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Ekologia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
architektura krajobrazu

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIAKS.I10B.0548.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Rolnictwo
i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Maciej Piotrowski

Pozostali prowadzący Maciej Piotrowski

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z zależnościami, jakie zachodzą między organizmami
a otaczającym je środowiskiem (zarówno naturalnym jak i antropogenicznym) i  konsekwencjami,z tej zależności
wynikajacymi.
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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
podstawowe pojęcia związane z ekologią, zależności
zachodzące miedzy organizmami oraz jakie wynikają
konsekwencje dla człowieka.

AK_P6S_WG12
Aktywność na zajęciach,
Referat, Prezentacja,
Udział w dyskusji

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonać analizy niektórych zjawisk zachodzacych
w przyrodzie, dokonać samodzielnej interpretacji
problemu występującego wskutek dzialalnosci
człowieka w środowisku

AK_P6S_UW02
Aktywność na zajęciach,
Referat, Prezentacja,
Udział w dyskusji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Aktywnego wspierania dzialań na rzecz ochrony
biosfery AK_P6S_KR07

Aktywność na zajęciach,
Prezentacja, Udział w
dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Przeprowadzenie badań literaturowych 10

Przygotowanie do zajęć 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
55

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Podstawowe zagadnienia i definicje związane z ekologią. Ekologia krajobrazu.
Miasto jako ekosystem?  Dynamika biocenoz. Cykle biogeochemiczne. Ekologia a
problemy wspólczesnego świata: globalne ocieplenie, składowanie odpadów,
rozwój przemysłu, zanieczyszczenie wód itp, Odnawialne źrodła energii.
Ekologiczne uwarunkowania produkcji żywności. Jednostki typologiczne leśne i
trawiaste.

Wykład

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

Burza mózgów, Metoda problemowa, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Wykład Aktywność na zajęciach, Referat, Prezentacja, Udział w
dyskusji 100%

Dodatkowy opis

Brak

Literatura
Obowiązkowa

Ekologia krajobrazu A.Richling i in1.
Podstawy ekologii Henryk Banaszak, Henryk Wiśniewski2.

Dodatkowa

Ekologia miasta Henryk Zimny1.
Ekologia dla każdego Jenny Bonnin, Kim McKay2.
Ekologia CharlesJKrebs3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

AK_P6S_KR07 Absolwent jest gotów do podejmowania odpowiedzialności za skutki podjętych decyzji w zakresie
kształtowania krajobrazu i przestrzeni, w tym wpływu na środowisko oraz bezpieczeństwo ludzi

AK_P6S_UW02
Absolwent potrafi wykorzystać w projektowaniu posiadaną wiedzę dotyczącą zagadnień związanych ze
środowiskiem przyrodniczym i jego kształtowaniem, w tym wiedzę na temat wybranych zagadnień
dotyczących pielęgnacji zieleni oraz inżynierii ogrodowej

AK_P6S_WG12 Absolwent zna i rozumie znaczenie środowiska glebowego dla kształtowania fizjonomii terenu oraz
tworzenia warunków siedliskowych, a także podstawowe sposoby badania gleb oraz ich systematykę


