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Opis kursu (cele kształcenia)

Cele  kształcenia:  upowszechnienie  wiedzy  o  zasadach  gospodarowania  zasobami  środowiska 
geograficznego  zgodnie  z  koncepcją  zrównoważonego  rozwoju;  przekazanie  wiedzy  
o  podstawowych  procesach,  mechanizmach  i  skutkach  antropogenicznych  zjawisk  lokalnych  
i  globalnych;  kształcenie  umiejętności  przeprowadzenia  prostych  badań  z  zakresu  ustalenia  poziomu 
zanieczyszczenia wybranych zasobów środowiska geograficznego (powietrze, woda, gleby); motywacja do 
podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. 

Warunki wstępne

Wiedza Podstawowa wiedza z zakresu geografii fizycznej oraz społeczno-ekonomicznej

Umiejętności
Rozpoznaje na mapie Polski podstawowe regiony fizyczno-geograficzne, wskazuje 
dominanty przyrodnicze wybranych regionów Polski

Kursy
Gleboznawstwo i geografia gleb, Hydrologia i oceanografia, Kartografia i topografia,
Meteorologia i klimatologia. 

Efekty uczenia się
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Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

W01, Definiuje podstawowe pojęcia związane z ochroną 
i kształtowaniem środowiska oraz z ochroną 
przyrody.

W02, Zna podstawowe mechanizmy naturalne 
i antropogeniczne wpływające na jakość środowiska 
przyrodniczego.

K_WK02

K_WK02

Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

U01, Charakteryzuje i krytycznie ocenia interakcje 
pomiędzy człowiekiem a środowiskiem 
przyrodniczym z uwzględnieniem skutków 
działalności człowieka.

U02, Potrafi dokonać  analizy danych z dostępnych 
wyników pomiarów stanu środowiska i dokonać 
oceny jakości wybranych elementów środowiska 
przyrodniczego.

U03, Stosuje metody badawcze niezbędne do 
analizowania problemów środowiskowych, 
interpretuje kartograficzne opracowania 
geośrodowiskowe i potrafi zebrać informacje do ich 
wykonania.

K_UW09

K_UW03; K_UO02

K_UW05

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu
Odniesienie do efektów 

kierunkowych

K01, Jest przekonany i potrafi przekonać innych do 
podejmowania działań na rzecz ochrony 
środowiska i wdrażania zasad zrównoważonego 
rozwoju.

K02, Szanuje powierzony mu sprzęt badawczy.

K03, Podejmuje decyzje dotyczące działań na rzecz 
środowiska przyrodniczego w oparciu o wiedzę 
naukową, zasady etyki i konsultacje społeczne. 

K_KK03

K_KR01

K_KO01
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Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 15 30

Forma zaliczenia Egzamin Zaliczenie

Opis metod prowadzenia zajęć

Wykłady prowadzone są zdalnie poprzez aplikację Microsoft Teams (prezentacje multimedialne i 
dyskusja). Ćwiczenia prowadzone są w systemie stacjonarnym. 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 zakładce pliki. 

Student ma być przygotowany do ćwiczeń poprzez wcześniejsze zapoznanie się z literaturą tematu. 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.

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej, w terminie sesji egzaminacyjnej – stacjonarnie w uczelni 
(około  10  pytań  otwartych)  lub  zdalnie  (egzamin  ustny  z  wykorzystaniem aplikacji  Microsoft  Teams z 
udziałem osób  prowadzących  wykłady  i  ćwiczenia)  w  zależności  od  sytuacji  wynikającej  z  pandemii.  
Egzamin obejmuje tematykę wykładów i ćwiczeń.

Formy sprawdzania efektów uczenia się
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W01 + +
W02 + +
U01 +
U02 + + +
U03 +
K01 +
K02
K03 +

Kryteria oceny Zaliczenie uzyskuje student, który aktywnie uczestniczył w zajęciach, złożył poprawnie 
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wykonane sprawozdania z zadań realizowanych podczas ćwiczeń i uzyskał 
pozytywne oceny z wykonanych ćwiczeń oraz z egzaminu końcowego.

Uwagi

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim) 

1. Aerosol – aerozol
2. Anthropocene - antropocen
3. Environmental cartography – kartografia środowiskowa
4. Environmental Impact Assessement – Ocena Oddziaływania na Środowisko
5. Environmental protection - ochrona środowiska 
6. European Environment Agency – Europecjska Agencja Ochrony Środowiska
7. Life Cycle Assessement – Ocena Cyklu Życia 
8. Microplastic – mikroplastik
9. Nature Attractiveness
10. Soot – sadza
11. State Environmental Monitoring – Państwowy Monitoring Środowiska
12. Sustainable development – rozwój zrównoważony

Treści merytoryczne (wykaz tematów - wykłady)

1. Rozwój zrównoważony. 
2. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza 

w Krakowie – przyczyny i skutki. Sadza – dominujący składnik zanieczyszczenia powietrza.
3. Plastik - uniwersalny materiał i zagrożenie środowiska.
4. Antropocen – nowa epoka geologiczna?
5. Instrumenty zarządzania środowiskiem: mapy tematyczne, ocena oddziaływania na środowisko, 

monitoring środowiska.
6. Instrumenty zarządzania środowiskiem: Analiza Cyklu Życia Produktu.

