta Joniec 

Jednostka oferująca moduł 

 
Katedra Mikrobiologii Środowiskowej 

Cel modułu 

 

Realizacja przedmiotu ma na celu przekazanie studentom 

wiedzy na temat antropopresji jaką wywiera człowiek na 

środowisko oraz możliwości przeprowadzania zabiegów 

prewencyjnych i naprawczych. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

podstawowymi wiadomościami dotyczącymi udziału i 

wykorzystania mikroorganizmów w oczyszczaniu 

środowisk biosfery (litosfery i hydrosfery) z martwej 

materii organicznej, w tym o charakterze odpadowym oraz 

ksenobiotyków różnego pochodzenia i włączeniu 

zawartych w nich pierwiastków w obieg. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza:  

W1. Posiada wiedzę w zakresie podstawowych funkcji 

przyrodniczych i środowiskowych drobnoustrojów 

heterotroficznych i autotroficznych. 

W2. Zna i rozumie zmiany zachodzące w środowisku w 

wyniku antropopresji oraz rolę drobnoustrojów w 

oczyszczaniu odpadów i detoksykacji środowiska. 

Umiejętności: 

U1. Posiada podstawowe umiejętności w zakresie 

izolacji, hodowli i obserwacji wyglądu oraz funkcji 

bakterii i grzybów saprotroficznych. 

U2. Posiada umiejętność wykonywania podstawowych 

analiz ilościowych i jakościowych  drobnoustrojów 

glebowych i wodnych 

Kompetencje społeczne: 

K1 Jest świadomy potrzeby promowania w zakresie 

gospodarki odpadami, działań zgodnych z zasadami 

zrównoważonego rozwoju opartych na działalności 

drobnoustrojów 

K2. Jest świadomy znaczenia drobnoustrojów w 

funkcjonowaniu środowiska i jego ochronie 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Biologia 

Treści programowe modułu  

 

Tematyka wykładów obejmuje wiedzę dotyczącą miejsca 

drobnoustrojów w świecie organizmów żywych, ich 
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podziału na grupy w oparciu o różne kryteria oraz 

rozmieszczenia w środowiskach biosfery. Ponadto 

rozpatrywana jest rola drobnoustrojów w obiegu 

pierwiastków w przyrodzie (C, N, P, S), ich znaczenie w 

oczyszczaniu środowiska z martwej materii organicznej 

różnego pochodzenia, a także zanieczyszczeń natury 

antropogenicznej. 

Ćwiczenia obejmują zaznajomienie studentów z metodami 

sterylizacji stosowanymi w badaniach mikrobiologicznych 

oraz morfologią bakterii i grzybów. Metodami 

wyodrębniania i określania liczebności drobnoustrojów w 

wybranych środowiskach. Zapoznanie studentów z 

wpływem różnych czynników abiotycznych 

(ekologicznych i antropogenicznych) oraz biotycznych na 

rozwój mikroorganizmów. Izolację oraz określanie 

uzdolnień poszczególnych grup fizjologicznych 

drobnoustrojów do rozkładu i mineralizacji biopolimerów 

(węgla, azotu), a także przekształcania nieorganicznych 

związków azotu. 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Należy podać literaturę wymaganą i zalecaną do 

zaliczenia modułu  

Literatura podstawowa: 

1. „Mikrobiologia i biochemia gleb” –Paul E.A., 

Clark F.E., Wyd. UMCS, 2000. 

2. „Mikrobiologia środowisk” – Błaszczyk M., 

PWN, 2010. 

3. „Mikrobiologia rolnicza: przewodnik do ćwiczeń” 

– Jezierska-Tys S., Frąc M., Wyd. UP, 2009. 

4. „Mikroorganizmy w ochronie środowiska”- 

Błaszczyk M.K. Wyd. Naukowe PWN, 2007. 

Literatura uzupełniająca: 

1. „Przyrodnicze wykorzystanie odpadów. 

Podstawy teoretyczne i praktyczne’ - Baran i 

in., PWRiL Warszawa, 2011 

2. „Mikrobiologia rolnicza”- Kwaśna H., Wyd. 

UP  Poznań, 2014 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metody dydaktyczne: należy podać informację na temat 

stosowanych metod dydaktycznych np. dyskusja, wykład, 

doświadczenie, ćwiczenia rachunkowe, wykonanie 

projektu, pokaz, metody programowe z wykorzystaniem 

komputera itp.  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

 

Sposoby weryfikacji: 

W- ocena pracy pisemnej w formie pytań otwartych 

U – ocena wykonywanych zadań podczas ćwiczeń oraz ich 

interpretacji i wyciągniętych wniosków. Sprawdziany 

pisemne z umiejętności praktycznych zdobytych na 

ćwiczeniach w formie pytań otwartych lub testu 

jednokrotnego wyboru 

K – ocena udziału w dyskusjach na ćwiczeniach i 

wykładach oraz ocena pracy pisemnej 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: W 

ramach ćwiczeń: oceny cząstkowe za przygotowanie się do 

zajęć i pracę na ćwiczeniach, kolokwium końcowe 

(pisemne) – warunkiem dopuszczenia do zaliczenia 
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końcowego z przedmiotu jest uzyskanie oceny 

pozytywnej; zaliczenie końcowe (pisemne) z materiału 

prezentowanego na wykładach. Prace pisemne podlegają 

archiwizacji w formie papierowej. Dodatkowo wszystkie 

oceny cząstkowe i końcowe są odnotowane na bieżąco  w 

dzienniku prowadzącego. 

 

 

Szczegółowe kryteria przy ocenie zaliczenia i prac 

kontrolnych 

− student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 51 do 

60% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio, przy zaliczeniu cząstkowym – jego 

części),  

− student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 61 do 

70% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  

− student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 71 do 

80% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  

− student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 81 do 

90% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części), 

− student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje powyżej 

91% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części). 

 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową 

 

 

65% - wiedza 

30% - umiejętności 

Bilans punktów ECTS 

Kontaktowe 

− wykład (10 godz./0,4 ECTS),  

− ćwiczenia (10 godz./0,4 ECTS), 

− konsultacje (7 godz./0,28 ECTS),  

− egzamin/egzamin popraw. (3 godz./0,12), 

Łącznie – 30 godz./1,2 ECTS 

 

Niekontaktowe 

− przygotowanie do ćwiczeń (9 godz./0,36 ECTS),  

− studiowanie literatury (8 godz./0,32 ECTS), 

− przygotowanie do egzaminu (3 godz./0,12 

ECTS), 

 Łącznie – 20 godz./0,8 ECTS 
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Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

udział w wykładach – 10 godz.; ćwiczeniach – 10 godz.; 

konsultacjach – 7 godz.; egzamin – 3 godz. 

