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Ekologia i ochrona środowiska
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biotechnologia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WBiNoZNBTS.I4B.0551.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Agnieszka Nawirska-Olszańska

Pozostali prowadzący Agnieszka Nawirska-Olszańska

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 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z ekologią ekosystemów i ochroną
środowiska.

C2 Uświadomienie słuchaczom problemów związanych z zagrożeniami środowiska naturalnego wynikającego
z działalności człowieka i sił natury.
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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 problemy związane
z zagrożeniem środowiska wynikającym z rozwoju
cywilizacji

NB_P6S_WG10 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi wyszukiwać, oceniać, opracować
i zaprezentować materiały dotyczące źródeł
zanieczyszczenia środowiska, sposobów zmniejszania
zagrożeń wynikających z działań człowieka. Potrafi
ocenić stan środowiska oraz możliwości jego ochrony
z wykorzystaniem metod biotechnologicznych. Potrafi
ocenić wpływ złej gospodarki przemysłu
biotechnologicznego i żywieniowego na środowisko
naturalne.

NB_P6S_UW05 Obserwacja pracy
studenta, Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do pogłębiania swojej wiedzy
i umiejętności w zakresie ochrony środowiska oraz
podejmowania działań na rzecz środowiska
społecznego i naturalnego.

NB_P6S_KO04 Obserwacja pracy
studenta

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Konsultacje 2

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
54

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
34

ECTS
1.2

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.

Wykład 1. Ekologia jako dział nauk przyrodniczych, historyczne i wspólczesne
ujęcie nauk przyrodniczych.
Wykład 2. Ekologiczna organizacja ekosystemów i biomów.
Wykład 3. Antropopresja na środowisko.
Wykład 4. Sozologia podstawą ochrony środowiska.
Wykład 5. Źródła zanieczyszczeń wód i ich ochrona. 
Wykład 6. Źródła zanieczyszczeń atmosfery i jej ochrona. 
Wykład 7. Źródła zanieczyszczeń gleb i ich ochrona. 
Wykład 8. Degradacja i dewastacja lasów i ich ochrona.
Wykład 9. Zanieczyszczenie biotopów a bezpieczeństwo żywności.
Wykład 10. GOZ - gospodarka obiegu zamkniętego, możliwości wdrożenia w
zakładach przemysłowych.
Wykład 11. Odpady, ich utylizacja i recykling, nowoczesne technologie
składowania i  przerobu odpadów.
Wykład 12. Biotechnologiczne techniki i technologie stosowane w ochronie
środowiska.
Wykład 13. Biotechnologiczne metody ochrony środowiska naturalnego.
Wykład 14. Nowoczesne technologie bezodpadowe w przemyśle
biotechnologicznym.
Wykład 15. Prawne aspekty ochrony środowiska w Polsce.

Wykład

2.
Ćwiczenie 1. Omówienie ćwiczeń, wydawanie tematów.

Ćwiczenie 2-15. - indywidualne prezentacje przygotowane przez studentów
dotyczące zagadnień ekologicznych i  ochrony środowiska.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Wykład, Ćwiczenia, blended learning

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 90%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Prezentacja 10%

Dodatkowy opis

Wykłady będą w formie e-learningu na platformie CKnO, ćwiczenia na zajęciach stacjonarnych lub mieszanych

Wymagania wstępne
Chemia ogólna, mikrobiologia 
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

NB_P6S_KO04 Absolwent jest gotów do podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego oraz wypełniania
zobowiązań społecznych

NB_P6S_UW05 Absolwent potrafi identyfikować i oceniać jakość produktów biotechnologicznych oraz żywnościowych, a
także ich wpływ na zdrowie ludzi, zwierząt i środowisko naturalne

NB_P6S_WG10 Absolwent zna i rozumie znaczenie środowiska przyrodniczego, jego zagrożenia i sposoby ochrony


