
Moduł: Język obcy II-2 Język Angielski A2 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_10A 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy II-2- Angielski A2 

Foreign Language II-2– English A2 

Język wykładowy angielski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,9 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Joanna Rączkiewicz 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Osiągnięcie kompetencji językowych w zakresie 

podstawowego słownictwa ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 

znanych sytuacjach życia codziennego. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania podstawowych 

struktur gramatycznych oraz technik pracy z prostym 

obcojęzycznym tekstem specjalistycznym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1. Posiada umiejętność w miarę poprawnej komunikacji  w 

typowych sytuacjach życia codziennego 

 U2. Potrafi relacjonować wydarzenia z życia codziennego i 

formułować pytania 

U3. Posiada umiejętność czytania selektywnego prostych 

tekstów specjalistycznych z zakresu reprezentowanej dziedziny 

naukowej. 

U4. Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4-ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat 



 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum A1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują wprowadzenie 

słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, form 

spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, 

żywności, mieszkania oraz pracy zawodowej. 

Moduł obejmuje również wprowadzenie podstawowych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 

studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani z podstawowym 

słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, 

zostaną przygotowani do selektywnego czytania prostych 

tekstów fachowych. 

Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 

danego obszaru językowego. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 
Literatura obowiązkowa 

1. P.Maggs, J.Quintana, Move, Macmillan, 2006  

 

Literatura uzupełniająca 

1.Wielki  słownik angielsko-polski, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa, 2002 

2.Słownik rolniczy angielsko-polski, Wydawnictwo IUNG, 

Puławy, 2001 

3.Słownik medyczny angielsko-polski, Wydawnictwo 

Lekarskie, Warszawa, 2009 

4.Dictionary of Contemporary English, Pearson Education 

Limited, 2005 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 2 0,08 

 Egzamin  3 0,12 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

20 0,80 

Przygotowanie do 

sprawdzianów i 

egzaminu 

7 0,28 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 



Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- ćwiczenia  - 18 godz. 

- konsultacje - 2 godz. 

- egzamin - 3 godz. 

Łącznie 23 godz. co odpowiada 0,9 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 18 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 20 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów i egzaminu = 7 godz. 

- udział w konsultacjach = 2 godz. 

- egzamin = 3 godz. 

-Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U03 + 

IS_U11+ 

IS_K05++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy II-2 Język Francuski A2 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_10B 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy II-2- Francuski A2 

Foreign Language II-2– French A2 

Język wykładowy francuski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,9 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Elżbieta Karolak 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Osiągnięcie kompetencji językowych w zakresie 

podstawowego słownictwa ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 

znanych sytuacjach życia codziennego. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania podstawowych 

struktur gramatycznych oraz technik pracy z prostym 

obcojęzycznym tekstem specjalistycznym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1. Posiada umiejętność w miarę poprawnej komunikacji  w 

typowych sytuacjach życia codziennego 

 U2. Potrafi relacjonować wydarzenia z życia codziennego i 

formułować pytania 

U3. Posiada umiejętność czytania selektywnego prostych 

tekstów specjalistycznych z zakresu reprezentowanej dziedziny 

naukowej. 

U4. Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4-ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat 



 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum A1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują wprowadzenie 

słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, form 

spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, 

żywności, mieszkania oraz pracy zawodowej. 

Moduł obejmuje również wprowadzenie podstawowych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 

studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani z podstawowym 

słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, 

zostaną przygotowani do selektywnego czytania prostych 

tekstów fachowych. 

Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 

danego obszaru językowego. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 
Literatura obowiązkowa 

1. G. Capelle, R. Menand  - Taxi 1     -   Hachette Livre Polska 

Warszawa 2009  

2. R. Boutegege, M. Supryn-Klepcarz    -  Francofolie express   

- PWN 2012 

Literatura uzupełniająca 

3. A. Monnerie Goarin  -  Metro Saint Miche    - CLE 

International  2008 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 2 0,08 

 Egzamin  3 0,12 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

20 0,80 

Przygotowanie do 

sprawdzianów i 

egzaminu 

7 0,28 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- ćwiczenia  - 18 godz. 

- konsultacje - 2 godz. 

- egzamin - 3 godz. 

Łącznie 23 godz. co odpowiada 0,9 punktu ECTS 



 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 18 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 20 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów i egzaminu = 7 godz. 

- udział w konsultacjach = 2 godz. 

- egzamin = 3 godz. 

-Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U03 + 

IS_U11+ 

IS_K05++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy II-2 Język Niemiecki A2 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_10C 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy II-2- Niemiecki A2 

Foreign Language II-2– German A2 

Język wykładowy niemiecki 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,9 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Urszula Szuma 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Osiągnięcie kompetencji językowych w zakresie 

podstawowego słownictwa ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 

znanych sytuacjach życia codziennego. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania podstawowych 

struktur gramatycznych oraz technik pracy z prostym 

obcojęzycznym tekstem specjalistycznym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1. Posiada umiejętność w miarę poprawnej komunikacji  w 

typowych sytuacjach życia codziennego 

 U2. Potrafi relacjonować wydarzenia z życia codziennego i 

formułować pytania 

U3. Posiada umiejętność czytania selektywnego prostych 

tekstów specjalistycznych z zakresu reprezentowanej dziedziny 

naukowej. 

U4. Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4-ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat 



 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum A1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują wprowadzenie 

słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, form 

spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, 

żywności, mieszkania oraz pracy zawodowej. 

Moduł obejmuje również wprowadzenie podstawowych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 

studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani z podstawowym 

słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, 

zostaną przygotowani do selektywnego czytania prostych 

tekstów fachowych. 

Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 

danego obszaru językowego. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. W. Krenn, H. Puchta – Motive A1 i A2 – Hueber 2016 

2. S. Mróz-Dwornikowska, K. Szachowska, –  Welttour 1        

Nowa Era Sp. z o.o. 2012 

3. S. Mróz-Dwornikowska, U. Górecka -  Welttour 2 i 3 – 

Nowa Era Sp. z o.o. 2014 

4. B. Kujawa, M. Stinia, B. Szymoniak – Mit Beruf auf 

Deutsch – profil rolniczo-leśny z ochroną środowiska – Nowa 

Era Sp. z o.o 2014 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 2 0,08 

 Egzamin  3 0,12 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

20 0,80 

Przygotowanie do 

sprawdzianów i 

egzaminu 

7 0,28 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- ćwiczenia  - 18 godz. 

- konsultacje - 2 godz. 

- egzamin - 3 godz. 

Łącznie 23 godz. co odpowiada 0,9 punktu ECTS 



 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 18 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 20 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów i egzaminu = 7 godz. 

- udział w konsultacjach = 2 godz. 

- egzamin = 3 godz. 

- Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U03 + 

IS_U11+ 

IS_K05++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy II-2 Język Rosyjski A2 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_10D 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy II-2- Rosyjski A2 

Foreign Language II-2– Russian A2 

Język wykładowy rosyjski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,9 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Urszula Szuma 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Osiągnięcie kompetencji językowych w zakresie 

podstawowego słownictwa ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 

znanych sytuacjach życia codziennego. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania podstawowych 

struktur gramatycznych oraz technik pracy z prostym 

obcojęzycznym tekstem specjalistycznym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1. Posiada umiejętność w miarę poprawnej komunikacji  w 

typowych sytuacjach życia codziennego 

 U2. Potrafi relacjonować wydarzenia z życia codziennego i 

formułować pytania 

U3. Posiada umiejętność czytania selektywnego prostych 

tekstów specjalistycznych z zakresu reprezentowanej dziedziny 

naukowej. 

U4. Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4-ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat 



 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum A1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują wprowadzenie 

słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, form 

spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, 

żywności, mieszkania oraz pracy zawodowej. 

Moduł obejmuje również wprowadzenie podstawowych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 

studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani z podstawowym 

słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, 

zostaną przygotowani do selektywnego czytania prostych 

tekstów fachowych. 

Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 

danego obszaru językowego. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 
1. Anna Wrzesińska- от А до Я-Rosjanka Łódz 2014 

2. M.Wiatr-Kmieciak S Wujec- Вот и мы 1,2- Wyd.Szkolne 

PWN 2010 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 2 0,08 

 Egzamin  3 0,12 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

20 0,80 

Przygotowanie do 

sprawdzianów i 

egzaminu 

7 0,28 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- ćwiczenia  - 18 godz. 

- konsultacje - 2 godz. 

- egzamin - 3 godz. 

Łącznie 23 godz. co odpowiada 0,9 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 18 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 20 godz. 



- przygotowanie do sprawdzianów i egzaminu = 7 godz. 

- udział w konsultacjach = 2 godz. 

- egzamin = 3 godz. 

-Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U03 + 

IS_U11+ 

IS_K05++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Matematyka 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_11 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Matematyka/Mathematics 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia N 

Rok studiów dla kierunku 1-szy 

Semestr dla kierunku 2-gi 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 7  

4/3 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Marek Niezgoda 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki 

Cel modułu Celem realizowanego modułu jest zapoznanie słuchaczy z 

metodami matematycznymi takimi jak analiza macierzowa, 

liczby zespolone, rachunek różniczkowy i całkowy funkcji 

jednej zmiennej.  

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Rozumie znaczenie matematyki i ich zastosowań,  

W2. Ma wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć i metod 

matematycznych,   

W3. Zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów 

matematyki,   

W4. Zna przykłady ilustrujące konkretne pojęcia 

matematyczne   
 

Umiejętności: 

U1. Umie posługiwać się metodami matematycznymi do 

opisu zjawisk przyrodniczych, fizycznych  

U2. Umie wykorzystywać posiadaną wiedzę w 

zagadnieniach praktycznych  

U3. Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę prostego 

problemu matematycznego  

U4. Potrafi rozwiązać łatwe zadania dotyczące omówionych 

zagadnień  
 

Kompetencje społeczne:  

K1. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w 

niej różne role  

K2. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie 

poszerzania wiedzy w zakresie metod matematycznych   
 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1- kolokwium, egzamin pisemny 

W2 - kolokwium, egzamin pisemny 

W3 - kolokwium, egzamin pisemny  

W4 - kolokwium, egzamin pisemny 

U1 – ocena umiejętności rozwiązywania zadań, egzamin 

U2 – ocena umiejętności rozwiązywania zadań, egzamin 

U3 – ocena umiejętności rozwiązywania zadań, egzamin 

U4 – ocena umiejętności rozwiązywania zadań, egzamin 

K1 – ocena pracy studenta w roli lidera i członka grupy 

wykonującej ćwiczenia  

K2 – ocena poszerzania wiedzy matematycznej 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: kolokwia,  

dziennik prowadzącego, egzamin  

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Opanowanie matematyki w zakresie przewidzianym w 

programie szkoły średniej w zakresie podstawowym 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykład obejmuje: rachunek macierzowy, liczby zespolone, 

rachunek różniczkowy i całkowy.  