Odniesienie modułowych efektów uczenia 

się do kierunkowych efektów uczenia się 

Kod efektu modułowego – kod efektu kierunkowego 

np. W1 – K_W03  

W1 – OS_ W01 

W2 – OS_ W04 

U1 – OS_U01 

U2 – OS_U03 

K1 – OS_K01 

K2 – OS_K02 
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Nazwa kierunku studiów  

 
Ochrona środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Język obcy 2– Angielski B2 

Foreign Language 2– English B2 

Język wykładowy  

 

angielski 

Rodzaj modułu  

 

obowiązkowy 

Poziom studiów studia pierwszego stopnia  

Forma studiów 

 

niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

2 (0,6/1,4) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

mgr Joanna Rączkiewicz-Gołacka 

Jednostka oferująca moduł 

 

Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji 

Cel modułu 

 

Rozwinięcie kompetencji językowych na poziome B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenie Językowego 

(CEFR). 

Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza:  

1. 

2. 

Umiejętności: 

U1.  Posiada umiejętność sprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego. 

U2. Potrafi dyskutować, argumentować, relacjonować i 

interpretować wydarzenia z życia codziennego. 

U3. Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

analizowania obcojęzycznych tekstów źródłowych z zakresu 

reprezentowanej dziedziny naukowej. 

U4. Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych i służbowych. 

Kompetencje społeczne: 

K1. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Treści programowe modułu  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia przygotowane są w 

oparciu o podręcznik do nauki języka akademickiego oraz 

materiałów do nauczania języków specjalistycznych 
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związanych z kierunkiem studiów. Obejmują rozszerzenie 

słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, 

zainteresowań, życia w społeczeństwie, nowoczesnych 

technologii oraz pracy zawodowej. 

W czasie ćwiczeń zostanie wprowadzone słownictwo 

specjalistyczne z reprezentowanej dziedziny naukowej, 

studenci zostaną przygotowani do czytania ze zrozumieniem 

literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym.  

Moduł obejmuje również ćwiczenie struktur gramatycznych i 

leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta sprawnej 

komunikacji. 

Moduł ma również za zadanie bardziej szczegółowe 

zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 

 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Lektury obowiązkowe 

1.B. Tarver Chase; K. L. Johannsen; P. MacIntyre; K, Najafi; 

C. Fettig, Pathways Reading, Writing and Critical Thinking, 

Second Edition, National Geographic 2018 

 

Lektury zalecane 

1.D. Dziuba, Environmental Issues. Angielski dla studentów 

ochrony środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 

2013 

2.Zbiór tekstów specjalistycznych _ CNJOiC 

 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa (teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4 –ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych 

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat                                                                                         

Kryteria ocen dostępne w CNJOiC 

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową 

 

 

Warunkiem zaliczenia semestru jest udział w zajęciach oraz 

uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich sprawdzianów 

pisemnych i ustnych; minimum czterech w semestrze. 

Student może uzyskać ocenę wyższą o pół stopnia, jeżeli 

wykazał się wielokrotną aktywnością w czasie zajęć.  

Bilans punktów ECTS KONTAKTOWE: 

Udział w ćwiczeniach:          15 godz. 

Konsultacje:                          1 godz. 

RAZEM KONTAKTOWE:     16 godz. / 0,6 ECTS 
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NIEKONTAKTOWE: 

Przygotowanie do zajęć:       17 godz. 

Przygotowanie do sprawdzianów: 17 godz. 

RAZEM NIEKONTAKTOWE:  34 godz. / 1,4 ECTS 

                           

Łączny nakład pracy studenta to 50 godz. co odpowiada  2 

punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

Udział w ćwiczeniach – 15 godz. 

Udział w konsultacjach – 1 godz., 

Łącznie 16 godz. co odpowiada 0,6  punktu ECTS 

Odniesienie modułowych efektów 

uczenia się do kierunkowych efektów 

uczenia się 

U1 – OS_U11 

U2 – OS_U11 

U3 – OS_U11 

U4 – OS_U11 

K1 – OS_K06 
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Nazwa kierunku studiów  

 
Ochrona środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Język obcy 2– Francuski B2 

Foreign Language 2– French B2 

Język wykładowy  

 

francuski 

Rodzaj modułu  

 

obowiązkowy 

Poziom studiów studia pierwszego stopnia  

Forma studiów 

 

niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

2 (0,6/1,4) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

mgr Elżbieta Karolak 

Jednostka oferująca moduł 

 

Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji 

Cel modułu 

 

Rozwinięcie kompetencji językowych na poziome B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenie Językowego 

(CEFR). 

Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza:  

1. 

2. 

Umiejętności: 

U1.  Posiada umiejętność sprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego. 

U2. Potrafi dyskutować, argumentować, relacjonować i 

interpretować wydarzenia z życia codziennego. 

U3. Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

analizowania obcojęzycznych tekstów źródłowych z zakresu 

reprezentowanej dziedziny naukowej. 

U4. Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych i służbowych. 

Kompetencje społeczne: 

K1. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Treści programowe modułu  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia przygotowane są w 

oparciu o podręcznik do nauki języka akademickiego oraz 

materiałów do nauczania języków specjalistycznych 
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związanych z kierunkiem studiów. Obejmują rozszerzenie 

słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, 

zainteresowań, życia w społeczeństwie, nowoczesnych 

technologii oraz pracy zawodowej. 

W czasie ćwiczeń zostanie wprowadzone słownictwo 

specjalistyczne z reprezentowanej dziedziny naukowej, 

studenci zostaną przygotowani do czytania ze zrozumieniem 

literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem 

źródłowym.  

Moduł obejmuje również ćwiczenie struktur gramatycznych i 

leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta sprawnej 

komunikacji. 

Moduł ma również za zadanie bardziej szczegółowe 

zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 

 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Lektury obowiązkowe 

1.  A.Berthet  „Alter Ego B2” Wyd. Hachette Livre 2008 

2.  G. Capelle “Espaces 2 i 3   Wyd. Hachette Livre 2008 

3.  Claire Leroy-Miquel: „Vocabulaire progressif du avec 250 

exercices”, Wyd. CLE International 2007 

4.  C.-M. Beaujeu  „350 exercices Niveau Supérieu                      II”, 

Wyd. Hachette 2006 

 

Lektury zalecane 

1. Y.Delatour „350 exercices Niveau moyen” Wyd. 

Hachette 2006 

2. „Chez nous” Wyd. Mary Glasgow Magazines Scholastic-

czasopismo 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa (teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4 –ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych 

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat                                                                                         

Kryteria ocen dostępne w CNJOiC 

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową 

 

 

Warunkiem zaliczenia semestru jest udział w zajęciach oraz 

uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich sprawdzianów 

pisemnych i ustnych; minimum czterech w semestrze. 

