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Opis kursu (cele kształcenia)

Celem kursu jest wyjaśnienie funkcjonowania podstawowego obiektu badań geoekologii, czyli 
epigeosfery, ze zwróceniem szczególnej uwagi na uwarunkowania obiegu materii i energii oraz 
na  efekty tych procesów postrzeganych jako zróżnicowane przestrzennie i dynamiczne 
środowisko przyrodnicze. Szczególną uwagę zwrócono na jeden z elementów epigeosfery – na 
biosferę, jej zależności z abiotycznymi elementami epigeosfery, jej zasięg przestrzenny, a także 
na geokomponenty i geokompleksy, ich podział i funkcjonowanie. Ważnym dla zrozumienia 
funkcjonowania środowiska przyrodniczego jest wyjaśnienie celów i metod kartowania 
geokompleksów, ze zwróceniem uwagi na praktyczne aspekty tych badań. Na tym tle wyjaśnione 
zostanie pojęcie potencjału środowiska przyrodniczego (abiotycznego i biotycznego), co stanowi 
podstawę racjonalnego podejścia do wykorzystywania zasobów przyrody przez człowieka.

Warunki wstępne

Wiedza

Student posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk fizyczno-geograficznych oraz 
podstawową wiedzę z zakresu nauk biologicznych, nabytą podczas studiów 
pierwszego stopnia. Wiedza ta obejmuje następujące zagadnienia w skali 
globalnej i bardziej szczegółowo w warunkach Polski: budowa geologiczna i 
procesy geologiczne, rzeźba terenu i procesy geomorfologiczne, 
zróżnicowanie klimatu, wody podziemne i powierzchniowe, gleby, szata 
roślinna, świat zwierząt, antropogeniczne zmiany w/w elementów przyrody.

Umiejętności

Student rozumie funkcjonowanie poszczególnych elementów środowiska 
przyrodniczego w zakresie przyrody nieożywionej i ożywionej (w skali 
globalnej i szczegółowo w warunkach Polski). Potrafi wyjaśnić skutki 
przyrodnicze zmian (w wyniku naturalnych procesów i działań człowieka) w 
dowolnym elemencie epigeosfery, przewidywać takie skutki w przyszłości. 
Potrafi wskazywać sposoby przeciwdziałania takim zmianom. Ma umiejętność 
prowadzenia kartowania geokompleksów i analizy uzyskanych wyników.

Kursy
Geologia, Fizyka i chemia Ziemi, Geomorfologia stosowana, Monitoring 
klimatu, Monitoring w hydrologii, Procesy katastrofalne w przyrodzie, 
Współczesne problemy hydrologiczne
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Efekty uczenia się

Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

W01  Student posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk 
         fizyczno-geograficznych, zna podstawy nauk 
         biologicznych (w skali globalnej i bardziej 
         szczegółowo w skali Polski)
W02  Zna podział nauk fizyczno-geograficznych i 
         biologicznych na dziedziny, potrafi podać ich 
         ogólną charakterystykę, potrafi wyjaśnić 
         zależności między poszczególnymi 
         dziedzinami 

K_WG03

K_WG07

Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

U01  Student potrafi wyjaśnić funkcjonowanie 
         komponentów epigeosfery i ich składowych, 
         potrafi wskazać skutki zmian w wyniku 
         naturalnych procesów i działań człowieka 
U02  Potrafi myśleć syntetycznie, wyciągać wnioski, 
         umie doszukiwać się powiązań między 
         komponentami środowiska przyrodniczego.
         Potrafi wskazywać sposoby przeciwdziałania 
         niektórym negatywnym zmianom w 
         środowisku przyrodniczym. 
         Ma podstawy do prowadzenia kartowania 
         geokompleksów i analizy uzyskanych 
         wyników
U03  Potrafi selekcjonować informacje dotyczące 
         wybranego problemu lub obszaru i nawiązać 
         do nich podczas dyskusji