Ćwiczenia obejmują zastosowanie metod matematycznych do 

rozwiązywania zagadnień praktycznych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna I i II, 

Oficyna Wyd. GiS, Wrocław 2011 

 T. Jurewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa I, Oficyna Wyd.     

GiS, Wrocław 2011 

 W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w  

zadaniach,  PWN, Warszawa 2003 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia, rozwiązywanie zagadnień, pokaz i 

instruktaż, dyskusja 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 18 0.72 

Ćwiczenia 18 0.72 

Konsultacje 24  0.96 

Kolokwium 8  0.32 

Zaliczenie 14  0.56 

Egzamin/egzamin 

poprawkowy 

18  0.72 

RAZEM kontaktowe 100 4 

  Liczba godzin nie 

kontaktowych 
 

Przygotowanie do wykładu 25 1.00 

Przygotowanie do ćwiczeń 35 1.40 

Przygotowanie do 

kolokwium 

2  0.08 

Przygotowanie do egzaminu 3 0.12 

Studiowanie literatury 10  0.40 

RAZEM niekontaktowe / ECTS   75 3 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach – 18 godz. 

- udział w ćwiczeniach -18 godz. 

- konsultacje – 24 godz. 

- kolokwium – 8 godz. 



- zaliczenie – 14 godz.  

- egzamin/egzamin poprawkowy – 18 godz. 

- 

Łącznie 100 godz. co odpowiada 4 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach - 18 godz.. 

- konsultacje – 24 godz. 

- zaliczenie – 14 godz.  

- przygotowanie do egzaminu – 1 godz. 

- egzamin/egzamin poprawkowy – 18 godz. 

 

 

Łącznie 75  godz. co odpowiada 3 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

Kod efektu kierunkowego dla wiedzy (w jakim stopniu jest osiągany) * 

Kod efektu kierunkowego dla umiejętności (w jakim stopniu jest osiągany) * 

Kod efektu kierunkowego dla kompetencji społecznych (w jakim stopniu jest osiągany) * 

 

* stopień osiągnięcia efektu kierunkowego przez efekt modułowy: 

  

IS_W01 +++   

IS_W05 + 

IS_W07 ++ 

IS_W08 +++ 

 

IS_U02 +++ 

IS_U03 ++ 

IS_U08 ++ 

IS_U13+ 

 

IS_K02 +++ 

IS_K03 +++ 

IS_K04 ++ 

IS_K05 ++ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł  Mikrobiologia środowiskowa 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_12 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Mikrobiologia środowiskowa/ Environmental microbiology 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

Rok studiów dla kierunku   1 

Semestr dla kierunku   2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 3, w tym kontaktowe 2,0 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Jolanta Joniec 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Mikrobiologii Środowiskowej 

Cel modułu Celem realizowanego modułu jest zapoznanie studentów z 

wiadomościami z zakresu różnorodności mikroorganizmów 

(wirusy, bakterie, archeony, grzyby, glony, pierwotniaki) oraz 

ich roli jaką pełnią w kształtowaniu i funkcjonowaniu 

środowiska glebowego i wodnego. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Posiada wiedzę z zakresu różnorodności mikroorganizmów 

i ich roli w środowisku 

W2. Zna i rozumie jaką rolę odgrywają drobnoustroje w 

krążeniu pierwiastków i przepływie energii w ekosystemach 

wodnych i glebowych 

W3. Posiada wiadomości dotyczące udziału drobnoustrojów w 

ulepszaniu i przyrodniczym wykorzystaniu odpadów oraz w 

detoksykacji środowiska  

Umiejętności: 

U1. Potrafi izolować z różnych środowisk drobnoustroje, a 

następnie je hodować i badać ich morfologię i funkcje. 

U2. Potrafi prowadzić obserwacje drobnoustrojów i właściwie je 

interpretować 

U3. Potrafi trafnie wypowiadać się na tematy związane z 

różnorodnością mikroorganizmów i rolą jaką spełniają w 

środowisku  

Kompetencje społeczne:  

K1. Jest świadomy roli jaką pełnią mikroorganizmy i ich 

znaczenia dla prawidłowego zarzadzania środowiskiem 

K2. Rozumie i potrafi uzasadnić rolę drobnoustrojów w ochronie 

i kształtowaniu środowiska  



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W- ocena pracy pisemnej 

U – ocena wykonywanych zadań podczas ćwiczeń oraz ich 

interpretacji i wyciągniętych wniosków. Sprawdziany pisemne 

z umiejętności praktycznych zdobytych na ćwiczeniach 

K – dyskusja na ćwiczeniach i wykładach oraz ocena pracy 

pisemnej 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: W ramach 

ćwiczeń: oceny cząstkowe za przygotowanie się i pracę na 

ćwiczeniach, kolokwium końcowe (pisemne) – warunkiem 

dopuszczenia do zaliczenia końcowego z przedmiotu jest 

uzyskanie oceny pozytywnej; zaliczenie końcowe (pisemne) z 

materiału prezentowanego na wykładach.  

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Biochemia, gleboznawstwo 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykłady: Różnorodność poszczególnych grup drobnoustrojów 

(wirusy, bakterie, archeony, grzyby, glony, pierwotniaki). Ich 

znaczenie w krążeniu pierwiastków, przepływie energii w 

środowisku glebowym i wodnym. Udział mikroorganizmów w 

oczyszczaniu środowiska z martwej materii organicznej oraz 

zanieczyszczeń natury antropogenicznej (odpady). Rola 

negatywna drobnoustrojów saprofitycznych oraz znaczenie 

drobnoustrojów patogennych. Oddziaływanie czynników 

abiotycznych i biotycznych na mikroorganizmy. Podstawowe 

informacje z zakresu biologicznych zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego i pomieszczeń zamkniętych oraz wynikające 

stąd zagrożenia dla organizmów żywych. 

Ćwiczenia:  Zaznajomienie studentów z metodami sterylizacji 

stosowanymi w badaniach mikrobiologicznych oraz morfologią 

bakterii i grzybów, metodami wyodrębniania i określania 

liczebności drobnoustrojów w wybranych środowiskach, z 

wpływem różnych czynników ekologicznych i 

antropogenicznych na mikroorganizmy. Izolacja oraz określanie 

uzdolnień poszczególnych grup fizjologicznych drobnoustrojów 

do rozkładu i mineralizacji biopolimerów (węgla, azotu), a także 

przekształcania nieorganicznych związków azotu. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. „Mikrobiologia i biochemia gleb” –Paul E.A., Clark F.E., 

Wyd. UMCS, 2000. 

2. „Mikrobiologia środowisk” – Błaszczyk M., PWN, 2010. 

3. „Przewodnik do ćwiczeń z mikrobiologii dla studentów 

Wydziału Rolniczego”, - K.Gostkowska, A. Szwed, H. Iglik 

Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, 2009. 

4. „Mikroorganizmy w ochronie środowiska”- Błaszczyk 

M.K. Wyd. Naukowe PWN, 2007. 

5. „Przyrodnicze wykorzystanie odpadów. Podstawy 

teoretyczne i proaktyczne’ - Baran i in., PWRiL Warszawa, 

2011 

6. „Mikrobiologia rolnicza”- Kwaśna H., Wyd. UP  Poznań, 

2014, 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, dyskusja. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 9 0,36 



Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 21 0,84 

Zaliczenie projektu lub inne 1 0,04 

Zaliczenie 1 0,04 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do ćwiczeń 8 0,32 

Przygotowanie do egzaminu 7 0,28 

Studiowanie literatury 6 0,24 

Przygotowanie projektu lub 

inne 

4 0,16 

Razem punkty ECTS                    75 3 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach – 9 godz. 

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 18 godz. 

- udział w konsultacjach – 21 godz. 

- udział w zaliczeniu – 2 godz. 

Łącznie 50 godz. co odpowiada 2 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 18 godz. 

- przygotowanie prezentacji – 2 godz. 

- obecność na zaliczeniu – 2 godz. 

- przygotowanie do ćwiczeń – 3 godz. 

Łącznie 25 godz. co odpowiada 1 punktowi ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W01 ++ 

IS_WO6+ 

IS_U01+ 

IS_K01+ 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Technologie informacyjne 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_13 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Technologie informacyjne /IT Technologies 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 1 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 3, w tym kontaktowe 1,12, niekontaktowe 1,88 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Paweł Janulewicz 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Marketingu i Zarządzania 

Cel modułu Celem modułu jest przekazanie podstawowej  wiedzy z zakresu 

technologii informacyjnej oraz jej praktycznego wykorzystania 

w inżynierii środowiska. Omawiane są najważniejsze metody  

i narzędzia sprzętowe oraz programowe wykorzystywane do 

pozyskiwania, przetwarzania i przesyłania danych. Wskazane są 

możliwości praktycznego wykorzystania oprogramowania 

biurowego oraz możliwości sieci internetowej.  

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 
1. Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu 

zaawansowanej obsługi komputera. 
2. Student posiada wiedzę związaną z podstawowymi 

zagadnieniami z zakresu technologii informacyjnej. 
3. Student zna podstawowe możliwości wykorzystania 

programów użytkowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, 
program do prezentacji multimedialnych). 

Umiejętności: 
1. Student posiada dobre nawyki przy pracy  

z komputerem. 
2. Student potrafi przedstawić wyniki swojej pracy za pomocą 

dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych oraz 
prezentacji multimedialnej. 

3. Student potrafi przetwarzać dokumenty otrzymane  
w formie elektronicznej. 

Kompetencje społeczne: 
1. Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę  

z zakresu technologii informacyjnych. 
2. Student potrafi odpowiedzialnie pracować w zespole. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1, W2, W3 -  ocena pracy pisemnej.  

U1 – dziennik prowadzącego,  

U2, U3-  ocena pracy pisemnej. 