Student może uzyskać ocenę wyższą o pół stopnia, jeżeli 

wykazał się wielokrotną aktywnością w czasie zajęć.  
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Bilans punktów ECTS KONTAKTOWE: 

Udział w ćwiczeniach:          15 godz. 

Konsultacje:                          1 godz. 

RAZEM KONTAKTOWE:     16 godz. / 0,6 ECTS 

 

 

NIEKONTAKTOWE: 

Przygotowanie do zajęć:       17 godz. 

Przygotowanie do sprawdzianów: 17 godz. 

RAZEM NIEKONTAKTOWE:  34 godz. / 1,4 ECTS 

                           

Łączny nakład pracy studenta to 50 godz. co odpowiada  2 

punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

Udział w ćwiczeniach – 15 godz. 

Udział w konsultacjach – 1 godz., 

Łącznie 16 godz. co odpowiada 0,6  punktu ECTS 

Odniesienie modułowych efektów 

uczenia się do kierunkowych efektów 

uczenia się 

U1 – OS_U11 

U2 – OS_U11 

U3 – OS_U11 

U4 – OS_U11 

K1 – OS_K06 
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Nazwa kierunku studiów  

 
Ochrona środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Język obcy 2– Niemiecki B2 

Foreign Language 2– German B2 

Język wykładowy  

 

niemiecki 

Rodzaj modułu  

 

obowiązkowy 

Poziom studiów studia pierwszego stopnia  

Forma studiów 

 

niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

2 (0,6/1,4) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

mgr Anna Gruszecka 

Jednostka oferująca moduł 

 

Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji 

Cel modułu 

 

Rozwinięcie kompetencji językowych na poziome B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenie Językowego 

(CEFR). 

Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza:  

1. 

2. 

Umiejętności: 

U1.  Posiada umiejętność sprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego. 

U2. Potrafi dyskutować, argumentować, relacjonować i 

interpretować wydarzenia z życia codziennego. 

U3. Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

analizowania obcojęzycznych tekstów źródłowych z zakresu 

reprezentowanej dziedziny naukowej. 

U4. Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych i służbowych. 

Kompetencje społeczne: 

K1. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Treści programowe modułu  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia przygotowane są w 

oparciu o podręcznik do nauki języka akademickiego oraz 

materiałów do nauczania języków specjalistycznych 
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związanych z kierunkiem studiów. Obejmują rozszerzenie 

słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, 

zainteresowań, życia w społeczeństwie, nowoczesnych 

technologii oraz pracy zawodowej. 

W czasie ćwiczeń zostanie wprowadzone słownictwo 

specjalistyczne z reprezentowanej dziedziny naukowej, 

studenci zostaną przygotowani do czytania ze zrozumieniem 

literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem 

źródłowym.  

Moduł obejmuje również ćwiczenie struktur gramatycznych i 

leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta sprawnej 

komunikacji. 

Moduł ma również za zadanie bardziej szczegółowe 

zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 

 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura obowiązkowa: 

2. S. Schmohl, B. Schenk, Akademie Deutsch B1+, 

Hueber, 2019 

Literatura uzupełniająca: 

4. Zbiór tekstów specjalistycznych przygotowanych 

przez wykładowców języka niemieckiego CNJOiC 

5. W. Krenn, H. Puchta, Motive B1, Hueber 2016 

6. B. Kujawa, M. Stinia, Mit Beruf auf Deutsch, Nowa 

Era, 2013 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa (teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4 –ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych 

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat                                                                                         

Kryteria ocen dostępne w CNJOiC 

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową 

 

 

Warunkiem zaliczenia semestru jest udział w zajęciach oraz 

uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich sprawdzianów 

pisemnych i ustnych; minimum czterech w semestrze. 

Student może uzyskać ocenę wyższą o pół stopnia, jeżeli 

wykazał się wielokrotną aktywnością w czasie zajęć.  

Bilans punktów ECTS KONTAKTOWE: 

Udział w ćwiczeniach:          15 godz. 

Konsultacje:                          1 godz. 

RAZEM KONTAKTOWE:     16 godz. / 0,6 ECTS 
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NIEKONTAKTOWE: 

Przygotowanie do zajęć:       17 godz. 

Przygotowanie do sprawdzianów: 17 godz. 

RAZEM NIEKONTAKTOWE:  34 godz. / 1,4 ECTS 

                           

Łączny nakład pracy studenta to 50 godz. co odpowiada  2 

punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

Udział w ćwiczeniach – 15 godz. 

Udział w konsultacjach – 1 godz., 

Łącznie 16 godz. co odpowiada 0,6  punktu ECTS 

Odniesienie modułowych efektów 

uczenia się do kierunkowych efektów 

uczenia się 

U1 – OS_U11 

U2 – OS_U11 

U3 – OS_U11 

U4 – OS_U11 

K1 – OS_K06 
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Nazwa kierunku studiów  

 
Ochrona środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Język obcy 2– Rosyjski B2 

Foreign Language 2– Russian B2 

Język wykładowy  

 

rosyjski 

Rodzaj modułu  

 

obowiązkowy 

Poziom studiów studia pierwszego stopnia  

Forma studiów 

 

niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

2 (0,6/1,4) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

mgr Jerzy Szuma 

Jednostka oferująca moduł 

 

Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji 

Cel modułu 

 

Rozwinięcie kompetencji językowych na poziome B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenie Językowego 

(CEFR). 

Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza:  

1. 

2. 

Umiejętności: 

U1.  Posiada umiejętność sprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego. 

U2. Potrafi dyskutować, argumentować, relacjonować i 

interpretować wydarzenia z życia codziennego. 

U3. Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

analizowania obcojęzycznych tekstów źródłowych z zakresu 

reprezentowanej dziedziny naukowej. 

U4. Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych i służbowych. 

Kompetencje społeczne: 

K1. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

Treści programowe modułu  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia przygotowane są w 

oparciu o podręcznik do nauki języka akademickiego oraz 

materiałów do nauczania języków specjalistycznych 
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związanych z kierunkiem studiów. Obejmują rozszerzenie 

słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, 

zainteresowań, życia w społeczeństwie, nowoczesnych 

technologii oraz pracy zawodowej. 

