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Środowiskowe skutki antropopresji
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia człowieka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiHZBBCS.L4B.2459.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Wojciech Dobicki

Pozostali prowadzący Wojciech Dobicki, Ryszard Polechoński

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

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

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Oddziaływanie człowieka na środowisko. Rewolucja przemysłowa. Zanieczyszczenia atmosfery. Zasoby wody
na Ziemi. Zanieczyszczenia wód. Degradacja gleb. Odpady. Katastrofy przemysłowe.
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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

w zaawansowanym stopniu pojęcia z zakresu ekologii
i poziomy organizacji systemów ekologicznych,
problemy i czynniki, zwłaszcza antropogeniczne,
wpływające na zmiany lub degradację ekosystemów
oraz podstawy organizacyjne i prawne ochrony
przyrody i środowiska w Polsce i Unii Europejskiej

BC_P6S_WG14
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Umiejętności – Student potrafi:

U1

objaśniać interakcje między poszczególnymi
elementami ekosystemu w różnych strefach
geograficznych oraz identyfikować skutki
antropopresji i ocenia zagrożenia środowiska
naturalnego a także oceniać tryb życia człowieka pod
kątem wpływu na zdrowie w populacjach
współczesnych i pradziejowych

BC_P6S_UW10 Obserwacja pracy
studenta

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest wrażliwy na przyrodę i świadomy znaczenia
bioróżnorodności. Aktywnie propaguje ochronę i dba
o jakość środowiska naturalnego. Propaguje
zachowania prozdrowotne i proekologiczne.

BC_P6S_KO02
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie do zajęć 12

Przygotowanie prezentacji/referatu 9

Konsultacje 2

Gromadzenie i studiowanie literatury 4

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
32

ECTS
1.1

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Oddziaływanie człowieka na środowisko w okresie od gospodarki łowiecko-
zbierackiej do
rewolucji neolitycznej.
2. Rewolucja przemysłowa – zmiany zagrożenia i stanu środowiska w Polsce i na
świecie.
3. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń atmosfery
4. Kwaśne deszcze. Smog fotochemiczny
5. Efekt cieplarniany i skutki globalnego ocieplenia
6. Skutki niszczenia ozonosfery – „dziura ozonowa”
7. Zasoby wody na Ziemi
8. Rodzaje i skutki zanieczyszczenia wód – niedobory wody
9. Przyczyny i skutki eutrofizacji wód powierzchniowych
10. Samooczyszczanie wód
11. Degradacja gleb
12. Zagospodarowanie odpadów i substancji niebezpiecznych
13. Zagrożenia środowiska powodowane przez duże fermy rolnicze
14. Katastrofy przemysłowe
15. Wymieranie gatunków – zagrożenia różnorodności gatunkowej

Wykład

2.

1. Wpływ spalania materiału pochodzenia roślinnego (drewno, rośliny, olej, węgiel,
brykiet) na zanieczyszczenie powietrza – ćwiczenia laboratoryjne. (2h)
2. Wpływ nawożenia na zanieczyszczenia wody - ćwiczenia laboratoryjne. (2h)
3. Wpływ nawożenia na zanieczyszczenia gleby - ćwiczenia laboratoryjne. (2h)
4. Wpływ ścieków pochodzenia komunalnego i przemysłowego na środowisko
przyrodnicze. Zajęcia w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Janówku/Wpływ
odpadów pochodzenia komunalnego i przemysłowego na środowisko przyrodnicze
– wyjście do Sortowni Odpadów Komunalnych we Wrocławiu. (2h)
5. Wpływ produkcji rybackiej na zmiany jakości wody – zajęcia w Ośrodku
Zarybieniowym PZW Szczodre. (2h)
6. Zanieczyszczenia środowiska światłem. Wpływ hałasu na środowisko życia
ludzi. (2h)
7. Choroby cywilizacyjne jako skutek zanieczyszczenia środowiska i zmian
nawyków żywieniowych. (2h)
8. Zanieczyszczenia środowisko wodnego przez farmaceutyki. (1h)

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Prezentacja 50%

Wymagania wstępne
brak
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Literatura
Obowiązkowa

Kubiak J.: Analityczne podstawy hydrochemii, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, 1999.1.
Krzywy-Gawrońska E.: Analiza chemiczna gleb, nawozów i roślin, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, 20072.
Zieliński S.: Skażenia chemiczne w środowisku. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000.3.

Dodatkowa

praca zbiorowa Konferencja „Prawa człowieka w ochronie środowiska” Ministerstwo Środowiska, Warszawa 20021.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BC_P6S_KO02
Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego; jest świadomy
znaczenia bioróżnorodności. Aktywnie propaguje ochronę i dba o jakość środowiska naturalnego.
Propaguje zachowania prozdrowotne i proekologiczne.

BC_P6S_UW10
Absolwent potrafi objaśniać interakcje między poszczególnymi elementami ekosystemu w różnych
strefach geograficznych oraz identyfikować skutki antropopresji i ocenia zagrożenia środowiska
naturalnego a także oceniać tryb życia człowieka pod kątem wpływu na zdrowie w populacjach
współczesnych i pradziejowych

BC_P6S_WG14
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu pojęcia z zakresu ekologii i poziomy organizacji
systemów ekologicznych, problemy i czynniki, zwłaszcza antropogeniczne, wpływające na zmiany lub
degradację ekosystemów oraz podstawy organizacyjne i prawne ochrony przyrody i środowiska w Polsce i
Unii Europejskiej