K1 - ocena pracy pisemnej. 

K2 – dziennik prowadzącego.  



 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Podstawowa wiedza z informatyki. 

 

 Treści modułu kształcenia  

 

Obejmuje wiedzę z zakresu:  znaczenia technologii 

informacyjnych we współczesnym Świecie, budowy i funkcji 

podzespołów w komputerze. Student pozna możliwości 

wykorzystania systemów operacyjnych: Windows i Linux. 

Nabędzie umiejętności obsługiwania pakietu biurowego oraz 

wykorzystania sieci internetowej. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. A. Nowicki, T. Turka, Technologie informacyjne dla 

ekonomistów, Narzędzia, Zastosownia, Wyd. UE we 

Wrocławiu, 2010.B.  

2. Gaworska, H. Szantula, Podstawy technik informatycznych, 

Wyd. KISS 2007. 

3.  A. Trawka, Użytkowanie komputerów, Wyd. KISS 2007.  

4. J. Bacon, N. Petreley, 100 sposobów na Linux, Helion, 

Gliwice, 

2005. 

5. P. Wróblewski, ABC komputera. Wyd. 6., Helion, Gliwice, 

2007. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, praca indywidualna studenta, prace zespołowe – 

prezentacja, dyskusja. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 18 0,72 

Zaliczenie 1 0,04 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Czytanie zalecanej literatury 32 1,28 

Przygotowanie do zaliczenia  

Modułu 

15 0,6 

Razem punkty ECTS                    3 

 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

 

9 godz. wykłady, 

18 godz. ćwiczenia,  

1 godz. zaliczenie pisemne. 

 

Łącznie 29 godz. co odpowiada 1,12  pkt. ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- student podczas ćwiczeń będzie wykonywał serię praktycznych zadań przy komputerze 9x2 godz. 

= 18 godz.  

 

Łącznie 18 godz. co odpowiada ok. 0,72 pkt. ECTS 

 

Stopień osiągania efektów kierunkowych: 

IS_W08 + 

IS_U07 ++ 

IS_U12 +++ 



IS_K02 ++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Gleboznawstwo 

M uu_uu M_IS_NS_S1_14 

Kierunek  lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/ang) 

Gleboznawstwo \ Soil science 

Język wykładowy Język polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 1 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 6,, w tym kontaktowe 2,68 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Anna Słowińska-Jurkiewicz 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania 

Środowiska 

Cel modułu Zapoznanie studenta z glebą jako podstawowym elementem 

ekosystemów naturalnych i antropogenicznych oraz jednym 

z najważniejszych środków produkcji rolniczej 

Efekty kształcenia Wiedza:  

W1. Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia 

pedologii, przede wszystkim rolę czynników i procesów 

glebotwórczych w powstawaniu i przekształcaniu pokrywy 

glebowej 

W2. Student zna systematykę gleb Polski 

W3. Student zna i rozumie problematykę edafologii, czyli 

udziału gleby w kształtowaniu środowiska życia roślin 

uprawnych  

Umiejętności: 

U1. Student potrafi wykonać podstawowe analizy 

laboratoryjne i wykorzystać je do oceny gleby 

U2. Student potrafi opisać profil glebowy i rozpoznać 

najważniejsze gleby występujące w Polsce  

U3. Student potrafi ocenić wartość i przydatność rolniczą 

gleb oraz korzystać z map glebowych 

Kompetencje społeczne: 

K1. Student ma świadomość konieczności racjonalnego 

gospodarowania zasobami gleb 

K2. Student zna i respektuje zasady Europejskiej Karty 

Gleb 

Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia 

W1, W2, W3: Ocena 2 prac pisemnych zaliczeniowych i 

pracy egzaminacyjnej, 

U1, U2, U3: Ocena wykonania zadań ćwiczeniowych, 

K1, K2: Ocena zaangażowania i aktywności studenta 

podczas organizacji i realizacji zadań ćwiczeniowych. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

Podstawowe wiadomości z geografii, biologii, fizyki i 

chemii na poziomie szkoły średniej. 

Treści modułu kształcenia Światowe problemy żywnościowe i rola gleby w ich 

rozwiązywaniu; Europejska Karta Gleby; gleba jako element 

ekosystemów; podstawy geologii; czynniki glebotwórcze; 

procesy glebotwórcze; profil glebowy i pedon; morfologia 

gleby; systematyka gleb Polski; charakterystyka 



podstawowych rzędów i typów gleb; rodzaje i gatunki gleb; 

gleba jako utwór trójfazowy; przemiany materii organicznej 

w glebie; właściwości chemiczne gleby; właściwości 

fizyczne gleby; zasobność, żyzność i urodzajność gleby i 

siedliska; bonitacja gleb; rolnicza przydatność gleb; 

antropogenizacja, degradacja i rekultywacja gleb; 

kartografia gleboznawcza; waloryzacja rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej; zapoznanie się z pokrywą glebową Polski. 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1.Mocek A. (red.). 2015. Gleboznawstwo. PWN  

2. Systematyka gleb Polski. V wyd. 2011. Roczniki 

Gleboznawcze, tom 62, zeszyt 3. 

3. Zawadzki S. (red.). 2002. Gleboznawstwo. PWRiL, 

Warszawa 

4.Turski R., Słowińska-Jurkiewicz A., Hetman J. 1999. 

Zarys gleboznawstwa. Wyd. AR w Lublinie 

5.Turski R. (red.). 2001. Ćwiczenia z gleboznawstwa dla 

studentów wydziałów rolniczych. Wyd. AR w Lublinie 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych 

Ćwiczenia laboratoryjne, audytoryjne i terenowe: 

wykonanie analiz laboratoryjnych, pisemne opracowanie 

wyników zadań ćwiczeniowych, wykonanie sprawozdania 

z ćwiczeń terenowych 

Bilans punktów ECTS 

 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów 

ECTS 

Wykłady 18 0,72 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 25 1,00 

Egzamin pisemny i zaliczenia 6 0,24 

 Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do ćwiczeń 20 0,80 

Przygotowanie do sprawdzianów 15 0,60 

Opracowanie wyników zadań 

ćwiczeniowych 

14 0,56 

Opracowanie sprawozdania z 

ćwiczeń terenowych 

5 0,20 

Samodzielne studiowanie 

tematyki wykładów 

14 0,60 

Przygotowanie do egzaminu 15 0,56 

Razem punkty ECTS                                     150 6 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- udział w wykładach – 18 godzin 

- udział w ćwiczeniach audytoryjnych, laboratoryjnych i terenowych – 18 godzin 

- udział w konsultacjach – 25 godzin   

- egzamin pisemny i zaliczenia – 6 godzin 

Łącznie 67 godzin, co odpowiada 2,68 punktom ECTS. 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w zajęciach laboratoryjnych i audytoryjnych – 15 godzin, 

- udział w ćwiczeniach terenowych – 3 godziny, 

- przygotowanie do ćwiczeń – 20 godzin  

- opracowanie wyników zadań ćwiczeniowych – 14 godzin 

- opracowanie sprawozdania z ćwiczeń terenowych – 5 godzin 

- przygotowanie do sprawdzianów – 15 godzin 

- obecność na egzaminie i zaliczeniach – 6 godzin 

Łącznie 78 godzin, co odpowiada 3,12 punktu ECTS. 



 

Stopień osiągania efektów kierunkowych:  

Kod efektu kierunkowego dla wiedzy IS_W02 (+), IS_W04 (++), 

Kod efektu kierunkowego dla umiejętności IS_U02 (++), IS_U09 (+) 

Kod efektu kierunkowego dla kompetencji społecznych IS_K03 (++) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Komunikacja społeczna i negocjacje  

M_uu_uu M_IS_NS_S1_15_1 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Komunikacja społeczna i negocjacje 

Social communication and negotiations 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 1 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,0 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Anna Goliszek 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Zarządzania i Marketingu 

Cel modułu Celem realizowanego modułu jest dostarczenie wiedzy 

teoretycznej i praktycznej z zakresu różnych form komunikacji 

społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Student ma wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji 

społecznej i negocjacji. IS_W03 

Umiejętności: 

U1. Umiejętność precyzyjnego i efektywnego komunikowania 

się z podmiotami życia społecznego. IS_U10 

Kompetencje społeczne:  

K1. Student rozwija umiejętności interpersonalne, niezbędne w 

procesie komunikacji społecznej (umiejętności aktywnego 

słuchania, asertywność, empatię, sztukę autoprezentacji). 

IS_K05 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1- test 

U1 – test, dyskusja 

K1 – test, uczestnictwo w zajęciach 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: kolokwium 

zaliczeniowe, dziennik prowadzącego 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Wiedza ogólna 

 Treści modułu kształcenia  

 

Komunikacja społeczna: definicja, modele, cechy, bariery, 

znaczenie; Umiejętności interpersonalne: aktywne słuchanie, 

empatia, asertywność, kontrola emocji; Komunikacja werbalna 

i sztuka argumentowania; Komunikacja niewerbalna; Sztuka 

autoprezentacji; Negocjacje: istota, cechy, znaczenie; Fazy 

negocjacji; Style i strategie negocjacyjne; Wpływ społeczny, 



manipulacja i perswazja; Taktyki i techniki negocjacyjne i 

sprzedażowe. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura podstawowa: 
1. Hamilton Ch., Skuteczna komunikacja w biznesie, PWE, 

Warszawa 2011. 
2. Roszkowska E., Wybrane modele negocjacji, Wyd. Uniwersytetu 

w Białymstoku, Białystok 2011. 

Literatura uzupełniająca: 
1. Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Formy dydaktyczne: 
1. Praca jednostkowa – uczestnictwo w wykładzie, oglądanie 

środków wizualnych, studiowanie literatury. 

2. Praca grupowa –  wykonywanie ćwiczeń w małych grupach. 

Metody dydaktyczne:  
1. Podające – wykład konwencjonalny, problemowy, prezentacje 

multimedialne.  
2. Praktyczne – realizacja zadań w małych grupach. 

 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 18 0,72 

Konsultacje 5 0,20 

Zaliczenie 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do zaliczenia 10 0,40 

Studiowanie literatury 15 0,60 

Razem punkty ECTS                    50 2 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

- wykłady – 18 godz. 

- konsultacje – 5 godz. 

- zaliczenie – 2 godz. 