W czasie ćwiczeń zostanie wprowadzone słownictwo 

specjalistyczne z reprezentowanej dziedziny naukowej, 

studenci zostaną przygotowani do czytania ze zrozumieniem 

literatury fachowej i samodzielnej pracy z tekstem 

źródłowym.  

Moduł obejmuje również ćwiczenie struktur gramatycznych i 

leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta sprawnej 

komunikacji. 

Moduł ma również za zadanie bardziej szczegółowe 

zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 

 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Lektury obowiązkowe: 

3. M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec, Wot i my cz.3, PWN, 2016 

4. Pado, Start.ru, WSiP, 2009 

Lektury uzupełniające: 

4. S. Czernyszow, A. Czernyszowa  -Pojechali- język 

rosyjski dla dorosłych  cz.2.1, 2.2 wyd.Sankt-Peterburg “ 

Złatoust “ 2009 

5. M.Cieplicka "Ruskij Jazyk.Kompendium tematyczno-

leksykalne",WARGOS 2007 

6. A.Buczek "Rosyjski w biznesie", EDGARD 2009 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, prezentacja, konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa (teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4 –ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych 

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat                                                                                         

Kryteria ocen dostępne w CNJOiC 

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową 

 

 

Warunkiem zaliczenia semestru jest udział w zajęciach oraz 

uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich sprawdzianów 

pisemnych i ustnych; minimum czterech w semestrze. 

Student może uzyskać ocenę wyższą o pół stopnia, jeżeli 

wykazał się wielokrotną aktywnością w czasie zajęć.  
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Bilans punktów ECTS KONTAKTOWE: 

Udział w ćwiczeniach:          15 godz. 

Konsultacje:                          1 godz. 

RAZEM KONTAKTOWE:     16 godz. / 0,6 ECTS 

 

 

NIEKONTAKTOWE: 

Przygotowanie do zajęć:       17 godz. 

Przygotowanie do sprawdzianów: 17 godz. 

RAZEM NIEKONTAKTOWE:  34 godz. / 1,4 ECTS 

                           

Łączny nakład pracy studenta to 50 godz. co odpowiada  2 

punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

Udział w ćwiczeniach – 15 godz. 

Udział w konsultacjach – 1 godz., 

Łącznie 16 godz. co odpowiada 0,6  punktu ECTS 

Odniesienie modułowych efektów 

uczenia się do kierunkowych efektów 

uczenia się 

U1 – OS_U11 

U2 – OS_U11 

U3 – OS_U11 

U4 – OS_U11 

K1 – OS_K06 
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Nazwa kierunku studiów 
 

Ochrona środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 
Bioindykacja 

Bioindication 
Język wykładowy 
 

polski 

Rodzaj modułu 

 
fakultatywny 

Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów 

 
niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 
Semestr dla kierunku 2 
Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 
2 (0,88/1,12) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 
dr Radosław Ścibior 

Jednostka oferująca moduł 

 
Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt 

Cel modułu 
 

Opanowanie przez studenta wiadomości dotyczących 

badań i metod bioindykacyjnych stosowanych w kraju  

i za granicą oraz nabycie praktycznej zdolności oceny 

stopnia zanieczyszczenia środowiska z wykorzystaniem 

wybranych bioindykatorów, a także zapoznanie się  

z wybranymi organizmami wykorzystywanymi  

w badaniach bioindykacyjnych. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza: (– absolwent zna i rozumie): 
W1. Funkcjonowanie i specyfikę ekosystemów lądowych 

i wodnych; biologię i ekologię głównych przedstawicieli 

flory i fauny tych ekosystemów.  
W2. Metody analiz wykorzystywane w  badaniach 

środowiskowych; podstawowe metody i techniki 

pozwalające na ocenę jakości środowiska przyrodniczego. 
Umiejętności: (– absolwent potrafi): 
U1. Wykonywać analizy ilościowe i jakościowe przy 

użyciu podstawowych technik laboratoryjnych oraz 

poprawnie wykorzystywać i dobierać sprzęt laboratoryjny 

charakterystyczny dla danej techniki badawczej. 
U2. Identyfikować zagrożenia ekologiczne, ocenić 

antropogeniczne przekształcenia krajobrazu, posługiwać 

się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody.  
Kompetencje społeczne: (– absolwent jest gotów do): 
K1. Prawidłowego zarządzania zasobami środowiska i ma 

świadomość jakie mogą być tego następstwa  

w przyszłości. 
K2. Współpracy w zespołach, prezentacji  

i uzasadniania swoich poglądów. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  
Student powinien posiadać podstawowe wiadomości  

z przedmiotów przyrodniczych (zoologia, botanika). 

Treści programowe modułu  
 

Przedstawiane są następujące zagadnienia: monitoring  

i biomonitoring środowisk naturalnych i przekształconych 

– definicje, organizacja, cele. Poziomy badań bioindykacji 

i kategorie biowskaźników. Cechy dobrego biowskaźnika. 
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Metody badań stosowanych  

w bioindykacji atmosfery, gleby i wody. Przegląd 

różnorodnych wskaźników stanu, zmian i prognoz 

środowiska. Przykłady i omówienie biotestów 

stosowanych w bioindykacji atmosfery, gleby i wody. 

Uszkodzenia u roślin wyższych spowodowane 

zanieczyszczeniem atmosfery. Wybrane rośliny 

wskaźnikowe siedlisk zanieczyszczonych i naturalnych 

(np. halofity, metalofity). Monitoring lasu. Metody badań 

testowych wód. Biowskaźnikowe metody określania 

czystości wody w aspekcie historycznym i obecnym. 

Wykaz literatury podstawowej  

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 
1. Zimny H. Ekologiczna ocena stanu środowiska. 

Bioindykacja i Biomonitoring. Agencja Reklamowo-

Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa, 2006. 
2. Fabiszewski J. [red]. Bioindykacja skażeń 

przemysłowych i rolniczych. PAN. Wydawnictwo Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, 1983. 
3. Fałtynowicz W. Wykorzystanie porostów do oceny 

zanieczyszczenia powietrza. Fundacja Centrum Edukacji 

Ekologiczne Wsi, 1995. 
4. Biełczyńska i in. Podręcznik do monitoringu elementów 

biologicznych i klasyfikacji stanu ekologicznego wód 

powierzchniowych. BMŚ Warszawa, 2020. 
Literatura uzupełniająca: 
1. Biesiadka, Nowakowski. Ocena oddziaływania na 

środowisko i monitoring przyrodniczy. UWM Olszyn, 

2013. 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady prowadzone są formie prezentacji 

multimedialnych, uwzględniając krótką, bieżącą dyskusję 

niektórych zagadnień.    
Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i audytoryjny. Są 

prowadzone w formie prezentacji multimedialnych. 