K_UW04, K_UW05,

K_UW02, K_UW03,
K_UW05

K_UW01, K_UW02,
K_UW05

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

K01  Posiada nawyk korzystania ze sprawdzonych 
         źródeł informacji naukowej, stosuje zasadę 
         krytycznego rozumowania
K02  Ma opanowaną organizację pracy, cechuje się 
         odpowiedzialnością, sumiennie wykonuje 
         powierzone zadania

K_KK01

K_KK02

Organizacja
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Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 30

E

Opis metod prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów z elementami dyskusji, student przygotowuje temat 
do dyskusji. Zajęcia odbywają się całkowicie zdalnie. 

Formy sprawdzania efektów uczenia się:
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W01 X X
W02 X X
U01 X X
U02 X X
U03 X
K01 X
K02 X

Kryteria oceny

  Student uzyskuje zaliczenie, jeżeli spełni trzy warunki: 

- jego frekwencja na zajęciach wynosi 100% (w sytuacjach wyjątkowych 

  konieczne usprawiedliwienie nieobecności)

- gdy przygotuje temat do dyskusji i weźmie w niej udział

- gdy zda egzamin pisemny zdalny

Uwagi  -----------------------------------------------------
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Treści merytoryczne (wykaz tematów)

- Geoekologia w systemie nauk przyrodniczych, przedmiot badań
- Historia badań z zakresu geoekologii
- Pojęcia z zakresu geoekologii
- Epigeosfera (pojęcie, podział, miejsce biosfery)
- Funkcjonowanie epigeosfery (jedność przyrody, zróżnicowanie, krążenie materii i energii, 
  strefowość i astrefowość, piętrowość, asymetria)
- Rozwój epigeosfery
- Geokomponenty (podział)
- Geokompleksy (podział, funkcjonowanie, stabilność i odporność)
- Kartowanie geokompleksów, aspekty praktyczne
- Potencjał środowiska przyrodniczego
- Człowiek i środowisko przyrodnicze

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
geoecology, epigeosphere, biosphere, zonality, geocomponent, geocomplex

Wykaz literatury podstawowej

Łajczak A., 2004. Etapy kształtowania się krajobrazu kulturowego gór w układzie wysokościowym, 
na przykładzie masywu Pilska w Beskidzie Żywieckim. [w:] U. Myga-Piątek (red.) Przemiany 
krajobrazu kulturowego Karpat – wybrane aspekty. Prace Kom. Krajobr. Kultur. PTG, Nr 3. 
Wydawn. Kom. Krajobr. Kultur. PTG, Oddz. Katowicki PTG, Sosnowiec, s. 11-32.

Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R., 2005. Ekologia – krótkie wykłady. PWN, Warszawa.

Łajczak A., 2006. Torfowiska Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. Rozwój, antropogeniczna 
degradacja, renaturyzacja i wybrane problemy ochrony. Wyd. Instytutu Botaniki im. W. Szafera 
PAN w Krakowie, Ser. Monografie, ss. 147.

Wiąckowski S., 2008. Ekologia ogólna. Oficyna Wydawnicza „Branta”, ss. 435.

Łajczak A., 2009. Warunki rozwoju i rozmieszczenie torfowisk w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. 
Przegląd Geologiczny 57 (8): 694-702.

Kaczka J., Czajka B., Łajczak A., Szwagrzyk J., Nicia P., 2015. The timberline as result of the – 
interactions among forest, abiotic environment and human activity in the Babia Góra Mt., Western 
Carpathians. Geographia Polonica 88(2): 177-191.

Wykaz literatury uzupełniającej

Richling A., 1992. Kompleksowa geografia fizyczna. PWN, Warszawa.

Mannion A.M., 2001. Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i  
kulturowego. PWN, Warszawa, ss. 450.
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Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 30

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) -

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym -

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 20

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

-

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)

15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Ogółem bilans czasu pracy 75

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3
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