Łącznie 25 godz. co odpowiada 1 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- konsultacje – 5 godz. 

Łącznie 5 godz. co odpowiada 0,2 punktom ECTS 

 

stopień osiągnięcia efektu kierunkowego przez efekt modułowy: 

IS_W03 ++   

IS_U10 ++    

IS_K05+   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Polityka ekologiczna 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_15_2 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/ang) 

Polityka ekologiczna 

Ecological Politics 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny  

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne. 

Rok studiów dla kierunku 1 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2, w tym 0,96 kontaktowe. 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Sławomir Ligęza 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 

Cel modułu Zapoznanie z polityką ekologiczną państwa i zadaniami 

realizowanymi w zakresie ochrony środowiska i przyrody, 

wiedza na temat aktualnych problemów oraz perspektyw 

polityki ekologicznej. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i 

zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz 

o jego zagrożeniach. 

Umiejętności: 

U1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz 

innych źródeł, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać 

wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. 

Kompetencje społeczne: 

K1. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty 

i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na 

środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1 – zaliczenie końcowe. 

U1 – przygotowanie opracowania na temat realizacji polityki 

ekologicznej w miejscu zamieszkania. 

K1 – prezentacja pisemnego opracowania.  

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: test z zaliczenia 

końcowego, opracowanie p.t.: Realizacja polityki ekologicznej 

w miejscu mojego zamieszkania. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe Wiedza ogólna z zakresu ochrony środowisku. 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykłady obejmują wiedzę ogólną z zakresu polityki 

ekologicznej Polski w nawiązaniu do polityki ekologicznej Unii 

Europejskiej. Poruszają zagadnienia dotyczące działań 

systemowych: zdrowie a jakość środowiska, jakości wód i 



powietrza, odpadów i substancji chemicznych w środowisku, 

hałasu, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony przed 

promieniowaniem, organizmów modyfikowanych genetycznie, 

zrównoważonego wykorzystania materiałów, wody i energii, 

źródeł energii odnawialnej, ochrony klimatu, przyrody i 

krajobrazu, ochrony powierzchni ziemi, zasobów kopalin i wód 

podziemnych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. II Polityka Ekologiczna Państwa. Dokument przyjęty przez 

Radę Ministrów i Sejm. Materiały Ministerstwa 

Środowiska.  

2. Założenia polityki ekologicznej Polski do 2025 r. 

uwzględniające wymogi Unii Europejskiej. Marek 

Michalik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.  

3. Podolak M. 2004. Polityka ekologiczna Polski w okresie 

transformacji. Wyd. UMCS, Lublin.  

4. Papuziński A. (red.) 2000. Polityka ekologiczna III 

Rzeczypospolitej. Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, opracowanie pisemne tematu „Realizacja polityki 

ekologicznej w miejscu zamieszkania”, dyskusja. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 18 0,72 

Ćwiczenia   

Konsultacje 5 0,20 

Zaliczenie projektu lub inne   

Zaliczenie 1 0,04 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do ćwiczeń   

Przygotowanie do zaliczenia 10 0,40 

Studiowanie literatury 12 0,48 

Przygotowanie projektu lub 

inne 

4 0,16 

Razem punkty ECTS                    50 2,00 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- udział w wykładach – 18 godz., 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia i zaliczenia końcowego – 5 

godz., 

- udział w zaliczeniu końcowym – 1 godz. 

Łącznie 24 godz., co odpowiada 0,96 punktom ECTS. 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- czytanie zalecanej literatury – 12 godz. 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia – 5 godz., 

- przygotowanie opracowania na temat realizacji polityki ekologicznej w miejscu zamieszkania 

studenta – 4 godz. 

Łącznie 21 godz. co odpowiada 0,84 punktom ECTS. 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W04+++ 

IS_U01+++ 



IS_K03+++ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Andragogika 

M_uu_uu 

 

M_IS_NS_S1_15_3 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Andragogika \ Andragogy 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny  

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne  

Rok studiów dla kierunku  1 

Semestr dla kierunku  2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2, w tym kontaktowe 1,2 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

 Anna Nowak 

Jednostka oferująca przedmiot  Katedra Ekonomii i Agrobiznesu 

Cel modułu Zapoznanie z możliwościami rozwoju osób dorosłych oraz 

formami ich aktywności. Poznanie znaczenia i strategii 

kształcenia ustawicznego w Polsce i w Unii Europejskiej. 

Zachęcenie do uczenia się przez całe życie. 

Efekty kształcenia: 

  
Wiedza: 

W1. Student posiada wiedzę na temat specyficznych 

uwarunkowań dydaktyki dorosłych oraz kryteriów dorosłości. 

W2. Student posiada wiedzę na temat znaczenia kształcenia 

ustawicznego. 

Umiejętności: 

U1. Student posiada umiejętność analizy tendencji w 

zachowaniu i rozwoju ludzi dorosłych. 

U2. Student posiada umiejętność rozumienia oraz 

wykorzystywania możliwości rozwojowych osób dorosłych. 

Kompetencje społeczne:  

K1. Student wykazuje gotowość do podejmowania aktywności 

w zakresie własnego rozwoju.  

K2. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i jest 

przygotowany do uczestnictwa w kształceniu ustawicznym. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1 – ocena pracy pisemnej 

W2 - ocena pracy pisemnej 

U1 - ocena pracy pisemnej 

U2 - ocena pracy pisemnej 

K1 - ocena pracy pisemnej, ocena prezentacji  

K2 - ocena pracy pisemnej 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Ekonomia, Negocjacje i komunikacja społeczna 

 Treści modułu kształcenia  

 

Pojęcie, geneza powstania oraz przedmiot zainteresowania 

andragogiki. Andragogika a pedagogika. Edukacja dorosłych. 

Potrzeby edukacyjne ludzi dorosłych. Rozwój człowieka 

dorosłego. Tendencje w rozwoju i zachowaniu ludzi dorosłych. 



Specyfika dydaktyki dorosłych. Funkcje i strategie kształcenia 

dorosłych. Dorosły jako uczeń, cele kształcenia dorosłych. 

Metody kształcenia. Kształcenie ustawiczne w świetle Strategii 

Lizbońskiej. Społeczeństwo obywatelskie a edukacja. Edukacja 

w Europie – systemy kształcenia i szkolenia. Wiedza i 

informacja w gospodarce opartej na wiedzy. Rola kapitału 

ludzkiego w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Placówki 

kształcenia dorosłych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 
Literatura podstawowa: 

1. Horynia W., Maciejewski J. (red.): Andragogika w ujęciu 
interdyscyplinarnym, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Wrocław 2007.  

2. Aleksander T., Andragogika, Wydawnictwo Naukowe 
Instytutu Technologii Eksploatacji, Kraków-Radom 2009 

Literatura uzupełniająca: 
1. Wujek T.(red.): Wprowadzenie do andragogiki, PWN, 

Warszawa 1996,  
2. Turos L.: Andragogika ogólna, Wyd. Akademickie Żak, 

Warszawa 1999 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

wykład, dyskusja 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 18 0,70 

Konsultacje 9 0,40 

Zaliczenie modułu 2 0,10 

 Liczba godzin 

niekontaktowych 

1,20 

Przygotowanie do zaliczenia 10 0,40 

Przygotowanie prezentacji 5 0,20 

Studiowanie literatury 6 0,20 

Razem punkty ECTS                    X 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach – 18 godz. 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia – 9 godz.  

- zaliczenie modułu – 2 godz. 

Łącznie: 29  godz., co odpowiada 1,2 pkt ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- przygotowanie prezentacji – 5 godz. 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia – 9 godz.  

Łącznie 14 godz., co odpowiada 0,6 pkt ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

 

IS_W15+ 

IS_U01+ 

IS_K05+++ 

 

  

 

 

 



Moduł: Język obcy I-3 Język Angielski B2 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_16A 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy I-3- Angielski B2 

Foreign Language I-3– English B2 

Język wykładowy angielski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,8 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Joanna Rączkiewicz 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1.Posiada umiejętność w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U2.Potrafi relacjonować wydarzenia z życia codziennego 

U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

analizowania nieskomplikowanych tekstów specjalistycznych z 

zakresu reprezentowanej dziedziny naukowej 

U4.Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych i służbowych 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4-ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat 



 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie 

lub wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie 

autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu 

wolnego. 

Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 

studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem 

specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną 

przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i 

samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 

danego obszaru językowego 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 
Literatura obowiązkowa 

1. C.Latham-Koenig, C.Oxenden, English File Intermediate 

Third Edition, Oxford, 2013  

2.S.Kay, J.Hird, P.Maggs, J.Quintana, Move Intermediate, 

Macmillan 2006 

 

Literatura uzupełniająca 

1.Wielki  słownik angielsko-polski, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa, 2002 

2.Słownik rolniczy angielsko-polski, Wydawnictwo IUNG, 

Puławy, 2001 

3.Słownik medyczny angielsko-polski, Wydawnictwo 

Lekarskie, Warszawa, 2009 

4.Dictionary of Contemporary English, Pearson Education 

Limited, 2005 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

20 0,80 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

10 0,40 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 



Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- ćwiczenia  - 18 godz. 

- konsultacje - 2 godz. 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 18 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 20 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów = 10 godz. 

- udział w konsultacjach = 2 godz. 

Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U03 ++ 

IS_U11+ 

IS_K05++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy I-3 Język Francuski B2 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_16B  

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy I-3- Francuski B2 

Foreign Language I-3– French B2 

Język wykładowy francuski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,8 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Elżbieta Karolak 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1.Posiada umiejętność w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U2.Potrafi relacjonować wydarzenia z życia codziennego 

U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

analizowania nieskomplikowanych tekstów specjalistycznych z 

zakresu reprezentowanej dziedziny naukowej 

U4.Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych i służbowych 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4-ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat 



 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie 

lub wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie 

autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu 

wolnego. 

Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 

studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem 

specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną 

przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i 

samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 

danego obszaru językowego 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Lektury obowiązkowe 

1.  A.Berthet  „Alter Ego B2” Wyd. Hachette Livre 2008 

2.  G. Capelle “Espaces 2 i 3   Wyd. Hachette Livre 2008 

3.  Claire Leroy-Miquel: „Vocabulaire progressif du français avec                          

250 exercices”, Wyd. CLE International 2007 

4.  C.-M. Beaujeu  „350 exercices Niveau Supérieu II”,                            

Wyd. Hachette 2006 

 

Lektury zalecane 

1. Y.Delatour „350 exercices Niveau moyen” Wyd. Hachette 

2006 

2. „Chez nous” Wyd. Mary Glasgow Magazines Scholastic-

czasopismo 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

20 0,80 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

10 0,40 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 



- ćwiczenia  - 18 godz. 