Aspekt praktyczny zajęć dotyczy oznaczania porostów  

i mszaków, obserwacji preparatów roślinnych oraz analiz 

jakościowych i ilościowych organizmów z prób 

hydrobiologicznych, glebowych (w tym ich identyfikacji 

za pomocą kluczy do oznaczania) oraz kory martwicowej. 
Zarówno sala ćwiczeniowa, jak i sala wykładowa są 

wyposażone w stosowaną aparaturę audiowizualną. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

Wiedza: 
W1 – sprawdzian pisemny w formie pytań otwartych z 

materiału obejmującego zagadnienia omawiane na 

ćwiczeniach i krótki test wyboru z materiału 

realizowanego na wykładach.    
W2 – sprawdzian pisemny w formie pytań otwartych z 

materiału obejmującego zagadnienia omawiane na 

ćwiczeniach i krótki test wyboru z materiału 

realizowanego na wykładach.   
Umiejętności: 
U1 – wykonywanie zadań dotyczące wyliczania 

poznanych wskaźników ekologicznych (sosna, woda), 

właściwe oznaczenie pozycji systematycznej wybranych 

bezkręgowców (las, gleba).  



75/87 

 

U2 – wykonywanie zadań dotyczące wyliczania 

poznanych wskaźników ekologicznych (sosna, woda), 

właściwe oznaczenie pozycji systematycznej wybranych 

bezkręgowców (las, gleba). 
Kompetencje społeczne: 
K1 – ocena pracy indywidualnej studenta, jak i pracy  

w grupie podczas ćwiczeń praktycznych na ćwiczeniach. 
K2 – ocena pracy indywidualnej studenta, jak i pracy  

w grupie podczas ćwiczeń praktycznych na ćwiczeniach. 

 
Dokumentowanie osiągniętych efektów uczenia się: ocena 

bieżącej pracy i aktywności studentów wystawiana w 

trakcie ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych, oceny 

pisemnych, cząstkowych sprawdzianów z materiału 

obejmującego zagadnienia omawiane na ćwiczeniach  

i wykładach.   
 
Szczegółowe kryteria przy ocenie zaliczenia i prac 

kontrolnych: 
− student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 51 do 

60% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy i umiejętności z przedmiotu (odpowiednio, przy 

zaliczeniu cząstkowym – jego części),  
− student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 61 do 

70% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  
− student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 71 do 

80% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  
− student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 81 do 

90% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części), 
− student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje powyżej 

91% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części). 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową 

 

 

Na ocenę końcową z przedmiotu ma wpływ średnia 

arytmetyczna z ocen z dwóch sprawdzianów z materiału 

obejmującego zagadnienia omawiane na ćwiczeniach  

i zaliczenia testowego części wykładowej.   
Powyższe warunki zaliczenia przedmiotu są 

przedstawiane studentom na pierwszych zajęciach. 

Bilans punktów ECTS 

Kontaktowe 

− wykład (10 godz./0,4 ECTS),  

− ćwiczenia laboratoryjne (10 godz./0,4 ECTS),  

− konsultacje (2 godz./0,08 ECTS),  
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Łącznie – 22 godz./0,88 ECTS 
 
Niekontaktowe 

− przygotowanie do kolokwiów z ćwiczeń i zaliczenia 

części wykładowej (28 godz./1,12 ECTS), 
Łącznie 28 godz./1,12 ECTS 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

udział w wykładach – 10 godz.; w ćwiczeniach – 10 godz.; 

konsultacjach – 2 godz. 

Odniesienie modułowych efektów uczenia 

się do kierunkowych efektów uczenia się 

Kod efektu modułowego – kod efektu kierunkowego 
W1 – OS_W02 
W2 – OS_W03 
U1 – OS_U03  
U2 – OS_U08 
K1 – OS_K03 
K2 – OS_K06 
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Nazwa kierunku studiów 
 

Ochrona środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 
Monitoring populacji 

Monitoring of populations 
Język wykładowy 
 

polski 

Rodzaj modułu 

 
fakultatywny 

Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów 

 
niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 
Semestr dla kierunku II 
Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 
2 (0,88/1,12) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 
dr Radosław Ścibior 

Jednostka oferująca moduł 

 
Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt 

Cel modułu 

 

Opanowanie przez studenta wybranych metod waloryzacji 

przyrodniczych opartych o populacje wybranych 

taksonów roślin i zwierząt krajowych oraz rozpoznawania 

wybranych taksonów szczególnie cennych dla 

bioróżnorodności krajowej. Uwzględnione zostaną także 

zagadnienia monitoringu gatunków obcych, a także 

gatunków o znaczeniu negatywnym dla gospodarki 

człowieka (np. w monitoringu lasu). 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza: (– absolwent zna i rozumie): 
W1. funkcjonowanie i specyfikę ekosystemów lądowych 

i wodnych; biologię i ekologię głównych przedstawicieli 

flory i fauny tych ekosystemów.  
W2. metody analiz wykorzystywane w  badaniach 

środowiskowych; podstawowe metody i techniki 

pozwalające na ocenę jakości środowiska przyrodniczego. 
Umiejętności: (– absolwent potrafi): 
U1. wykonywać analizy ilościowe i jakościowe przy 

użyciu podstawowych technik laboratoryjnych oraz 

poprawnie wykorzystywać i dobierać sprzęt laboratoryjny 

charakterystyczny dla danej techniki badawczej. 
U2. identyfikować zagrożenia ekologiczne, ocenić 

antropogeniczne przekształcenia krajobrazu, posługiwać 

się skutecznymi instrumentami ochrony przyrody.  
Kompetencje społeczne: (– absolwent jest gotów do): 
K1. prawidłowego zarządzania zasobami środowiska i ma 

świadomość jakie mogą być tego następstwa  

w przyszłości. 
K2. współpracy w zespołach, prezentacji  

i uzasadniania swoich poglądów. 

