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Nazwa modułu (bloku przedmiotów): 

TECHNIKI ODNOWY ŚRODOWISKA 

Kod modułu: C.13 

Nazwa przedmiotu:  

TECHNIKI ODNOWY ŚRODOWISKA 

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

INSTYTUT POLITECHNICZNY 

Nazwa kierunku: 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Forma studiów: 

STACJONARNE 

Profil kształcenia: 

PRAKTYCZNY 

Specjalność: 

INŻYNIERIA 

EKOLOGICZNA 

Rok / semestr:  

3/6 

Status przedmiotu /modułu: 

OBOWIĄZKOWY 

Język przedmiotu / modułu: 

POLSKI 

Forma zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 

 
30 7,5 - - 15 - 

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

 
prof. dr hab. Zbigniew Endler 

Prowadzący zajęcia 

 
prof. dr hab. Zbigniew Endler 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Poznanie możliwości koncepcyjnych wraz z technicznymi uwarunkowaniami 

renaturyzacji i rewitalizacji ekosystemów zdegradowanych, przyczyn 

ekologicznych niekorzystnych zmian środowiska wraz z możliwością ich 

poprawy. 

Wymagania wstępne 

 
 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie 

do efektów 

dla 

kierunku 

01 Identyfikuje przyczyny degradacji gleby, zasobów wodnych i krajobrazu K_W05 

02 Zna aktualne standardy oraz regulacje prawne dot. bezpieczeństwa środowiska K_W11 

03 
Zna zasady racjonalnego planowania przedsięwzięć odnowy środowiska 

uwzględniających potrzeby przyrodnicze oraz ograniczenia gospodarcze 
K_W15 

04 

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi 

integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać 

wnioski oraz formułować i napisać opinie 

K_U01 

05 

Potrafi ocenić przydatność standardowych metod służących do rozwiązywania zadań 

inżynierii ekologicznej oraz wybierać i stosować właściwe systemy ochrony 

środowiska 

K_U21 

06 

Uwzględnia społeczne aspekty i skutki działalności inżyniera ochrony środowiska, w 

tym także jej wpływ na środowisko życia człowieka i związaną z tym 

odpowiedzialność za podejmowane decyzje  

K_K05 
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TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

Emocje dotyczące środowiskowych zagrożeń zdrowia ludzi, czynniki stabilizujące liczebność populacji ze 

szczególnym uwzględnieniem bariery żywnościowej, zmiany klimatyczne i niedobory wody, degradacja i 

ubytek użytków rolnych, zagrożenie zasobów leśnych, hodowla i uprawa lasów, problemy związane z 

deforestyzacją ziemi i zanikanie bioróżnorodności ekosystemów. Kulturowe i naukowo-techniczne przyczyny 

kryzysu ekologicznego, urbanizacja. Rozwiązania techniczne służące ochronie środowiska, koncepcja 

rolnictwa integrowanego, model oszczędnego gospodarowania zasobami, stan stabilnej obfitości, surowa 

oszczędność, znaczenie postaw ludzkich w rozwiązywaniu problemów ekologicznych. Restytucja 

różnorodności genetycznej na tle koncepcji ekorozwoju. Koncepcja bezpieczeństwa środowiskowego. Systemy 

odnowy ekosystemów wodnych i lądowych. 

 

Ćwiczenia 

Metody renaturyzacji ekosystemów wodnych, rewitalizacji krajobrazów, detoksykacji środowiska glebowego, 

techniki odnowy ekosystemów leśnych i torfowiskowych, bioremediacja gruntów, rekultywacja jezior. 

Seminarium  

Ocena projektów XXI wieku takich jak: genomika inżynierska, materiały przyszłości jako biopreparaty w 

medycynie, inżynierii ekologicznej, rolnictwie i produkcji żywności, energetyce, urbanistyce i sieci 

informatycznej.  

 

 

 

Literatura podstawowa 

Siemiński M., 2007. Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wyzwania, PWN. 
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Żelazo J., Popek Z., 2002. Podstawy renaturyzacji rzek. Wyd. SGGW. Warszawa. 

Klimiuk E., Łebkowska M., 2003. Biotechnologia w ochronie środowiska. PWN. 
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Kiełczewski D., 2001. Ekologia społeczna. Wyd. Ekonomia i Środowisko. 

Białystok. 
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Literatura uzupełniająca 

 

Scientific American. Polska edycja. Świat Nauki. Prószyński Media, Warszawa.  

Wiedza i Życie. Prószyński Media, Warszawa. 

Newsweek Polska. Nauka. Ringiel Axel Springer Polska 

 

 

 

 

Metody kształcenia 

 

Wykład z prezentacją multimedialną 

Ćwiczenia: praca w grupach, analiza przypadków, dyskusja 

Seminarium: analiza przypadków, dyskusja  

Metody weryfikacji efektów kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 

 

Wykłady – egzamin  ustny 01, 02, 03 

Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę 04, 05 

Seminarium - dyskusja 06 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

 

Wykłady: egzamin. 

Ćwiczenia: na podstawie wykonanego projektu. 

Seminarium: ocena udziału w dyskusji. 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 Liczba godzin   

Udział w wykładach 30 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 7,5 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 

laboratoryjnych, projektowych i seminariach
 

22,5 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń
*
 20 

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 *
 15 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 25 

Udział w konsultacjach 5 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 5 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
* 

 

 

2,3 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