- konsultacje - 2 godz. 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 18 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 20 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów = 10 godz. 

- udział w konsultacjach = 2 godz. 

Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U03 ++ 

IS_U11+ 

IS_K05++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy I-3 Język Niemiecki B2 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_16C  

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy I-3- Niemiecki B2 

Foreign Language I-3– German B2 

Język wykładowy niemiecki 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,8 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Urszula Szuma 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1.Posiada umiejętność w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U2.Potrafi relacjonować wydarzenia z życia codziennego 

U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

analizowania nieskomplikowanych tekstów specjalistycznych z 

zakresu reprezentowanej dziedziny naukowej 

U4.Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych i służbowych 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4-ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat 



 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie 

lub wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie 

autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu 

wolnego. 

Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 

studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem 

specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną 

przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i 

samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 

danego obszaru językowego 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Lektury obowiązkowe 

1. W. Krenn, H. Puchta, Motive B1, Hueber 2016 

2. U. Koithan, H. Schnitz, T. Sieber, R. Sonntag, Aspekte 

1, Langenscheidt 2007 

3. M. Perlmann- Balme, S. Schwalb,   Sicher!,  Hueber  

Verlag 2014 

        

      Lektury zalecane 

1. B. Kujawa, M. Stinia, B. Szymoniak, Mit Beruf auf 

Deutsch –profil rolniczo-leśny z ochroną środowiska -   

Nowa Era Sp. z o.o. 2013 

     2.M.Ptak "Grammatik Intensivtrainer“, Langenscheidt 2010 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

20 0,80 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

10 0,40 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- ćwiczenia  - 18 godz. 

- konsultacje - 2 godz. 



Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 18 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 20 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów = 10 godz. 

- udział w konsultacjach = 2 godz. 

Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U03 ++ 

IS_U11+ 

IS_K05++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy I-3 Język Rosyjski B2 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_16D  

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy I-3- Rosyjski B2 

Foreign Language I-3– Russian B2 

Język wykładowy rosyjski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,8 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Urszula Szuma 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1.Posiada umiejętność w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U2.Potrafi relacjonować wydarzenia z życia codziennego 

U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

analizowania nieskomplikowanych tekstów specjalistycznych z 

zakresu reprezentowanej dziedziny naukowej 

U4.Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych i służbowych 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4-ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat 



 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie 

lub wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie 

autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu 

wolnego. 

Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 

studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem 

specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną 

przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i 

samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 

danego obszaru językowego 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Lektury obowiązkowe 

1. A.Kaźmierak i  inni ,Русский язык подготовительные 

материалы к экзамену ТELC, Wyd UMCS 2006 

2. L. Fast, M. Zwolińska,  Русский язык в деловой среде 

ч I,II, III   wyd.    Poltext  2010 

3. S. Czernyszow, A. Czernyszowa  -Pojechali- język 

rosyjski dla dorosłych  cz.2.1, 2.2 wyd.Sankt-Peterburg 

“ Złatoust “ 2009 

  

Lektury zalecane 

1.   M.Cieplicka "Ruskij Jazyk.Kompendium tematyczno-

leksykalne",WARGOS 2007 

      2.A.Buczek "Rosyjski w biznesie", EDGARD 2009  

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

20 0,80 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

10 0,40 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- ćwiczenia  - 18 godz. 



- konsultacje - 2 godz. 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 18 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 20 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów = 10 godz. 

- udział w konsultacjach = 2 godz. 

Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U03 ++ 

IS_U11+ 

IS_K05++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Informatyczne podstawy projektowania 

M uu_uu M_IS_NS_S1_17 
Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 
Nazwa modułu kształcenia, 
także nazwa w języku 
angielskim 

Informatyczne podstawy projektowania 

Introduction to computer design (CAD) 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatyw
ny) 

Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia niestacjonarne   

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/ nie koń ta kto 
we 

Łącznie 5, w tym: kontaktowe - 1,88 
niekontaktowe – 3,12 

Imię i nazwisko 
osoby 
odpowiedzialnej 

Arkadiusz Malik 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 

Cel modułu Celem modułu jest przekazanie ogólnej wiedzy w zakresie 
wykonywania różnorodnych projektów z wykorzystaniem 
wspomagania komputerowego zgodnie z obowiązującymi 
normami.  

Efekty kształcenia - łączna 
liczba 
ECTS nie może  ECTS nie 
może przekroczyć  dla modułu 
(4-8). Należy przedstawić opis 
zakładanych efektów 
kształcenia, które student 
powinien          osiągnąć po 
zrealizowaniu modułu.     Należy 
przedstawić efekty dla 
zastosowanych form zajęć 
łącznie 

Wiedza: 
 ECTS nie może przekroczyć dla 

modułu (4-8). Należy 

przedstawić opis zakładanych 

efektów kształcenia, które 

student powinien osiągnąć po 

zrealizowaniu modułu.  

 

W1. Ma wiedzę o możliwościach wykorzystania różnorodnego 

oprogramowania do obliczeń inżynierskich (AutoCAD, 

programy obliczeniowe producentów urządzeń sanitarnych 

itp.) 

Należy przedstawić efekty dla 

zastosowanych form zajęć 

łącznie. 

 W2. Ma wiedzę o różnych formach graficznego modelowania 

2D oraz możliwościach publikacji modeli. 

 

 
Umiejętności: 

 

 

U1. Posiada umiejętność wykonywania rysunków technicznych 

2D w tym: precyzyjnego rysowania, modyfikowania obiektów 

wymiarowania i wykonywania operacji na warstwach. 
 

 

U2. Posiada umiejętność wykonywania obliczeń hydraulicznych 

i wytrzymałościowych za pomocą programów komputerowych. 

 

 

U3. Ma umiejętność praktycznego wykorzystania programów do 

obliczeń  

 

 
Kompetencje społeczne: 

 

 

K1. Potrafi pracować indywidualnie, umie oszacować czas 

potrzebny na realizacje prac projektowych. 

 

 

K2. Jest świadomy konieczności współpracy z instytucjami i 

innymi specjalistami w rozwiązywaniu problemów 

technicznych. 

 

 

K3. Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i doskonalenia 

kompetencji zawodowych dla zapewnienia najwyższego 

standardu życia społeczeństwa. 



Sposoby weryfikacji oraz 
formy dokumentowania 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

W1, W2 - kolokwium zaliczeniowe praktyczne i ustne – 
wykonanie zadania z wykorzystaniem programu komputerowego 
wraz z jego omówieniem,  
U1, U2, U3 - ocena zadań projektowych wykonanych przy 
użyciu programu komputerowego 
K1, K2, K3 - ocena pracy studenta wykonującego zadania 

projektowe, Formy dokumentowania osiągniętych wyników: 

kolokwia, prace projektowe, dziennik prowadzącego, egzamin.  

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

Podstawowe wiadomości z zakresu obsługi komputera, 
matematyka. 

Treści modułu kształcenia - 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Wykłady obejmują: Prezentację programu AutoCAD, rodzaje 
współrzędnych. Przestrzeń modelu i papieru, granice i jednostki 
rysunku. Podstawowe polecenia rysowania obiektów. 
Modyfikacja obiektów. Wymiarowanie i tworzenie napisów na 
rysunku. Tworzenie i edycja warstw oraz bloków rysunkowych. 
Konfiguracja wydruku.  
Ciągi znaków, tablice i wskaźniki. Obliczenia numeryczne i 
symboliczne.  
Ćwiczenia obejmują: opracowanie rysunków technicznych 
projektowych 2D. Wykorzystanie programów komputerowych 
do obliczeń hydraulicznych rurociągów, wytrzymałości 
statycznych, urządzeń pompowych, profili wod-kan. 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Pikoń A.: AutoCAD 2014 Pl. Wydawnictwo Helion. 

Gliwice 2014r. 

2. Jaskulski A.: AutoCAD 2014/LT2014/360 (WS+). 

Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2013r. 

3. Pikoń A.: AutoCAD 2017 PL Pierwsze kroki. 

Wydawnictwo Helion. Gliwice 2016r. 

4. Programy obliczeniowe różnych producentów do doboru 

urządzeń instalacyjnych i sanitarnych, rurociągów, 

armatury itp. 

Planowane formy/działania/ 

metody dydaktyczne 

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych, film, pokaz, 
ćwiczenia audytoryjne i projektowe, projekty indywidualne 
studenckie. 

Bilans punktów ECTS Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

 

 

Wykłady 18 0,72 
 

 

Ćwiczenia 16 0,64 
 

 

Konsultacje 9 0,36 
 

 

Zaliczenie 2 0,08 
 

 

Egzamin 2 0,08 
 Razem kontaktowe 47 1,88 
 

 

 Liczba godzin 

niekontaktowyc

h 

 

 

 

Przygotowanie do 

zaliczenia  

i egzaminu 

26 1,04 

 

 

Studiowanie literatury 20 0,8 

 

 

Wykonanie 

projektów  

i zadań domowych 

32 1,28 

 Razem niekontaktowe 78 3,12 

 

 
Razem punkty ECTS 125  5 

 



 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

- wykłady - 18 godz., 

- ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne - 18 godz. (w tym: audytoryjne 8 godz., laboratoryjne 10 godz.) 

- konsultacje - 9 godz., 

- zaliczenie ćwiczeń i egzamin - 4 godz., 

Łącznie 49 godz. co odpowiada 1,96 pkt. ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne - 18 godz., (w tym: A-audytoryjne 8 godz., L-laboratoryjne 10 godz.) 

- konsultacje - 9 godz. 

- wykonanie projektów i zadań domowych - 32 godz. 

- studiowanie literatury - 20 godz. 