Wymagania wstępne i dodatkowe  
Student powinien posiadać podstawowe wiadomości  

z przedmiotów przyrodniczych (zoologia, botanika, 

ekologia). 
Treści programowe modułu  
 

Prawodawstwo dotyczące gatunków cennych w skali kraju 

i kontynentu (Dyrektywy, Konwencje, Porozumienia, 
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Rozporządzenia). Ochrona gatunkowa, Program Natura 

2000. Czerwone księgi i listy. Monitoring populacji 

wybranych gatunków roślin i zwierząt o istotnym 

znaczeniu dla zachowania bioróżnorodności krajowej 

(założenia, procedury, oceny, zadania i perspektywy 

ochronne, trendy zmian – w tym historyczne). Elementy 

zasięgowe oraz czynniki ekologiczne wpływające na 

zmiany populacyjne cennych gatunków w siedliskach. 

Metody waloryzacji przyrodniczych (wybór siedlisk  

i powierzchni próbnych, terenowe karty pracy, formularze 

danych), identyfikacja siedlisk i inwentaryzacja gatunków. 

Zestawienia i listy gatunków cennych, kategorie zagrożeń. 

Wykazy systematyczne (w tym syntaksony roślinności),  

przegląd i nauka rozpoznawania wybranych grup 

taksonów „naturowych”. Migracje, reintrodukcje  

i introdukcje. Wpływ zmian klimatu na populacje. Gatunki 

obce (inwazyjne), rola i zagrożenia. Monitoring gatunków 

o negatywnym znaczeniu dla gospodarki leśnej 

(monitoring entomologiczny). Bioróżnorodność lokalna. 

Wykaz literatury podstawowej  

i uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 
1. Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., 

Witkowski Z. (red.) 2004. Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem 

ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 

2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, 

Warszawa. T. 6, s. 500. 

2. Boroń A., Szlachciak J. (red.). 2013. Różnorodność 

 i taksonomia zwierząt. Tom II. Przewodnik terenowy do 

rozpoznawania wybranych krajowych taksonów zwierząt. 

Olsztyn, s. 229. 

3. Herbich J. (red.). 2004. Murawy, łąki, ziołorośla, 

wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk  

i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. 

Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 3., s. 101. 

4. Makomaska-Juchiewicz M. (red.). 2010. Monitoring 

gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. T. 1, 2, 3 

oraz 4 (2015). BMŚ, Warszawa. 

5. Perzanowska J. (red.). 2010. Monitoring gatunków 

roślin. Przewodnik metodyczny. T 1, 2, 3. BMŚ 

Warszawa. 

Literatura uzupełniająca: 
1. Zalewska A., Komosiński K., Krupa R., Kołodziej P., 

Szydłowska J. 2013. Metody wykonywania waloryzacji 

przyrodniczych. Podręcznik metodyczny i przewodnik do 

zajęć terenowych. Mantis, Olsztyn. 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady prowadzone są formie prezentacji 

multimedialnych, uwzględniając krótką, bieżącą dyskusję 

niektórych zagadnień.    

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i audytoryjny. Są 

prowadzone w formie prezentacji multimedialnych. 

Aspekt praktyczny zajęć dotyczy nauki oznaczania 

wybranych taksonów zwierząt wykorzystywanych  

w monitoringu siedlisk programu Natura 2000, rzadkich 

taksonów lokalnych (różne programy ochronne, czerwone 

księgi i listy) oraz pracę na formularzach danych. 
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Zarówno sala ćwiczeniowa, jak i sala wykładowa są 

wyposażone w stosowaną aparaturę audiowizualną. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

Wiedza: 

W1 – sprawdzian pisemny w formie pytań otwartych  

z materiału obejmującego zagadnienia omawiane na 

ćwiczeniach i krótki test wyboru z materiału 

realizowanego na wykładach.    

W2 – sprawdzian pisemny w formie pytań otwartych  

z materiału obejmującego zagadnienia omawiane na 

ćwiczeniach i krótki test wyboru z materiału 

realizowanego na wykładach.  Umiejętności: 

U1 – ocena pracy na formularzach danych. 

U2 – ocena poprawności identyfikacji wybranych 

taksonów cennych dla oceny bioróżnorodności siedlisk. 

Kompetencje społeczne: 

K1 – ocena pracy indywidualnej studenta, jak i pracy  

w grupie podczas ćwiczeń praktycznych na ćwiczeniach. 

K2 – ocena pracy indywidualnej studenta, jak i pracy  

w grupie podczas ćwiczeń praktycznych na ćwiczeniach. 

 

Dokumentowanie osiągniętych efektów uczenia się: ocena 

bieżącej pracy i aktywności studentów wystawiana  

w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych, oceny 

pisemnych, cząstkowych sprawdzianów z materiału 

obejmującego zagadnienia omawiane na ćwiczeniach  

i wykładach.   

 
Szczegółowe kryteria przy ocenie zaliczenia i prac 

kontrolnych: 
− student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 51 do 

60% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy i umiejętności z przedmiotu (odpowiednio, przy 

zaliczeniu cząstkowym – jego części),  
− student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 61 do 

70% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  
− student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 71 do 

80% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  
− student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 81 do 

90% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części), 
− student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje powyżej 

91% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części). 
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Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową 

 

 

Na ocenę końcową z przedmiotu ma wpływ średnia 

arytmetyczna z ocen z dwóch sprawdzianów z materiału 

obejmującego zagadnienia omawiane na ćwiczeniach  

i zaliczenia testowego części wykładowej.   
Powyższe warunki zaliczenia przedmiotu są 

przedstawiane studentom na pierwszych zajęciach. 

Bilans punktów ECTS 

Kontaktowe 

− wykład (10 godz./0,4 ECTS),  

− ćwiczenia laboratoryjne (10 godz./0,4 ECTS),  

− konsultacje (2 godz./0,08 ECTS),  
Łącznie – 22 godz./0,88 ECTS 

 
Niekontaktowe 

− przygotowanie do kolokwiów z ćwiczeń i zaliczenia 

części wykładowej (28 godz./1,12 ECTS), 
Łącznie 28 godz./1,12 ECTS 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

udział w wykładach – 10 godz.; w ćwiczeniach – 10 godz.; 

konsultacjach – 2 godz. 

Odniesienie modułowych efektów uczenia 

się do kierunkowych efektów uczenia się 

Kod efektu modułowego – kod efektu kierunkowego 
W1 – OS_W02 
W2 – OS_W03 
U1 – OS_U03  
U2 – OS_U08 
K1 – OS_K03 
K2 – OS_K06 
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Nazwa kierunku studiów  

 
Ochrona środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Etyka ekologiczna 

Ecological ethics 
Język wykładowy  

 
polski 

Rodzaj modułu  

 
fakultatywny  

Poziom studiów pierwszego stopnia 
Forma studiów 

 
niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku II 
Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 
2 (1,44/0,56) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 
dr inż. Anna Kaczorowska 

Jednostka oferująca moduł 

 
Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów 

Cel modułu 

 

- poszerzenie świadomości ekologicznej studentów 

(obejmującej ich wiedzę, wrażliwość, 

odpowiedzialność i sprawczość) by czuli się w pełni 

odpowiedzialni za swoje codzienne wybory i 

działania, które mają bezpośredni wpływ na stan 

środowiska naturalnego;  

- poznanie sposobów kształtowania i wdrażania 

zachowań proekologicznych - np. Eco coaching, 

Ajurweda, Slow Live, Slow Fashion, Zero waste, 

Shinrin Yoku, Ikigai, itd. 

