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Opis kursu (cele uczenia się)

Cele kształcenia: przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy na temat znaczenia ochrony przyrody 
i różnorodności biologicznej dla zachowania równowagi w ekosystemach naturalnych i przekształconych 
w Polsce i na świecie; o strukturze, funkcjonowaniu i stabilności ekosystemów; informacji dotyczących 
podstawowych procesów, mechanizmów i skutków działalności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem 
wpływu działalności turystycznej na środowisko przyrodnicze;  wskazanie teoretycznych i praktycznych 
podstaw ochrony i kształtowania środowiska. Celem kursu jest także rozwijanie motywacji słuchaczy do 
podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska w oparciu o wiedzę interdyscyplinarną.

Warunki wstępne

Wiedza Podstawowe wiadomości o środowisku z zakresu nauk o Ziemi na poziomie szkoły 
średniej. 

Umiejętności Podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska w praktyce

Kursy -------

Efekty uczenia się

Wiedza Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych
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W01, Definiuje podstawowe terminy z zakresu ekologii, 
objaśnia przejawy degradacji przyrody, zna pojęcia 
z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju.

W02, Posiada podstawową wiedzę na temat struktury, 
funkcjonowania, zagrożenia i stabilności biomów 
i ekosystemów świata, zróżnicowania struktury 
geologicznej, hydrosfery, atmosfery i biosfery w 
skali lokalnej i globalnej.

K_W04

K_W03

Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

U01, Charakteryzuje interakcje pomiędzy człowiekiem 
a środowiskiem przyrodniczym  i umie przygotować 
materiały na potrzeby zrównoważonego 
zagospodarowania turystycznego oraz promocji 
zrównoważonej turystyki i rekreacji.

K_U02

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

K01, Rozwija u siebie oraz u innych postawę poczucia 
odpowiedzialności za stan środowiska, tradycje i 
dziedzictwo kulturowe.

K02, Ma świadomość potrzeby ciągłego poszukiwania 
nowych form i metod ochrony i kształtowania 
środowiska geograficznego  w zmieniającym się 
świecie z uwzględnieniem wiedzy 
interdyscyplinarnej. 

K_K04

K_K01

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 30 15

Zaliczenie 
z oceną

Zaliczenie

Opis metod prowadzenia zajęć

Wykłady prowadzone są zdalnie poprzez aplikację Microsoft Teams (prezentacje multimedialne i dyskusja). 
Ćwiczenia prowadzone są również zdalnie. Podczas ćwiczeń studenci realizują zadania wg poleceń i z 
pomocą prowadzącego. Materiały z wykładu przekazywane są studentom przez prowadzącego – są to 
prezentacje zapisane jako pokaz slajdów programu Microsoft PowerPoint (.ppsx) i inne materiały - np. pdf-
y wybranych artykułów naukowych, zadania, umieszczane systematycznie w aplikacji Microsoft Teams w 
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zakładce pliki. 

Student  ma  być  przygotowany  do  ćwiczeń  poprzez  wcześniejsze  zapoznanie  się  z  literaturą  tematu, 
analizą stanu środowiska na wybranym terenie na podstawie literatury i danych dostępnych w Internecie 
oraz obserwacje własne. W ramach ćwiczeń student zobowiązany jest do systematycznego wykonywania 
zadań. Ma oddawać systematycznie sprawozdania z przeprowadzonych ćwiczeń (z uwzględnieniem opisu 
stosowanej  metody,  wykonywanych  czynności,  uzyskanego  wyniku  i  jego  interpretacji).  Obecność  na 
ćwiczeniach jest obowiązkowa z wyjątkiem osób, które w obowiązującym terminie uzyskały pisemną zgodę 
Dziekana  d/s  studenckich  na  zaliczenie  ćwiczeń  w  formie  eksternistycznej.  Dopuszcza  się  jedną 
nieusprawiedliwioną nieobecność. W uzasadnionych przypadkach dodatkowa nieobecność na zajęciach z 
powodu  losowego  zdarzenia  może  być  usprawiedliwiona.  W  obu  przypadkach  student  ustala  z 
prowadzącym sposób zaliczenia tematu.

Formy sprawdzania efektów uczenia się
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Kryteria oceny

Zaliczenie uzyskuje student, który aktywnie uczestniczył w zajęciach, złożył poprawnie 
wykonane  sprawozdania  (pracę/prace  pisemne),  uzyskał  pozytywne  oceny  z 
wykonanych ćwiczeń, uczestniczył w dyskusji na zadany temat. 

Ocena pracy pisemnej: od 0 – do 4 pkt. 