Treści merytoryczne (wykaz tematów - ćwiczenia)

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. Materiały informacyjne z wykładów przekazane studentom przez prowadzących – prezentacje 
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zapisane jako pokaz slajdów programu Microsoft PowerPoint (.ppsx) umieszczone w aplikacji 
Microsoft Teams w zakładce pliki i inne materiały (np. pdf-y wybranych artykułów naukowych) tam 
zamieszczane w toku prowadzenia zajęć

2. Wilczyńska-Michalik W., Michalik M. 2015. Skład i pochodzenie cząstek pyłów w powietrzu 
atmosferycznym w Krakowie. Aura, 3, 4-8.

3. Wilczyńska-Michalik W., Pietras B., Michalik M. 2016. Smog w Krakowie – spojrzenie w przyszłość 
z perspektywy historycznej. Aura, 11, 3-8

4. 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.

5. Wilczyńska-Michalik W., Borek K., Michalik M. 2019. Cząstki mikroplastiku w powietrzu 
atmosferycznym w Krakowie. Aura, 9, 6 – 10.

6. Wilczyńska-Michalik W., Świder K. 2010. Założenia koncepcji ekologicznego śladu i przykłady 
obliczeń dla dużych miast.[W: Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem 
antropopresji]. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 103 – 125

7. Wilczyńska-Michalik W., Dańko J., Michalik M., 2019. Characteristics of particulate matter emitted 
from a coal-fired power plant. Polish Journal of Environmental Studies, 29, 2 (2020), 1411-1420. 
DOI: 10.15244/pjoes/106034. http://www.pjoes.com/Characteristics-of-Particulate-Matter-Emitted-
nfrom-a-Coal-Fired-Power-Plant,106034,0,2.html;

8. Wilczyńska-Michalik W., Michalik J.M., Kapusta C., Michalik M., 2019. Airborne Magnetic 
Technoparticles in Soils as a Record of Anthropocene. Atmosphere, 2020, 11, 44, 
DOI:10.3390/atmos11010044; https://www.mdpi.com/2073-4433/11/1/44/htm

9. Wanda Wilczyńska-Michalik, Anna Różańska, Małgorzata Bulanda, Agnieszka Chmielarczyk, 
Bartłomiej Pietras, Marek Michalik., 2021. Physicochemical and microbiological characteristics of 
urban aerosols in Krakow (Poland) and their potential health 
impact. http://link.springer.com/article/10.1007/s10653-021-00950-x
DOI: 10.1007/s10653-021-00950-x

Wykaz literatury uzupełniającej

1. Prokop-Staszecka A. 2016. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców Krakowa. 
Aura, 11, 9-11

2. Wilczyńska-Michalik W., 1998: Interdyscyplinarny program edukacyjny w nauczaniu zasad 
zrównoważonego rozwoju. Aura; Ochrona środowiska 11/98, 18 – 19. 

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

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 15

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 30

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 25

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

 0

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)
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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://dx.doi.org/10.1007/s10653-021-00950-x
http://link.springer.com/article/10.1007/s10653-021-00950-x
http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/splendor/expertus3e.cgi?KAT=%2Fpublic%2Fexpertus%2Fpar%2Fbib%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort=-1&mask=2&F_00=02&V_00=Michalik+Marek+
http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/splendor/expertus3e.cgi?KAT=%2Fpublic%2Fexpertus%2Fpar%2Fbib%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort=-1&mask=2&F_00=02&V_00=Pietras+Bart%B3omiej+
http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/splendor/expertus3e.cgi?KAT=%2Fpublic%2Fexpertus%2Fpar%2Fbib%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort=-1&mask=2&F_00=02&V_00=Chmielarczyk+Agnieszka+
http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/splendor/expertus3e.cgi?KAT=%2Fpublic%2Fexpertus%2Fpar%2Fbib%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort=-1&mask=2&F_00=02&V_00=Bulanda+Ma%B3gorzata+
http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/splendor/expertus3e.cgi?KAT=%2Fpublic%2Fexpertus%2Fpar%2Fbib%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort=-1&mask=2&F_00=02&V_00=R%F3%BFa%F1ska+Anna+
http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/splendor/expertus3e.cgi?KAT=%2Fpublic%2Fexpertus%2Fpar%2Fbib%2F&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=ISO&lnkmsk=2&cond=AND&sort=-1&mask=2&F_00=02&V_00=Wilczy%F1ska-Michalik+Wanda+
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-2084-5456


Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Ogółem bilans czasu pracy 120

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika  4
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