- uświadomienie studentom iż ich indywidualne 

wybory jako klientów mogą wymuszać na 

przedsiębiorstwach sprzyjające środowisku i 

zdrowiu konsumentów podejście do produkcji i 

warunków pracy; uświadamia jak ważne jest 

postępowanie etyczne producentów. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza:  

W1. Zna i rozumie terminy oraz wie w czym się 

przejawiają: edukacja ekologiczna, świadomość 

ekologiczna, etyka ekologiczna, inteligencja 

ekologiczna, sumienie ekologiczne i inne terminy 

związane ze świadomością ekologiczną  

W2. Rozumie koszty środowiskowe wzrastającego 

dostatku; ma wiedzę na temat mechanizmów 

sterujących naszym wyborem podczas robienia 

zakupów; ma podstawową wiedzę na temat 

problemu etyki  w działaniu biznesowym; ma wiedzę 

na temat wpływu świadomości konsumenta na 

jakość oferowanych produktów i usług  
Kompetencje społeczne: 

K1. Student jest gotów do tworzenia nowego modelu 

relacji człowiek - środowisko naturalne OS_K03 
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K2. Rozpowszechnia wiedzę na temat znaczenia i 

formy przejawiania się inteligencji ekologicznej i 

sumienia ekologicznego OS_K06 

Wymagania wstępne i dodatkowe  -  

Treści programowe modułu  

 

Wpływ poziomu  inteligencji ekologicznej obywateli 

na stan środowiska naturalnego; wskazanie na 

konieczność dokonania zmian w stosunku człowieka 

do środowiska; podkreślenie roli edukacji 

kształtującej nowy sposób myślenia i działania dla 

utrzymania równowagi między człowiekiem a 

naturą, będącej warunkiem harmonijnego rozwoju 

naszej planety; zwrócenie uwagi iż obecny kryzys 

ekologiczny jest powiązany z kryzysem osobowym i 

kulturowym; analiza cyklu życia, ślad węglowy, 

nowe modele proekologicznych stylów życia; moc 

świadomości konsumenta, rola i sposoby edukacji w 

kształtowaniu inteligencji ekologicznej, inicjatywy 

na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej 

społeczeństwa 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa 

1. Goleman D. 2009. Inteligencja ekologiczna. Jak 

wiedza o ukrytych oddziaływaniach tego, co 

kupujemy, może wszystko zmienić. Dom 

Wydawniczy Rebis, Poznań.  

2. Aleksandrowicz J. 1979. Sumienie ekologiczne. 

Wydawnictwo, Wiedza Powszechna, Warszawa 

3. Kaczorowska A. Inteligencja ekologiczna. 2022. 

Antidotum na globalny kryzys i katastrofę 

ekologiczną.  Kwartalnik. Wokół zdrowia. 

Profilaktyka, uroda, relaks, styl życia, żywienie. Nr 

15/1/2022 ISNN 2545-0565  

Literatura uzupełniająca 

4. Kaczorowska A. Eco coaching. 2021. Wokół 

zdrowia. Nr 14/4/2021 ISNN 2545-0565 

5. Kaczorowska A.  Ajurweda – fundament dla 

zdrowia - skuteczny, niezmienny i jakże aktualny w 

świecie totalnej destabilizacji. Wokół zdrowia. Nr 

16/2022                    
6. Goldacre B. 2011. Lekarze, naukowcy, szarlatani. 

Od przerażonego pacjenta do świadomego 

konsumenta. Wydawnictwo Helion, Gliwice  

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, konwersacje, metody aktywizujące, 

wykonanie projektu, sprawozdania  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych 

efektów uczenia się 

SPOSOBY WERYFIKACJI: 

W1 – ocena pisemnego sprawdzianu w formie pytań 

otwartych  

W2 - ocena pisemnego sprawdzianu w formie pytań 

otwartych 

K1 – ocena projektu  

K2 – ocena sprawozdania 

  



83/87 

 

DOKUMENTOWANIE OSIĄGNIĘTYCH 

EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

pisemne sprawdziany, projekty, sprawozdania; 

archiwizacja ww. efektów 

   

Szczegółowe kryteria przy ocenie zaliczenia i prac 

kontrolnych 

− student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 51 

do 60% sumy punktów określających maksymalny 

poziom wiedzy lub umiejętności z danego 

przedmiotu (odpowiednio, przy zaliczeniu 

cząstkowym – jego części),  

− student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień 

wiedzy, umiejętności lub kompetencji, gdy 

uzyskuje od 61 do 70% sumy punktów 

określających maksymalny poziom wiedzy lub 

umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio – 

jego części),  

− student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 71 

do 80% sumy punktów określających maksymalny 

poziom wiedzy lub umiejętności z danego 

przedmiotu (odpowiednio – jego części),  

− student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 81 

do 90% sumy punktów określających maksymalny 

poziom wiedzy lub umiejętności z danego 

przedmiotu (odpowiednio – jego części), 

− student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) 

wiedzy, umiejętności lub kompetencji, gdy 

uzyskuje powyżej 91% sumy punktów 

określających maksymalny poziom wiedzy lub 

umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio – 

jego części). 

 

Elementy i wagi mające wpływ na 

ocenę końcową 

 

 

Ocena końcowa = 50 % średnia arytmetyczna z ocen 

uzyskanych z zadań (oceny sprawdzianów oraz oceny 

z projektu, sprawozdania ) + 50% ocena z zaliczenia. 

Warunki te są przedstawiane na pierwszych zajęciach 

z modułu. 

Bilans punktów ECTS 

Kontaktowe 

- wykład (30 godz./1,2 ECTS), 

- konsultacje (4 godz./0,16 ECTS),  

- zaliczenie (2 godz./0,08 ECTS).  