Zasady punktacji: 0 pkt. – nieprawidłowa terminologia, praca napisana 
niesamodzielnie, brak wniosków (ndst.); 1 pkt.  – prawidłowa terminologia, słabo 
określony cel, problem i zakres pracy, niesystematycznie przedstawione wyniki, 
ogólnikowe wnioski, brak dyskusji przedstawionych faktów (dst.); 2 pkt. - prawidłowa 
terminologia, dobrze określony cel, problem i zakres pracy, prawidłowo przedstawione 
wyniki z literatury, wnioski nie zawsze wynikające z faktów przedstawionych w pracy 
(+ dst), 3 pkt. - prawidłowa terminologia, dobrze określony cel, problem i zakres pracy, 
poprawny układ pracy, systematycznie przedstawione wyniki z uwzględnieniem opisu 
własnych obserwacji, prawidłowe wnioski (db); 4 pkt. - prawidłowa terminologia, 
dobrze określony cel, problem i zakres pracy, systematycznie przedstawione wyniki z 
uwzględnieniem opisu własnych obserwacji i dokumentacji fotograficznej, 
kartograficznej i in., przedstawione wnioski wynikają z celu i problemu pracy, 
prawidłowy układ pracy, poprawny i zrozumiały język (+ db; bdb).

Udział i zaangażowanie w dyskusji: od 0 – do 4 pkt.
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Uwagi

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim) 

ecology – ekologia
environmental protection - ochrona środowiska 
sustainable development – rozwój zrównoważony
Anthropocene - antropocen
biodiversity – różnorodność biologiczna
aerosol – aerozol
euthrophication – eutrofizacja
acid rain – kwaśny deszcz

Treści merytoryczne (wykaz tematów wykładów)

1. Rozwój zrównoważony – od ekologii do zrównoważonego rozwoju.  Zrównoważony rozwój 
turystyki – co to oznacza? Ilościowa ocena wpływu produktu na środowisko – wstęp do analizy 
cyklu życia produktu

2. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego – problem lokalny, regionalny i globalny. Przyczyny 

i skutki. Jak zapobiegać? Smog, kwaśne deszcze – fakty i mity. Zanieczyszczenie powietrza w 
Krakowie.

3. Antropocen. Od antropocenu do zrównoważonego antropocenu. 
4. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej. System ochrony przyrody w Polsce i na świecie 

(Konwencje Międzynarodowe).
5. Eutrofizacja – przyczyny i skutki. Eutrofizacja Morza Bałtyckiego.
6. Rtęć - globalne zagrożenie środowiska przyrodniczego – od równika po bieguny.
7. Instrumenty zarządzania środowiskowego (Państwowy Monitoring Środowiska, mapy 

geośrodowiskowe, system ocen oddziaływania na środowisko).

Treści merytoryczne (wykaz tematów ćwiczeń)
1. Analiza związków między elementami środowiska przyrodniczego
2. Wpływ człowieka na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego – studium przypadku
3. Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze i krajobraz
4. Ocena atrakcyjności przyrodniczej wybranego obszaru 
5. Pozyskiwanie danych dotyczących form ochrony przyrody w Polsce 
6. Parki narodowe – udostępnianie turystyczne vs ochrona przyrody
7. Zanieczyszczenie powietrza – analiza danych PMŚ

Wykaz literatury podstawowej

1. Macias A., Bródka S. 2014. Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią. PWN
2. Fornal-Pieniak B., Żarska B., 2014. Metody waloryzacji krajobrazowej na potrzeby turystyki i 

rekreacji. Acta Sci. Pol., Formatio Cirumiectus 13 (2): 3-9. 
3. Wilczyńska-Michalik W., Michalik M. 2015. Skład i pochodzenie cząstek pyłów w powietrzu 

atmosferycznym w Krakowie. Aura, 3, 4-8.
4. Wilczyńska-Michalik W., Pietras B., Michalik M. 2016. Smog w Krakowie – spojrzenie w przyszłość 

z perspektywy historycznej. Aura, 11, 3-8
5. Wilczyńska-Michalik W., Borek K., Michalik M. 2019. Cząstki mikroplastiku w powietrzu 

atmosferycznym w Krakowie. Aura, 9, 6 – 10.
6. Wilczyńska-Michalik W., Pietras B., Samek L., Furman L., Łatkiewicz A., Rzeźnikiewicz K., Michalik 

M. 2015. Submikronowe pyły w powietrzu atmosferycznym w Krakowie. Aura, 8, 4-7.
7. Wilczyńska-Michalik W., Świder K. 2010. Założenia koncepcji ekologicznego śladu i przykłady 

obliczeń dla dużych miast.[W: Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem 
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antropopresji]. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 103 – 
125
 

Wykaz literatury uzupełniającej

1. Balon J., Krąż P., 2013, Ocena jakości krajobrazu – dobór prawidłowych jednostek 
krajobrazowych, Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów – wdrażanie Europejskiej Konwencji 
Krajobrazowej, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa, s. 58–63.

2. Krąż P., 2012, Antropogeniczne zagrożenia środowiska przyrodniczego Doliny Białki, Prace 
Geograficzne UJ, z. 128, s. 45–54.

3. Prawo ochrony środowiska. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Tekst ogłoszony: pdf 
D20010627.pdf., http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627

4. Ustawa o ochronie przyrody. Dz.U. 2016 poz. 2134; http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?
id=WDU20160002134

5. Parki Narodowe w Polsce – działalność organizacyjna;
https://www.mos.gov.pl

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 30

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 15

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 40

liczba godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 10

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

5

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

5

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Ogółem bilans czasu pracy 120

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 4

5

https://www.mos.gov.pl/
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002134
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002134
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-2084-5456

