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rok 1 studiów

Status przedmiotu:

a) przedmiot fakultatywny

b)stopień II0

Cykl dydaktyczny:

Semestr „2-letni”

język wykładowy:

Założenia i cele przedmiotu:

Podstawą proekologicznych działań inżyniera środowiska jest staranna inwentaryzacja służąca do opisu
i oceny przyrodniczej. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami inwentaryzacji flory i
fauny, ich składu taksonomicznego, właściwości ekologicznych, wskaźnikowych i wzajemnych relacji
przestrzennych. Zakłada się zapoznanie z podstawowymi metodami dokumentacji inwentaryzacyjnej,
które pozwalają na oceny terenów zmienionych antropogenicznie, zdegradowanych i rekultywowanych –
na różnych etapach.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

a)

c) niestacjonarne
polski

Wykłady; ………………………………………………………………………….liczba godzin: 16;

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, studium przypadku, projekt rozwiązania problemu, zadania i projekty o charakterze miniekspertyz ekologicznych

Pełny opis przedmiotu:

Wykłady: 1-4: Metody inwentaryzacji biocenoz lądowych i wodnych oraz terenów podmokłych. 5-8.
Inwentaryzacja florystyczna, łąkarska i wskaźników zwierzęcych. 9-10. Metodyka trzech ww.
inwentaryzacji do badań monitoringu obszarów i gatunków objętych ochroną. 11-12. Inwentaryzacja
biocenoz kluczowych dla gatunków chronionych. 13-14. Nowe technologie w monitoringu stanu szaty
roślinnej: w skali pojedynczych osobników i całych zbiorowisk roślinnych. 15-16. Zaliczenie przedmiotu

Wymagania formalne
(przedmioty wprowadzające):

Biologia i ekologia

Założenia wstępne:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania biocenoz lądowych i wodnych.

Efekty kształcenia:

01 - Zna rodzaje inwentaryzacji przyrodniczej.
02 - Zna metodykę obsługi aparatury pomiarowej
wykorzystywanej do monitorowania stanu roślin
znajdujących się pod wpływem różnych warunków
środowiskowych.

3 - Rozróżnia stan środowiska przyrodniczego na
podstawie identyfikacji jego cech z cząstkowych
inwentaryzacji przyrodniczych.
4 - Identyfikuje problem środowiskowy i w oparciu
o zdobyte wiadomości dobiera potrzebną
metodę/y inwentaryzacji.
5 – ma świadomość konieczności zdobywania
wiedzy

Sposób weryfikacji efektów kształcenia: 1 – 5: Projekt rozwiązania problemu środowiskowego, zaliczenie pisemne części teoretycznej
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów kształcenia:

Indywidualne karty ocen studentów. Pisemne prace projektowe. Wpis do systemu eHMS

Elementy i wagi mające wpływ na
ocenę końcową:

Projekt rozwiązania problemu środowiskowego – 50%, zaliczenie pisemne - 50%. Forma weryfikacji

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

kształcenia to, co najmniej 51%.
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UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla
osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

80 h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich:

1 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak
zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.:

2 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
Nr /symbol
efektu
01
02

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Zna 3 podstawowe rodzaje inwentaryzacji przyrodniczej. Wymienia podstawowe
metody opisu i oceny przyrodniczej
Zna metodykę obsługi aparatury pomiarowej wykorzystywanej do monitorowania

Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
K_W05, KW07, KW_10, K_K02
K_W07, KU_08

stanu roślin znajdujących się pod wpływem różnych warunków środowiskowych.

03
04

Potrafi rozróżnić obraz sytuacji środowiska przyrodniczego na podstawie
identyfikacji jego cech z cząstkowych inwentaryzacji przyrodniczych.
Identyfikuje problem środowiskowy i w oparciu o zdobyte wiadomości dobiera

KU_01
KU_01

potrzebną metodę/y inwentaryzacji.

05

Ma świadomość konieczności zdobywania wiedzy

K_K01
2)

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS :

Wykłady
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Przygotowanie do zaliczenia pisemnego
Przygotowanie pracy pisemnej
Razem:

16h
5h

22h
37h
80 h
3 ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na
zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Wykłady
16h
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
5h
Razem:
21 h
1 ECTS
W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach
zajęć o charakterze praktycznym:
Przygotowanie pracy pisemne
37
Przygotowanie do zaliczenia pisemnego
22h
Razem:
59h
2,0 ECTS