Łącznie – 36 godz./1,44 ECTS 

Niekontaktowe 

- studiowanie literatury (3 godz./0,12 ECTS), 

- przygotowanie do zalicz. (2 godz.0,08/ECT), 

- przygotow. sprawozdania(3godz.0,12/ ECTS 

- przygotowanie projektu (6 godz./0,24 ECTS) 
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Łącznie - 14 godz./0,56 ECTS 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego 

udział w wykładach – 30 godz.; konsultacjach – 4 

godz.; zaliczenie – 2 godz., łącznie 36 godz. 

Odniesienie modułowych efektów 

uczenia się do kierunkowych efektów 

uczenia się 

W1, W2 - OS_W09 

K1 – OS_K03 

K2 – OS_K06 
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Nazwa kierunku studiów  

 
Ochrona Środowiska 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Estetyka Środowiska  

Environmental aesthetics 

Język wykładowy  

 

polski 

Rodzaj modułu  

 
fakultatywny 

Poziom studiów pierwszego stopnia 

Forma studiów 

 
niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 
2 (1,28/0,64) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

Doktor Joanna Sender 

Jednostka oferująca moduł 

 
Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów 

Cel modułu 

 

Celem realizacji modułu jest zdobycie przez 

studentów wiedzy z zakresu jak rozumieć i oceniać 

piękno przyrody, jak kształtować szacunek do 

przyrody, estetykę i kompozycje krajobrazu, które są 

jednym z podstawowych warunków wysokiej jakości 

środowiska życia człowieka. 

Wskazanie roli etyki w kształtowaniu postawy 

człowieka oraz ekologii w estetycznym 

wartościowaniu. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

Wiedza:  

W1. Ma wiedzę dotyczącą problemów zagrożeń 

ochrony i kształtowania środowiska jako istotnych 

determinant rozwoju cywilizacji  

W2.  Zna założenia ideowe i zasady 

zrównoważonego rozwoju, wyjaśnia zależności 

pomiędzy uwarunkowaniami przyrodniczymi i 

społeczno-gospodarczymi, a rozwojem i 

przekształceniami krajobrazu 

Umiejętności: 

U 1. Ocenia zarządzanie zasobami środowiska przez 

system planowania na wybranym obszarze z 

wykorzystaniem aktualnej waloryzacji terenu. 

U 2. Potrafi: identyfikować zagrożenia ekologiczne, 

ocenić antropogeniczne przekształcenia krajobrazu, 

posługiwać się skutecznymi instrumentami ochrony 

przyrody. 
Kompetencje społeczne: 

K1. Interesuje się naturalnym zróżnicowaniem 

krajobrazów, potrafi uzasadnić potrzeby ochrony 

georóżnorodności, różnorodności biologicznej i 

krajobrazowej. 
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K2. Ma świadomość konieczności ochrony przyrody 

i jej zasobów, kształtowania postaw bioetycznych i 

poszanowania estetyki krajobrazu. 
Wymagania wstępne i dodatkowe  Jeśli są, należy wskazać moduły poprzedzające ten moduł 

Treści programowe modułu  

 

W ramach realizacji modułu przeprowadzony 

zostanie przegląd najistotniejszych wartości 

estetycznych ułatwiający zrozumienie praw 

rządzących tworzeniem sztuki.  Duże znaczenie 

będzie miało zapoznanie studenta z pojęciem samej 

estetyki, wskazaniem różnorodności koncepcji 

estetycznych, określenie ich cech 

charakterystycznych, tych najbardziej ogólnych dla 

estetyki jako dziedziny nauki, określenia tego co 

znaczy, że cos jest „estetyczne”. Określenie piękna; 

Ekologia jako podstawa ochrony środowiska 

wskazująca na powiązania człowieka ze 

środowiskiem jako narzędzia do przyrodniczego 

wartościowania.  

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa:  

1. Stępień A., Propedeutyka estetyki, Lublin 1986 

2. Shusterman R., Estetyka pragmatyczna, Wrocław 

1998 

3. Dziemidok B., Główne kontrowersje estetyki 

współczesnej, Warszawa 2002 

Literatura uzupełniająca:  

Głutkowska-Polniak, A. Praktyki designu a 

doświadczenie estetyczne. Ars Inter Culturas, 2020, (9), 

373-385. 

Salwa, M. Znaczenie estetyki przyrody dla etyki 

środowiskowej. Etyka, 2018, 56, 29-50. 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnych, dyskusja, analiza wybranych dzieł 

artystycznych, fotografii itp. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

SPOSOBY WERYFIKACJI: 

W1 – ocena egzaminu pisemnego – w formie pytań 

otwartych 

 

U1 – ocena egzaminu pisemnego – w formie pytań 
otwartych 

 

K1 – ocena udziału w dyskusji, wspólne dążenie do 

weryfikacji postawionych tez poprzez analizę danych, 

ocena pracy w grupie i pracy indywidualnej. 

 

DOKUMENTOWANIE OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW 

UCZENIA SIĘ w formie: prace etapowe: zaliczenia zadań 

wykonywanych na  zajęciach przed lub w trakcie 

wykładu; egzamin, archiwizowanie w formie papierowej; 

dziennik prowadzącego 

 

Szczegółowe kryteria przy ocenie zaliczenia i prac 

kontrolnych 
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− student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 51 do 

60% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio, przy zaliczeniu cząstkowym – jego 

części),  

− student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 61 do 

70% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  

− student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 71 do 

80% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  

− student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje od 81 do 

90% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części), 

− student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy, 

umiejętności lub kompetencji, gdy uzyskuje powyżej 

91% sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części). 

 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową 

 

 

Ocena końcowa = 20 % średnia arytmetyczna z ocen 

uzyskanych na zajęciach (oceny aktywności – pracy 

grupowej/indywidualnej) + 80% ocena z egzaminu. 

Warunki te są przedstawiane na pierwszych zajęciach z 

modułu. 

Bilans punktów ECTS 

Kontaktowe 

− wykład (30 godz./1,2 ECTS),  

− konsultacje (2 godz./0,08 ECTS),  

Łącznie – 32 godz./1,28 ECTS 

 

Niekontaktowe 

− przygotowanie do zajęć (5 godz./0,2 ECTS), 

− studiowanie literatury (5 godz./0,2 ECTS), 

− przygotowanie do egzaminu (6 godz./0,24), 

− inne 

Łącznie 16 godz./0,64 ECTS 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

udział w wykładach – 30 godz.; konsultacjach – 2 godz.; 

egzaminie – 1 godz. 

Odniesienie modułowych efektów uczenia 

się do kierunkowych efektów uczenia się 

W1 – OS_W15 

W2 – OS_W09 

U1 – OS_U07 

U2 – OS_U08 

K1 – OS_K04 

K2 – OS_K05 

 


