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Zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
agrobiznes

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPAGS.MI2B.2887.20

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, Jakub Bekier, Paweł Jezierski

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30

Liczba
punktów ECTS
3.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przekazanie wiedzy z zakresu trwałości i odnawialności zasobów naturalnych i znaczenia innowacyjności
i recyklingu

C2 Zapoznanie studentów z  najważniejszymi grupami zasobów naturalnych, metodami pozyskiwania surowców i ich
wpływie na środowisko.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 skutki oddziaływania eksploatacji zasobów
na środowisko

AG_P7S_WG01,
AG_P7S_WG06

Zaliczenie pisemne,
Prezentacja, Kolokwium

W2 zasady zrównoważonego wykorzystania zasobów
naturalnych AG_P7S_WK10 Zaliczenie pisemne,

Prezentacja, Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1
przygotować materiały oraz wypowiedź ustną
o najważniejszych zasobach naturalnych i ocenić ich
podstawowe walory użytkowe

AG_P7S_UK13,
AG_P7S_UW01 Prezentacja

U2 wskazać i podejmować działania zmierzające
do ochrony zasobów przyrody AG_P7S_UW09 Prezentacja, Wykonanie

ćwiczeń

U3 podejmować działania wpływające na pracę całej
grupy AG_P7S_UO15 Prezentacja, Wykonanie

ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 oceny problemów zagrożeń środowiska
i nieracjonalnej gospodarki zasobami przyrodniczymi AG_P7S_KR06 Prezentacja, Wykonanie

ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 30

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Przygotowanie do zajęć 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
90

ECTS
3.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
45

ECTS
1.7
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1-2. Pochodzenie i klasyfikacja zasobów przyrodniczych.

3. Teorie powstawania i dynamiki zasobów naturalnych w kontekście
zrównoważonego rozwoju.

4.  Zasoby wyczerpywalne i niewyczerpywalne.

5. Niewyczerpywalne zasoby środowiska przyrodniczego

6. Zasoby niewyczerpywalne ulegające przekształceniu wskutek użytkowania
(powietrze atmosferyczne, wody morskie i oceaniczne).

7-9. Odnawialne zasoby środowiska przyrodniczego.

10. Zasoby leśne oraz zasoby świata roślin i zwierząt

11. Zasoby glebowe w Polsce i na świecie. Konsekwencje nieracjonalnej
gospodarki zasobami glebowymi

12-13 Zasoby  wodne. Zasoby wód powierzchniowych i głębinowych. Zasady
racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi.

14-15. Ochrona zasobów naturalnych w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Wykład

2.

1-2. Zmiany demograficzne w Polsce i na świecie

3. Zmiany struktury użytkowania gruntów na przykładzie Polski i Europy.

4-5. Analiza oraz tendencje zmian lesistości w Polsce i Europie.

6-7. Konsekwencje eksploatacji surowców naturalnych – degradacja środowiska
przyrodniczego związana z eksploatacją zasobów.

8-9. Bioróżnorodność w międzynarodowych unormowaniach prawnych oraz
obszary w Polsce podlegające ochronie na mocy tych aktów prawnych.

10-11. Zasoby świata roślin i zwierząt w Polsce.

12-13. Zasoby wód powierzchniowych i podziemnych w Polsce i na świecie

14. Geografia zasobów naturalnych

15. Kolokwium zaliczeniowe i zaliczenie ćwiczeń

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia, prezentacja
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Prezentacja, Kolokwium, Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
Podstawy biologii

Literatura
Obowiązkowa

Bogda A., Kabała C., Karczewska A., Szopka K. 2010. Zasoby naturalne i zrównoważony rozwój. Wyd. Uniwersytetu1.
Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław
Craigh J.R., Vaughan D.J., Skinner B.J.. 2003. Zasoby Ziemi. PWN, Warszawa2.
Chełmicki W. 2001. Woda. Zasoby, degradacja, ochrona., Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

AG_P7S_KR06
Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia dobrych relacji międzyludzkich i etycznej
odpowiedzialności za wpływ działalności gospodarczej na środowisko, przestrzegając zasad społecznej
odpowiedzialności biznesu.

AG_P7S_UK13 Absolwent potrafi przygotować wystąpienia ustne; prezentuje wyniki badań z wykorzystaniem technik
multimedialnych, potrafi omówić metodologię badań i zinterpretować wyniki.

AG_P7S_UO15 Absolwent potrafi podejmować odpowiedzialność za proponowane rozwiązania mające wpływ na ocenę
całego zespołu.

AG_P7S_UW01 Absolwent potrafi korzystać z baz danych oraz pozyskiwać i przetwarzać informacji i prawidłowo
prowadzić analizę.

AG_P7S_UW09 Absolwent potrafi diagnozować zagrożenia dla środowiska wynikające z działalności rolniczej, a także im
przeciwdziałać i opracowywać metody naprawcze.

AG_P7S_WG01 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu biologiczne, fizyczne i chemiczne skutki oddziaływania
człowieka na środowisko.

AG_P7S_WG06 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia dotyczące metod oceny zasobów środowiska
pozwalających na prowadzenie określonej działalności gospodarczej, w tym także agroturystycznej.

AG_P7S_WK10 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu założenia zrównoważonego rozwoju oraz zasady Dobrej
Praktyki Rolniczej w agrobiznesie.


