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Profil kształcenia: 

PRAKTYCZNY 

Specjalność: 

INŻYNIERIA 

EKOLOGICZNA 
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Forma zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 
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Prowadzący zajęcia 
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Cel przedmiotu / modułu 

 

Celem nauczania jest zdobycie przez studenta: 

 znajomości specyficznych cech środowiskowych ekosystemów 

leśnych, łąkowych i ruderalnych; 

 umiejętności wykorzystania z wiedzy ekologicznej w praktyce 

ochrony ekosystemów zgodnie z prawem UE i formułowania 

wniosków zgodnych z naukowymi zasadami ekologii; 

 umiejętności powiązania różnorodnych zjawisk cywilizacyjnych z 

reakcją organizmów, populacji w ekosystemach; 

 znajomości i rozumienia zagadnień, dotyczących ekosystemów 

związanych z ochroną bioróżnorodności i zmianami globalnymi. 

Wymagania wstępne 

 

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu chemii i biochemii, biologii i 

mikrobiologii oraz gleboznawstwa. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie 

do efektów 

dla 

kierunku 

01 Zna podstawowe procesy fizyko-chemiczne warunkujące środowisko życia w glebach K_W01 

02 
Ma ogólną wiedzę niezbędną do zrozumienia i interpretacji procesów i zjawisk 

przyrodniczych 
K_W04 

03 
Rozpoznaje i diagnozuje zespoły organizmów żyjące w ekosystemach lądowych oraz 

zna ich charakterystykę ekologiczną 
K_W05 

04 
Ma wiedzę o zagrożeniach globalnych i regionalnych środowiska lądowego, zna 

zasady i organizację zrównoważonego gospodarowania ekosystemami lądowymi 
K_W08 

05 
Potrafi rozpoznać struktury podstawowych ekosystemów lądowych, umie 

interpretować mapy fitosocjologiczne i transekty geokompleksów 
K_U04 

06 Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia wiedzy ekologicznej K_U06 

07 
Potrafi pobrać i opracować próby biomasy różnych ekosystemów lądowych zgodnie z 

przyjętą metodyką badań ekologicznych 
K_U10 

08 
Potrafi oszacować zagęszczenie osobników w próbach oraz obliczyć wskaźniki 

różnorodności gatunkowej  
K_U10 
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09 
Prawidłowo identyfikuje i opisuje elementy struktury i dynamiki ekosystemów  

lądowych związane z inżynierią ekologiczną 
K_K04 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Las jako ekosystem. Struktura warstwowa zbiorowisk leśnych, klasyfikacja lasów Polski w układzie 

fitosocjologicznym, struktura wiekowa drzewostanów, energetyka ekosystemów leśnych, ewolucja zbiorowisk 

leśnych, deformacje antropogenne drzewostanów, leśne zbiorowiska zastępcze. Klasyfikacja i typologia 

zbiorowisk łąkowych Polski. Produkcja pierwotna zbiorowisk trawiastych. Gospodarcze znaczenie łąk. 

Koncepcje transektów i katen w geoekosystemach.  

 

Laboratorium 

Metodyka poboru prób i oceny produkcji pierwotnej runa leśnego oraz zbiorowisk łąkowych według metody 

prof. Traczyka. Metody oceny biomasy drzewostanów. Metody oceny produkcji pierwotnej listowia. 

Podstawowe wzory matematyczne stosowane w dendrometrii. Praktyczne metody zakładania transektów w 

terenie. 

 

 

 

 

Literatura podstawowa 

Krebs Ch.,J. 1996. Ekologia. PWN. Warszawa. 

Wysocki C., Sikorski P. 2002. Fitosocjologia stosowana. Wyd. SGGW. Warszawa. 

Falińska K. 2002. Przewodnik do badań biologii populacji roślin. PWN. Warszawa. 

Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. 

PWN. Warszawa. 

Literatura uzupełniająca 

 

Szmeja J. 2006. Przewodnik do badań roślinności wodnej, Wyd. Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

Abbadie L., Baudouin M. 2006. Las środowisko żywe. Wydawnictwo Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków. 

Leśnictwo. 2007, 2009. GUS, Warszawa. 

 

 

 

 

Metody kształcenia 

 

Wykład, ćwiczenia laboratoryjne 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 

 

Zaliczenie pisemne wiedzy z wykładów 01,02,03,04 

Raporty z ćwiczeń laboratoryjnych i kolokwium 06,08,09 

Raporty z ćwiczeń terenowych 05,07 

Forma i warunki 

zaliczenia 

Zaliczenie wykładów: w formie testu wyboru (40 pytań, od 60% prawidłowych 

odpowiedzi ocena pozytywna, czas trwania 60 min.) 

Zaliczenie laboratorium: pozytywna weryfikacja zadań, pozytywna ocena 

kolokwium. 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 Liczba godzin   

Udział w wykładach 15 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 5 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 

laboratoryjnych, projektowych i seminariach
 

15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń
*
 8 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 *
  

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 5 

Udział w konsultacjach 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 2 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
* 

 

0,9 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


