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Globalne zagrożenia cywilizacyjne i rozwój zrównoważony
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rolnictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
niestacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPRON.MI4B.0816.20

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

Katarzyna Szopka

Pozostali prowadzący Katarzyna Szopka

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 18

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 zapoznanie studentów z charakterystyką najważniejszych globalnych problemów cywilizacyjnych, szczególnie
globalnych problemów środowiskowych

C2 zapoznanie studentów z zasadami rozwoju zrównoważonego oraz zrównoważonego korzystania z zasobów
naturalnych
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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 globalne problemy ekologiczne i główne zagrożenia
współczesnej cywilizacji. RR_P7S_WK11 Zaliczenie pisemne,

Prezentacja

Umiejętności – Student potrafi:

U1
pozyskiwać i właściwie interpretować informacje
z literatury oraz innych źródeł dotyczących problemów
cywilizacyjnych i  zrównoważonego rozwoju

RR_P7S_UW02 Prezentacja, Udział w
dyskusji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 odpowiedzialności producenta rolnego za stan
środowiska przyrodniczego RR_P7S_KK01 Udział w dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 18

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Gromadzenie i studiowanie literatury 12

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
18

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1.       Biosfera jako środowisko globalne

2.       Pojęcie zagrożeń cywilizacyjnych i podział tych zagrożeń. Zagrożenia
środowiskowe w przestrzeni i pod względem natężenia stresu środowiskowego.
Globalne przyczyny zagrożeń: przyrost demograficzny, rozwój techniki stosunki
społeczno-ekonomiczne

3.   Globalne zagrożenia środowiskowe: zmiany klimatu i zawartość ozonu w
stratosferze.

4.   Globalne zagrożenia środowiskowe: zanik bioróżnorodności, pustynnienie,
ubytek lasów, ubytek materii organicznej gleb, zanieczyszczenia wód, atmosfery i
gleb.

5.  Problemy zmian struktury użytkowania gruntów związane ze wzrostem
demograficznym w ujęciu historycznym (wylesienia, ubytek gruntów ornych na
rzecz użytków przemysłowych);

6-7. Problemy środowiskowe lokalne i regionalne: dyskusja materiałów
przygotowanych przez studentów

8. Pojęcie zrównoważonego rozwoju. Prawa i zasady zrównoważonego rozwoju.
Ogólne zasady gospodarowania zasobami odnawialnymi i nieodnawialnymi w
warunkach zrównoważonego rozwoju.

9.   Zaliczenie przedmiotu

Wykład

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Dyskusja, Wykład, prezentacja materiałów przygotowanych przez studentów

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Prezentacja, Udział w dyskusji 100%

Wymagania wstępne
podstawowa wiedza z zakresu ekologii i ochrony środowiska ze studiów I stopnia

Literatura
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

RR_P7S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy oraz danych i wiadomości pochodzących z
różnych źródeł

RR_P7S_UW02 Absolwent potrafi właściwie dobierać źródła i pochodzące z nich informacje, twórczo je interpretować,
krytycznie oceniać i analizować

RR_P7S_WK11 Absolwent zna i rozumie dylematy współczesnej cywilizacji oraz relacje społeczne