 

Łącznie 79 godz. co odpowiada 3,16 pkt. ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): Kod efektu 

kierunkowego dla wiedzy (w jakim stopniu jest osiągany) * 

IS_W08 ++ IS_W10 ++ 

IS_W11 +++ IS_W12 +++ 

IS_W14 +++ 

 

Kod efektu kierunkowego dla umiejętności (w jakim stopniu jest osiągany) * 

IS_U01 ++ IS_U05 ++ IS_U06 

++ 

IS_U07 +++ IS_U09 ++ 

IS_U11 ++ IS_U15 +++ 

IS_U16 +++ IS_U17 +++ 

IS_U18 +++ 

 

Kod efektu kierunkowego dla kompetencji społecznych (w jakim stopniu jest osiągany) 

IS_K03 +++ 

IS_K04 +++  

IS K05 ++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Ekologia  

M_uu_uu M_IS_NS_S1_18 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Ekologia/Ecology 

Język wykładowy Polski   

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie  4, w tym niekontaktowe 2/2,08 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Ewa Kwiecińska-Poppe 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin – Zakład 

Ekologii Rolniczej 

Cel modułu Przybliżenie podstawowych pojęć ekologicznych ze 

szczególnym uwzględnieniem najczęściej używanych 

terminów w ekologii. Poznanie głównych czynników 

abiotycznych i biotycznych na podstawowych poziomach 

organizacji życia: organizm, populacja, biocenoza, ekosystem. 

Opanowanie wiadomości z zakresu oceny siedliska na 

podstawie czynników ekologicznych. Bioindykacyjna ocena 

stanu środowiska. 

Efekty kształcenia 

 

 

 

 

Wiedza: 

W1. zna podstawowe pojęcia z zakresu ekologii 

W2. zna czynniki ekologiczne wpływające na funkcjonowanie 

biocenoz 

W3. rozumie znaczenie różnorodności biologicznej w 

ekosystemach oraz zna podstawowe zasady na których opiera 

się funkcjonowanie ekosystemu 

Umiejętności: 

U1. potrafi omówić znaczenie podstawowych czynników 

ekologicznych dla funkcjonowania biocenoz oraz dokonać jej 

charakterystyki na podstawie wskaźników ekologicznych 

U2. potrafi wskazać możliwości zwiększania stabilności 

ekosystemów oraz omówić produktywność ekosystemów i jej 

ograniczenia 



U3. potrafi dostrzec zmiany oraz zagrożenia powodowane 

przez działalność człowieka dla funkcjonowania ekosystemów 

Kompetencje społeczne:  

K1. ma świadomość ważności praw, na których opiera się 

funkcjonowanie ekosystemu oraz wykazuje gotowość 

wspomagania wszelkich działań mających na celu ochronę 

mechanizmów odpowiedzialnych za stabilność ekosystemów 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W - sprawdzian testowy 

U - sprawdzian testowy 

K - ocena organizacji i przebiegu panelu dyskusyjnego w 

grupach, ocena przygotowanej prezentacji w grupach 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: prezentacja, 

karta odpowiedzi do testu, dziennik prowadzącego itp. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Biologia 

 Treści modułu kształcenia  

 

Obejmuje wiedzę z zakresu: roli czynników ekologicznych dla 

funkcjonowania ekosystemu, podstawowych wskaźników 

opisujących strukturę i organizację populacji, znajomości 

prawa tolerancji ekologicznej wraz z praktycznym 

wykorzystaniem wiedzy o tolerancji, znaczenia różnorodności 

biologicznej dla funkcjonowania biocenoz, znajomość 

interakcji międzygatunkowych, zjawiska sukcesji ekologicznej, 

podstawowych zasad, na których opiera się funkcjonowanie 

ekosystemów, zagrożeń związanych z antropopresją, 

metodologię badań ekologicznych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Banaszak J., Wiśniewski H. Podstawy ekologii. Wyd. 

Adam Marszałek, Toruń 2003. 

2. Krebs C.J. Ekologia. PWN, Warszawa 2011.  

3. Falińska K. Ekologia roślin. PWN, Warszawa 2012. 

4. Stawicka J., Szymczak-Piątek M., Wieczorek J. 

Wybrane zagadnienia ekologiczne. Wyd. SGGW, 

Warszawa 2004. 

5. Richling A., Solon J. Ekologia krajobrazu. PWN, 

Warszawa 1996. 

6. Wiąckowski S. Ekologia ogólna. Oficyna Wydawnicza 

Branta, Bydgoszcz 1999. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych, ćwiczenia 

audytoryjne, laboratoryjne, dyskusja,  

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 20 0,80 

Zaliczenie projektu lub inne 2,0 0,08 

Zaliczenie 3,0 0,12 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do ćwiczeń 10 0,40 



Przygotowanie do egzaminu 15 0,60 

Studiowanie literatury 15 0,60 

Przygotowanie projektu lub 

inne 

10 0,40 

Razem punkty ECTS                    102 4,08 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- udział w wykładach – 9 godz., 

- udział w ćwiczeniach – 18 godz., 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia – 18 godz., 

- obecność na zaliczeniu – 5 godz. 

Łącznie 52 godz. co odpowiada 2,08 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 18 godz., 

- przygotowanie się do ćwiczeń - 10 godz. 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia – 10 godz., 

- wykonanie prezentacji zaliczeniowej – 10 godz., 

Łącznie 48 godz. co odpowiada 1,92 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W01  + 

IS_W02  + 

IS_W04  + 

IS_W05  + 

IS_W06  + 

IS_U01   +  

IS_U09   + 

IS_U10   + 

IS_U11   + 

IS_U14   + 

IS_U18   + 

IS_K02   + 

IS_K05   + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Ochrona środowiska 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_19 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/ang) 

Ochrona środowiska 

Environmental protection 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne. 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 3,0, w tym 1,32 kontaktowe. 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Sławomir Ligęza 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 

Cel modułu Celem realizowanego modułu jest ogólne wprowadzenie w 

zagadnienia dotyczące ochrony atmosfery, wód, gleby, przyrody 

ożywionej, opanowanie wiadomości odnoszących się do 

ochrony środowiska, wyrobienie umiejętności łączenia zjawisk 

w związki przyczynowo-skutkowe, umiejętności weryfikacji 

informacji oraz wyciągania poprawnych wniosków na 

podstawie danych źródłowych. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Ma wiedzę z zakresu nauk podstawowych związaną z 

wybranymi zagadnieniami z zakresu kształtowania, ochrony i 

inżynierii środowiska, niezbędną dla zrozumienia procesów 

zachodzących w środowisku w wyniku działalności człowieka. 

W2. Ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych  

i fizycznych procesów w niej zachodzących, podstaw techniki, 

dostosowaną do kierunku inżynieria środowiska. 

W3. Ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i 

zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz 

o jego zagrożeniach. 

Umiejętności: 

U1. Potrafi przygotować dobrze udokumentowane opracowanie 

problemów z zakresu kształtowania, ochrony i inżynierii 

środowiska. 

U2. Ocenia i rozumie zjawiska i procesy zachodzące  

w środowisku przyrodniczym oraz wynikające z działalności 

człowieka zagrożenia i możliwości przeciwdziałania im. 

Kompetencje społeczne: 

K1. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty 

i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na 

środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje. 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1, W2, W3 – zaliczenie końcowe. 

U1, U2 – zaliczenie zadań wykonywanych na ćwiczeniach. 

K1 – zaliczenie zadań wykonywanych na ćwiczeniach. 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdzian, 

sprawozdania z wykonanych ćwiczeń, dziennik prowadzącego.  

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Wiedza ogólna z zakresu chemii, biologii, fizyki. 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykłady obejmują wiedzę ogólną z zakresu ochrony 

środowiska, analizę zagrożeń jego elementów i zjawisk 

przyczynowo-skutkowych związanych z działalnością 

człowieka. Realizowane zagadnienia dotyczą przedmiotu, 

zakresu i celu ochrony środowiska, atmosfery miejskiej (niska 

emisja, transport), efektu cieplarnianego i globalnego ocieplenia, 

dziury ozonowej i mechanizmu jej powstawania, 

zanieczyszczenia i ochrony wód, eutrofizacji i jej skutków, 

ekologicznych funkcji gleb i ich ochrony, degradacji i 

rekultywacji gleb, gospodarki odpadami i recyklingu, 

ekolabellingu. Realizowana będzie też tematyka na temat 

ochrony przyrody w Polsce. 

 

Ćwiczenia obejmują analizę danych na temat jakości atmosfery 

w Polsce, stanu i jakość zasobów wodnych, gospodarki wodno-

ściekowej, jakości gleb, obszarów zdegradowanych i 

rekultywowanych, składowania i utylizacji odpadów, ochrony 

przyrody i różnorodności biologicznej. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Wprowadzenie do chemii środowiska. Wyd. Nauk.-Techn., 

Warszawa. 

2. Chełmicki W. 2002. Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. 

Wyd. Nauk. PWN. 

3. Grzegorczyk M. (red.) 2007. Integralna ochrona przyrody. 

IOP, PAN, Kraków. 

4. Misztal M. 1999. Podstawowe problemy ochrony środowiska 

z elementami ekologii. Wyd. AR, Lublin. 

5. Misztal M., Smal H., Wójcikowska-Kapusta A. 2003. 

Litosfera i jej ochrona. Wyd. AR, Lublin. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne, sprawozdania 

pisemne w zeszytach do przedmiotu, dyskusja. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 5 0,20 

Zaliczenie projektu lub inne   

Zaliczenie 1 0,04 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do ćwiczeń 9 0,36 

Przygotowanie do zaliczenia 15 0,60 

Studiowanie literatury 18 0,72 

Przygotowanie projektu lub 

inne 
  

Razem punkty ECTS                    75 3 



 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- udział w wykładach – 9 godz., 

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 18 godz., 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia i zaliczenia końcowego – 5 

godz., 

- udział w zaliczeniu końcowym – 1 godz. 

Łącznie 33 godz., co odpowiada 1,32 punktom ECTS. 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 18 godz., 

- przygotowanie się do zajęć laboratoryjnych i audytoryjnych – 9 godz., 

- czytanie zalecanej literatury – 18 godz. 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia i egzaminu – 5 godz., 

Łącznie 50 godz. co odpowiada 2,00 punktom ECTS. 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W01+++ 

IS_W02+++ 

IS_W04+++ 

IS_U09+++ 

IS_U14+++ 

IS_K03+++ 
          



 Moduł: Język obcy I-1 Język Angielski B2 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_1A 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy I-1- Angielski B2 

Foreign Language I-1– English B2 

Język wykładowy angielski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,8 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Joanna Rączkiewicz 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1.Posiada umiejętność w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U2.Potrafi relacjonować wydarzenia z życia codziennego 

U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

analizowania nieskomplikowanych tekstów specjalistycznych z 

zakresu reprezentowanej dziedziny naukowej 

U4.Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych i służbowych 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4-ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat 



 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie 

lub wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie 

autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu 

wolnego. 

Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 

studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem 

specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną 

przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i 

samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 

danego obszaru językowego 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 
Literatura obowiązkowa 

1. C.Latham-Koenig, C.Oxenden, English File Intermediate 

Third Edition, Oxford, 2013  

2.S.Kay, J.Hird, P.Maggs, J.Quintana, Move Intermediate, 

Macmillan 2006 

 

Literatura uzupełniająca 

1.Wielki  słownik angielsko-polski, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa, 2002 

2.Słownik rolniczy angielsko-polski, Wydawnictwo IUNG, 

Puławy, 2001 

3.Słownik medyczny angielsko-polski, Wydawnictwo 

Lekarskie, Warszawa, 2009 

4.Dictionary of Contemporary English, Pearson Education 

Limited, 2005 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

20 0,80 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

10 0,40 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 



Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- ćwiczenia  - 18 godz. 

- konsultacje - 2 godz. 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 18 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 20 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów = 10 godz. 

- udział w konsultacjach = 2 godz. 

Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U03 ++ 

IS_U11+ 

IS_K05++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy I-1 Język Francuski B2 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_1B 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy I-1- Francuski B2 

Foreign Language I-1– French B2 

Język wykładowy francuski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,8 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Elżbieta Karolak 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1.Posiada umiejętność w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U2.Potrafi relacjonować wydarzenia z życia codziennego 

U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

analizowania nieskomplikowanych tekstów specjalistycznych z 

zakresu reprezentowanej dziedziny naukowej 

U4.Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych i służbowych 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4-ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat 



 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie 

lub wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie 

autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu 

wolnego. 

Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 

studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem 

specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną 

przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i 

samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 

danego obszaru językowego 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Lektury obowiązkowe 

1.  A.Berthet  „Alter Ego B2” Wyd. Hachette Livre 2008 

2.  G. Capelle “Espaces 2 i 3   Wyd. Hachette Livre 2008 

3.  Claire Leroy-Miquel: „Vocabulaire progressif du français avec                          

250 exercices”, Wyd. CLE International 2007 

4.  C.-M. Beaujeu  „350 exercices Niveau Supérieu II”,                            

Wyd. Hachette 2006 

 

Lektury zalecane 

1. Y.Delatour „350 exercices Niveau moyen” Wyd. Hachette 

2006 

2. „Chez nous” Wyd. Mary Glasgow Magazines Scholastic-

czasopismo 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

20 0,80 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

10 0,40 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 



- ćwiczenia  - 18 godz. 

- konsultacje - 2 godz. 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 18 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 20 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów = 10 godz. 

- udział w konsultacjach = 2 godz. 

Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U03 ++ 

IS_U11+ 

IS_K05++ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy I-1 Język Niemiecki B2 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_1C  

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy I-1- Niemiecki B2 

Foreign Language I-1– German B2 

Język wykładowy niemiecki 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,8 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Urszula Szuma 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1.Posiada umiejętność w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U2.Potrafi relacjonować wydarzenia z życia codziennego 

U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

analizowania nieskomplikowanych tekstów specjalistycznych z 

zakresu reprezentowanej dziedziny naukowej 

U4.Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych i służbowych 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4-ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat 



 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie 

lub wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie 

autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu 

wolnego. 

Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 

studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem 

specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną 

przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i 

samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 

danego obszaru językowego 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Lektury obowiązkowe 

4. W. Krenn, H. Puchta, Motive B1, Hueber 2016 

5. U. Koithan, H. Schnitz, T. Sieber, R. Sonntag, Aspekte 

1, Langenscheidt 2007 

6. M. Perlmann- Balme, S. Schwalb,   Sicher!,  Hueber  

Verlag 2014 

        

      Lektury zalecane 

2. B. Kujawa, M. Stinia, B. Szymoniak, Mit Beruf auf 

Deutsch –profil rolniczo-leśny z ochroną środowiska -   

Nowa Era Sp. z o.o. 2013 

     2.M.Ptak "Grammatik Intensivtrainer“, Langenscheidt 2010 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

20 0,80 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

10 0,40 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- ćwiczenia  - 18 godz. 

- konsultacje - 2 godz. 



Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 18 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 20 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów = 10 godz. 

- udział w konsultacjach = 2 godz. 

Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U03 ++ 

IS_U11+ 

IS_K05++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy I-1 Język Rosyjski B2 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_1D  

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy I-1- Rosyjski B2 

Foreign Language I-1– Russian B2 

Język wykładowy rosyjski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,8 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Urszula Szuma 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1.Posiada umiejętność w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U2.Potrafi relacjonować wydarzenia z życia codziennego 

U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

analizowania nieskomplikowanych tekstów specjalistycznych z 

zakresu reprezentowanej dziedziny naukowej 

U4.Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych i służbowych 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4-ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat 



 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie 

lub wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie 

autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu 

wolnego. 

Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 

studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem 

specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną 

przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i 

samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 

danego obszaru językowego 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Lektury obowiązkowe 

4. A.Kaźmierak i  inni ,Русский язык подготовительные 

материалы к экзамену ТELC, Wyd UMCS 2006 

5. L. Fast, M. Zwolińska,  Русский язык в деловой среде 

ч I,II, III   wyd.    Poltext  2010 

6. S. Czernyszow, A. Czernyszowa  -Pojechali- język 

rosyjski dla dorosłych  cz.2.1, 2.2 wyd.Sankt-Peterburg 

“ Złatoust “ 2009 

  

Lektury zalecane 

1.   M.Cieplicka "Ruskij Jazyk.Kompendium tematyczno-

leksykalne",WARGOS 2007 

      2.A.Buczek "Rosyjski w biznesie", EDGARD 2009  

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

20 0,80 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

10 0,40 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- ćwiczenia  - 18 godz. 



- konsultacje - 2 godz. 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 18 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 20 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów = 10 godz. 

- udział w konsultacjach = 2 godz. 

Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U03 ++ 

IS_U11+ 

IS_K05++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Hydrologia i Nauki o Ziemi 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_20 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Hydrologia i nauki o Ziemi/Hydrology and Earth sciences 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z podziałem 

na kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 1,48 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Halina Smal 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania 

Środowiska 

Cel modułu Przekazanie wiedzy ogólnej z zakresu powstania i budowy 

Ziemi, podstawowych zjawisk geomorfologicznych oraz 

procesów i zjawisk zachodzących w lądowej części 

hydrosfery. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Zna budowę Ziemi, czynniki egzo- i endogeniczne 

kształtujące i modelujące powierzchnię lądów. 

W2. Ma wiedzę na temat zasobów wodnych Ziemi, cyklu 

hydrologicznego i jego faz, 

W3. Zna rodzaje wód lądowej części hydrosfery i ich cechy 

charakterystyczne. 

Umiejętności: 

U1.Potrafi określić zdolności retencyjne gruntu, odpływ i 

zapas wody 

U2.Potrafi wyznaczyć i scharakteryzować parametry  

morfometryczne zbiornika wodnego   

Kompetencje społeczne: 

K1.Efektywnie działa indywidualnie wg wskazówek oraz 

wykazuje zdolność do pracy w zespole. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1 – egzamin pisemny 

W2 – egzamin pisemny 

W3 – egzamin pisemny 

U1 – ocena sprawozdania z wykonania zadania, ocena udziału 

w dyskusji, sprawdzian pisemny  

U2 - ocena sprawozdania z wykonania zadania, ocena udziału 

w dyskusji, sprawdzian pisemny  

K1 – ocena indywidualnej pracy studenta na ćwiczeniach oraz  

        pracy w zespole. 

 



Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany 

pisemne, sprawozdania, dziennik prowadzącego, egzamin. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Gleboznawstwo, podstawowa wiedza z geografii fizycznej 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykłady obejmują: Powstanie i budowa geologiczna Ziemi. 

Czynniki endogeniczne i egzogeniczne kształtujące i 

modelujące powierzchnię lądów. Erozja - działalność 

niszcząca, transportująca i budująca rzek, wiatru i lodowców. 

Hydrosfera i jej właściwości – zasoby wodne Ziemi, cykl 

hydrologiczny i jego fazy. Lądowa część hydrosfery – wody 

podziemne (rodzaje, zasilanie, charakterystyka). Wody 

powierzchniowe – punktowe i liniowe  – elementy doliny 

rzecznej, stany charakterystyczne. Obszarowe obiekty 

hydrograficzne: jeziora i ich funkcjonowanie, sztuczne 

zbiorniki wodne. System hydrograficzny – zlewnia, dorzecze, 

zlewisko.  

Ćwiczenia obejmują: Budowę geologiczna Polski-analiza 

pokrywy czwartorzędowej. Woda w glebie i w gruncie, 

retencja wodna – zapas i odpływ wody. Morfometria 

zbiorników wodnych – obliczanie wskaźników 

morfometrycznych jeziora i ich interpretacja. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., Hydrologia 

ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2008. 

2. Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A. 

Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. 

3. Klimaszewski M., Geomorfologia. Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2003 

4. Chełmicki W. Woda-Zasoby, degradacja, ochrona, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002. 

5. Encyklopedia Geograficzna Świata, t. IX, Ziemia. 

Otałęga Z. (red. nacz.), OPRES, PPWK & OPRES, 

Kraków 1997. 

 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

1.Wykład 

2. Ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne – praca 

indywidualna i w zespołach, dyskusja. 

-wykonywanie zadań obliczeniowych 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 9 0,36 

Zaliczenie projektu lub inne   

Egzamin 1 0,04 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do ćwiczeń 9 0,36 

Przygotowanie do 

egzaminu 

18 0,72 



Studiowanie literatury 14 0,56 

Przygotowanie/dokończenie 

sprawozdań z ćwiczeń 

Przygotowanie do 

sprawdzianów z ćwiczeń 

10 

 

12 

0,40 

 

0,48 

 

Razem punkty ECTS                    100 4 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

 

- udział w wykładach - 9 godz. 

