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Przybliżenie studentom celów procedury ocen oddziaływania na środowisko,
nowoczesnych koncepcji realizacji procesu OOS, a także elementów
zarządzania środowiskiem zgodnie z normami europejskimi i zasadą
zrównoważonego rozwoju

Wymagania wstępne

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Opis efektu kształcenia

Nr

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Identyfikuje podstawowe zagrożenia środowiska ze strony działań inwestycyjnych
oraz organizacyjnych
Rozpoznaje rolę obowiązujących przepisów prawnych i wybranych standardów
technicznych w kształtowaniu jakości środowiska i ochrony pracy
Rozpoznaje przyczyny i drogi oddziaływania inwestycji na środowisko oraz tłumaczy
rolę i zakres procedury ocen oddziaływania na środowisko
Rozróżnia i opisuje pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej,
uwzględniające zasady BiHP i ergonomii
Analizuje i weryfikuje zebrane dane i wnioskuje na bazie informacji literaturowych
Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo nad opracowaniem raportu o
oddziaływaniu na środowisko
Klasyfikuje i dokonuje wyboru podstawowych metod i przyrządów pomiarowych przy
rozwiązywaniu problemów z zakresu ocen oddziaływania na środowisko
Biegle wykorzystuje przepisy prawa ochrony środowiska, prawa o zagospodarowaniu
przestrzennym oraz elementów prawa budowlanego przy rozwiązywaniu problemów
związanych z oceną oddziaływania na środowisko
Uwzględnia w swoich pracach i weryfikuje wnioski dot. oddziaływania na środowisko
w powiązaniu z zagadnieniami pozatechnicznymi, w tym ekonomicznymi i prawnymi

Odniesienie
do efektów
dla
kierunku
K_W08
K_W11
K_W18
K_W19
K_U01
K_U06
K_U02
K_U16
K_U09
K_U15
K_U15
K_U20
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10
11

Potrafi w grupie opracować raport oddziaływania na środowisko, określając priorytety
służące realizacji zadania
Zdaje sobie sprawę z osobistej odpowiedzialności, dotyczącej skutków swoich działań
w aspekcie środowiskowym, społecznym i ekonomicznym

K_K02
K_K03
K_K05

TREŚCI PROGRAMOWE
Wykład
Przepisy polskie i zagraniczne dotyczące procedur ocen oddziaływania na środowisko. Koncepcja
zrównoważonego rozwoju i znaczenie w niej problematyki OOS. Organizacja służb ochrony środowiska w
Polsce. Klasyfikacja źródeł emisji zanieczyszczeń. Typy zanieczyszczeń środowiska. Kategorie uciążliwości
inwestycji i obiektów istniejących. Procedura OOS. Rola inwestora, służb ochrony środowiska, autorów raportu
oddziaływania oraz konsultacji społecznych. Procedury kwalifikacyjne i obliczeniowe. Postępowanie w
sprawie OOS planowanych przedsięwzięć. Pozwolenia zintegrowane. Ocena i waloryzacja krajobrazu.
Struktura władania i użytkowania przestrzeni – planowanie i polityka przestrzenna. Miejscowe plany
zagospodarowania – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Metodologia opisu stanu
środowiska. Systemy zarządzania środowiskiem ISO 14001.
Ćwiczenia
Analiza polskiego stanu prawnego w dziedzinie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień OOS. Analiza wybranych przypadków (tzw. case study). Organizacja służb ochrony środowiska –
zakresy decyzyjności. Analiza zakresu procedur ocen oddziaływania na środowisko.
Seminarium
Grupowe opracowanie założeń i skróconego raportu oddziaływania na środowisko dla wybranych inwestycji
lub planów rozwoju.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Metody kształcenia

Lenart W., Zakres informacji przyrodniczych na potrzeby ocen oddziaływania na
środowisko. Wyd. Eko-Konsult, Gdańsk 2002
Hermanowicz W.: Chemia sanitarna. Wyd. Arkady, Warszawa, 1984.
Głowiak B., Kempa E., Winnicki T.: Podstawy ochrony środowiska. PWN,
Warszawa 1985
Tyszecki A.(red.): Poradnik ochrony środowiska dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Wyd. Eko-Konsult, Gdańsk 2006
Lenart W., Tyszecki A.: Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na
środowisko. Wyd. Eko-Konsult, Gdańsk 1998
Tyszecki A. (red.), Wytyczne do procedury i wykonywania ocen oddziaływania na
środowisko. Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1996
Wykład z prezentacją multimedialną.
Analizy oddziaływania na środowisko wybranych przypadków inwestycyjnych
oraz planów zagospodarowania - dyskusja w całej grupie.
Analiza konkretnych przypadków wybranych inwestycji - dyskusja z grupami
przygotowującymi konkretny raport
Nr efektu
Metody weryfikacji efektów kształcenia
kształcenia

Egzamin z treści wykładu
01,02,03
Kolokwium z wiedzy i umiejętności odnoszących się do zasad i procedur OOS
03,04,06,07
Przygotowanie i obrona wstępnego raportu o oddziaływaniu wybranej inwestycji na
0,5,06,08,09,10,
środowisko
11
Forma i warunki
Wykład: egzamin z treści wykładu
zaliczenia
Ćwiczenia: aktywny udział w zajęciach; kolokwium zaliczające
Seminarium: przygotowanie założeń raportu OOS dla wybranej inwestycji lub
planu zagospodarowania i ich publiczne przedstawienie wraz z obroną tez
Ocena końcowa: średnia ocen z egzaminu, zaliczenia ćwiczeń oraz obrony raportu
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NAKŁAD PRACY STUDENTA
Udział w wykładach
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Udział w ćwiczeniach audytoryjnych,
laboratoryjnych, projektowych i seminariach
Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń*
Przygotowanie projektu / eseju / itp. *
Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia
Udział w konsultacjach
Inne
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.
Liczba punktów ECTS za przedmiot

Liczba godzin
15
10
22,5
7,5
15
25
5
100
4

Liczba p. ECTS związana z zajęciami
praktycznymi*

1,8

Liczba p. ECTS za zajęciach wymagające
bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich

1,7
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