
1 / 4

Systemy wspomagania decyzji w ochronie środowiska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
ochrona środowiska

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPOSS.I10B.2433.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Szymon Szewrański, Iwona Kaczmarek

Pozostali prowadzący Szymon Szewrański, Iwona Kaczmarek

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie się z instrumentami umożliwiającymi dokonanie oceny działalności człowieka w przestrzeni i jego
wpływu na środowisko oraz wizualizację wyników analiz w postaci map tematycznych



2 / 4

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
metody informatyczne wykorzystywane w ocenie
stanu oraz ryzyka zagrożeń środowiska. Racjonalnie
ocenia funkcjonowanie człowieka w przyrodzie
i oddziaływanie działalności człowieka na środowisko.

OŚ_P6S_WG05,
OŚ_P6S_WG15 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

posługiwać się współczesnymi metodami
informatycznymi. Samodzielnie konstruuje
uproszczone opracowania kartograficzne.
Wykorzystuje System Informacji Geograficznej (GIS)
i analityki lokalizacyjnej.

OŚ_P6S_UK09 Projekt, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Przejawia wrażliwość na problemy zagrożeń
środowiska i nieracjonalnej gospodarki zasobami
przyrodniczymi. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga
dylematy i konflikty związane z ochroną środowiska.

OŚ_P6S_KK06,
OŚ_P6S_KO03 Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie projektu 40

Przygotowanie raportu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
45

ECTS
1.7

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

W ramach kursu poruszane są zagadnienia:

• systemów informacji przestrzennej,

• systemów wspomagania decyzji,

• źródeł danych o środowisku,

• roli krajowej infrastruktury informacji przestrzennej w ochronie środowiska,

• wolnym oprogramowaniu,

• wizualizacji danych o środowisku,

• ocenie środowiska z wykorzystaniem narzędzi GIS,

• analizach wielokryterialnych z wykorzystaniem narzędzi GIS.

Wykład

2.
Analiza i ocena uwarunkowań przyrodniczych na wybranym obszarze z
wykorzystaniem narzędzi GIS.
Tworzenie opracowań kartograficznych z zakresu ochrony środowiska z
wykorzystaniem map tematycznych.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia, Pracownia komputerowa, Nauczanie mieszane

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 30%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Wykonanie ćwiczeń 70%

Wymagania wstępne
Kartografia z elementami geodezji

Literatura
Obowiązkowa

Kwiatkowska Anna M., 2007: Systemy wspomagania decyzji Jak korzystać z wiedzy i informacji. Wydawnictwo Naukowe1.
PWN
Urbański, J, 2008: GIS w badaniach przyrodniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego2.
Timmermans H., Decision support systems in urban planning; E&FN SPON, 2005.3.
Sugumaran R., DegrooteJ., Spatial Decision Support Systems: Principles and Practices, 2010.4.

Dodatkowa

Stewart E. J., Jacobson D., Draper D., Public participation geographic information systems (PPGIS): challenges of1.
implementation in Churchill, Manitoba; The Canadian Geographer 52, no 3, 2008.
Lieske S. N., Hamerlinck J. D., Integrating Planning Support Systems and Multicriteria Evaluation for Energy Facility Site2.
Suitability Evaluation; Journal of the Urban and Regional Information Systems Association, vol. 26, no 1, 2013.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

OŚ_P6S_KK06 Absolwent jest gotów do rozpoznawania zagrożeń dla środowiska i nieracjonalnej gospodarki zasobami
przyrodniczymi oraz podejmowania działań w celu ich ograniczania

OŚ_P6S_KO03
Absolwent jest gotów do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju oraz inicjowania działań na rzecz
stosowania tych zasad a także do identyfikowania i rozstrzygania dylematów i konfliktów związanych z
ochroną środowiska.

OŚ_P6S_UK09 Absolwent potrafi posługiwać się współczesnymi metodami informatycznymi oraz wykorzystywać System
Informacji Geograficznej (GIS).

OŚ_P6S_WG05 Absolwent zna i rozumie zaawansowane metody informatyczne wykorzystywane w ocenie stanu oraz
ryzyka zagrożeń środowiska.

OŚ_P6S_WG15
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące systemów zarządzania
środowiskiem, organizacji systemu monitoringu środowiska w Polsce a także przepisy krajowe i
międzynarodowe dotyczące ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ).


