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Podstawy gospodarki odpadami
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rolnictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPROS.I4B.1642.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Jakub Bekier

Pozostali prowadzący Jakub Bekier

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z problematyką odpadów w skali globalnej i lokalnej.

C2 Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw zarządzania gospodarką odpadami

C3 Uświadomienie studentom problemów związanych z racjonalną gospodarką odpadami w Polsce
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Student zna i rozumie najważniejsze regulacje prawne
w zakresie gospodarki odpadami RR_P6S_WK17 Zaliczenie pisemne

W2 Student zna i rozumie konieczność prawidłowego
prowadzenia gospodarki odpadami RR_P6S_WK16 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Student potrafi zdefiniować i wskazać najważniejsze
źródła odpadów RR_P6S_UW01 Projekt

U2 Student potrafi stworzyć plan gospodarowania
odpadami w przedsiębiorstwie RR_P6S_UW05 Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do podejmowania dyskusji
związanej z gospodarowaniem odpadami RR_P6S_KK01 Aktywność na zajęciach

K2 Student jest gotów do planowania gospodarki
odpadami w sposób legalny i etyczny RR_P6S_KO03 Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Konsultacje 5

Przygotowanie prezentacji/referatu 5

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie projektu 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
37

ECTS
1.3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Informacje ogólne, wstep do przedmiotu.

2. Definicje najważniejszych pojeć związanych z gospodarką odpadami.

3. Główne kierunki zagospodarowania odpadów w Polsce.

4. Najważniejsze regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami w Polsce.

5. Zasady klasyfikacji i ewidencji odpadów w Polsce.

6. Przegląd najważniejszych dokumentów służących do właściwego planowania
gospodarki odpadami.

7. Procedury oraz zasady przy zatwierdzaniu planu gospodarki odpadami dla
przedsiębiorstwa.

8. Kary i sankcje za łamanie przepisów dotyczących gospodarki odpadami.

9. Zaliczenie przedmiotu.

Wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Pokaz/demonstracja, Dyskusja, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Projekt, Aktywność na zajęciach 100%

Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu gospodarki odpadami z uwzględnieniem odpadów komunalnych

Literatura
Obowiązkowa

Ustawia z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2013 poz 21 wraz z późniejszymi zmianami).1.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923 wraz2.
z późniejszymi zmianami).
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tekst ujednolicony, brzmienie od 29 lutego 2016 (Dz.U. 2016 poz.3.
250 wraz z późniejszymi zmianami).

Dodatkowa

GUS. Roczniki statystyczne ochrony środowiska. Wyd. GUS, Warszawa, publikacje od  20121.
Rosik-Dulewska Cz. Podstawy gospodarki odpadami. Wydanie zaktualizowane. PWN, Warszawa 2010.2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

RR_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności oraz zasięgania opinii ekspertów

RR_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za jakość produkcji roślinnej i stan środowiska
naturalnego i ma świadomość jej wagi

RR_P6S_UW01 Absolwent potrafi poszukiwać i wykorzystywać informacje pochodzące z różnych dziedzin nauki do
krytycznej analizy funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i technologicznych

RR_P6S_UW05
Absolwent potrafi opracować dokumentację na temat zadania, projektu inżynierskiego, przy
wykorzystaniu metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych oraz zaprezentować sposób jego
rozwiązania przy pomocy zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych

RR_P6S_WK16
Absolwent zna i rozumie podstawowe prawa ekonomii i rynku rolnego, funkcjonowania systemu
kapitałowego, bankowego i pieniądza, oraz prawa rządzące produkcją, wymianą i konsumpcją, a także
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości

RR_P6S_WK17 Absolwent zna i rozumie dylematy współczesnej cywilizacji oraz relacje społeczne