- udział w konsultacjach - 9 godz. 

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 18 godz.  

- obecność na egzaminie  - 1 godz.  

Łącznie 37 godz. co odpowiada 1,48 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

 

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych - 18 godz. 

- przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych - 9 godz. 

- udział w konsultacjach – 9 godz. 

- dokończenie sprawozdań z ćwiczeń - 10 godz.  

- przygotowanie do sprawdzianów – 12 godz. 

- obecność na egzaminie - 1 godz. 

- studiowanie zalecanej literatury – 14 godz. 

 

Łącznie 73 godz., co odpowiada 2,92  punktom ECTS 

 

Stopień osiągnięcia efektu kierunkowego przez efekt modułowy: 

 

IS_W01+++ 

IS_U01+ 

IS_U02 + 

IS_U14++ 

IS_U19 + 

IS_K04 ++ 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł  Rysunek techniczny i geometria wykreślna 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_21 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 
Rysunek techniczny i geometria wykreślna 

Technical drawings and deskriptive geometry 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,12 

  

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej Andrzej Mazur 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 

Cel modułu Celem realizowanego modułu jest osiągnięcie przez studentów 

podstawowej wiedzy z zakresu geometrycznego 

odwzorowywania i wymiarkowywania elementów przestrzeni 

na płaszczyźnie. Nabycie umiejętności stosowania metod 

rzutowania w praktyce inżynierskiej,   tworzenia rysunków 

technicznych, a także rozwijanie wyobraźni przestrzennej. 

Efekty kształcenia: 

  
Wiedza: 

W1. Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie 

podstawową wiedzę w zakresie zasad rzutowania i 

wymiarowania, wykorzystywanych w praktyce inżynierskiej do 

sporządzania rysunków technicznych. Posiada także wiedzę 

niezbędną do zrozumienia metod geometrycznego 

odwzorowywania obiektów przestrzennych na płaszczyźnie 

oraz umie analizować i oceniać ich przestrzenne własności na 

podstawie wykonanych rzutów płaskich. 

Umiejętności: 

U1. Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę 

teoretyczną z zakresu metod rzutowania i poprawnie 

wykonywać odwzorowywanie i wymiarowanie utworów 

trójwymiarowych na płaszczyźnie oraz potrafi restytuować 

obiekty przestrzenne z ich płaskich obrazów i interpretować 

związki oraz zależności wynikające z wzajemnego położenia 

elementów przestrzeni. 

Kompetencje społeczne: 

K1. Student ma świadomość ważności i rozumie 

pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej 

(istotę sporządzania dokumentacji technicznej) i jej wpływu na 

środowisko oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i 

zachowywania się w sposób profesjonalny w pełni 

odpowiedzialny za własną pracę. 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1- ocena sprawdzian pisemny, 

U1 - ocena wykonanych przez studenta rysunków 

technicznych, 

K1 - ocena pracy zespołowej i zaangażowania studenta w trakcie 

zajęć praktycznych. 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdzian, 

sprawozdania  z ćwiczeń. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Inne moduły, części modułów, przedmioty itp. 

Matematyka (podstawowe wiadomości z geometrii płaszczyzny 

i przestrzeni – zakres szkolny). 

 Treści modułu kształcenia  

 

Zwarty opis treści przedmiotu ok. 100 słów. 

W trakcie realizacji tego modułu student zapoznaje się z 

podstawowymi zasadami odwzorowywania i wymiarowania 

obiektów przestrzennych na płaszczyźnie i odtwarzaniu ich na 

podstawie płaskich rzutów. Uczy się rozwiązywania zadań 

przestrzennych metodami wykreślnymi oraz pobudza i rozwija 

wyobraźnię przestrzenną, co pozwala lepiej rozumieć oraz 

czytać i tworzyć techniczne rysunki dokumentacyjne. 

Wykładany przedmiot obejmuje następujące zagadnienia: 

zasady rysowania, wymiarowania, opisywania oraz kreślenia; 

formaty arkuszy; metody odwzorowywania elementów 

przestrzeni na płaszczyźnie; rzutowanie i rodzaje rzutów; rzuty 

Monge’a i konstrukcje podstawowe w tym rzucie; 

aksonometria prostokątna i ukośna i jej wykorzystanie w 

wizualizacji obiektów budowlanych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Dobrzański T. 1998. Rysunek techniczny. Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne.  

2. Grochowski B. 2002. Geometria wykreślna z perspektywą 

stosowaną. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa. 

Wydanie VI. 

3. Lewandowski Z. 1970. Geometria wykreślna. PWN 

Warszawa. Wydanie III. 

4. Miśniakiewicz E., Skowroński W. 2007. Rysunek 

techniczny budowlany. Wyd. Arkady. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia projektowe, dyskusja,  prezentacja i 

interpretacja wyników prac projektowych. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 1 0,04 

Zaliczenie projektu lub 

inne 

  

Zaliczenie   

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

6 0,24 

Przygotowanie do 

egzaminu 

  

Studiowanie literatury 10 0,40 

Przygotowanie projektu 

lub inne 

6 0,24 



Razem punkty ECTS                    50 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

Łącznie 28 godz. co odpowiada 1,12 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

Łącznie 30 godz. co odpowiada 1,20 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

Kod efektu kierunkowego dla wiedzy (w jakim stopniu jest osiągany) * 

Kod efektu kierunkowego dla umiejętności (w jakim stopniu jest osiągany) * 

Kod efektu kierunkowego dla kompetencji społecznych (w jakim stopniu jest osiągany) * 

 

 stopień osiągnięcia efektu kierunkowego przez efekt modułowy: 

IS_W08+ 

IS_U10 ++ 

IS_K03 ++ 

IS_K05 ++ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Geochemia krajobrazu 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_22_1 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/ang) 

Geochemia krajobrazu/Landscape geochemistry 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny  

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia, stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2, w tym kontaktowe 1,08 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Bielińska Elżbieta Jolanta 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 

Cel modułu Opanowanie wiadomości w zakresie geochemii krajobrazu 

(składu chemicznego poszczególnych komponentów), struktury, 

funkcjonowania i ewolucji krajobrazu, biogeochemicznego 

krążenia pierwiastków w krajobrazie, wpływu oddziaływań 

antropogenicznych na geochemię krajobrazu oraz 

zrównoważonego sterowania antropopresją w krajobrazie 

metodami stosowanymi w inżynierii środowiska. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Strukturę i funkcjonowanie różnych krajobrazów w 

kontekście geochemii krajobrazu oraz skład chemiczny 

poszczególnych komponentów krajobrazu. 

W2. Mechanizmy regulujące biogeochemiczny obieg 

pierwiastków w krajobrazie oraz czynniki powodujące 

zakłócenia w ich migracji.  

W3. Rolę inżynierii środowiska w kontekście zrównoważonego 

kształtowania geochemii krajobrazu w skali kraju i w skali 

globalnej. 

Umiejętności: 

U1. Rozpoznać tło geochemiczne poszczególnych 

komponentów krajobrazu oraz wskazać czynniki zakłócające 

migrację pierwiastków w krajobrazie.  

U2. Ocenić skutki ekologiczne zaburzeń generowanych 

antropogenicznymi przeobrażeniami geochemii krajobrazu i 

przedstawić swoją opinię w formie ustnej lub w formie 

prezentacji multimedialnej. 

Kompetencje społeczne: 

K1. Podejmowania inicjatyw w zakresie upowszechniania 

wiedzy dotyczącej roli inżynierii środowiska w aspekcie 

zrównoważonego kształtowania geochemii krajobrazu w skali 

kraju i w skali globalnej. 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

Szczegółowe kryteria przy ocenie egzaminów i prac 

kontrolnych 
1) student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy lub 

umiejętności, gdy uzyskuje od 51 do 60% sumy punktów 

określających maksymalny poziom wiedzy lub 

umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio, przy 

zaliczeniu cząstkowym – jego części),  

2) student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień wiedzy lub 

umiejętności, gdy uzyskuje od 61 do 70% sumy punktów 

określających maksymalny poziom wiedzy lub 

umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio – jego 

części),  

3) student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy lub 

umiejętności, gdy uzyskuje od 71 do 80% sumy punktów 

określających maksymalny poziom wiedzy lub 

umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio – jego 

części),  

4) student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy lub 

umiejętności, gdy uzyskuje od 81 do 90% sumy punktów 

określających maksymalny poziom wiedzy lub 

umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio – jego 

części), 

5) student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy lub 

umiejętności, gdy uzyskuje powyżej 91% sumy punktów 

określających maksymalny poziom wiedzy lub 

umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio – jego 

części) 

Wiedza: ocena pracy pisemnej.  

Umiejętności: ocena pracy pisemnej oraz opisu składu 

chemicznego poszczególnych komponentów krajobrazu, 

udziału w dyskusji i formułowania opinii. 

Kompetencje: odpowiedzi ustne na zajęciach, kreatywna 

aktywność. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe Biologia, chemia, biochemia, geologia, geochemia, 

gleboznawstwo. 

 Treści modułu kształcenia  

 

Obejmuje wiedzę w zakresie koncepcji krajobrazu jako systemu 

wzajemnych interakcji procesów przyrodniczych i społeczno-

gospodarczych określających jego strukturę, ewolucji 

krajobrazu, a także zrównoważonego kształtowania geochemii 

krajobrazu, w tym: potencjału samoregulacyjno-

odpornościowego, wyrażającego zdolność do przeciwdziałania 

zakłóceniom w biogeochemicznym krążeniu pierwiastków pod 

wpływem czynników przyrodniczych i antropogenicznych oraz 

potencjału zasobowo-użytkowego, tj. zdolności krajobrazu do 

zaspokajania energetyczno-materialnych potrzeb człowieka, 

składu chemicznego poszczególnych komponentów krajobrazu, 

ewolucji krajobrazu, mechanizmów regulujących geochemiczny 

obieg pierwiastków w krajobrazie, wpływu antropopresji na 

przeobrażenia w geochemii krajobrazu spowodowane 

nadmiarem i/lub niedoborem wybranych pierwiastków  (dopływ 

antropogenicznych substancji chemicznych do środowiska i ich 

obieg w krajobrazie), aplikacji podstawowych metod i 

umiejętności do analizy danych w ramach ich praktycznego 

zastosowania w inżynierii środowiska. 



Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Migaszewski Z.M., Gałuszka A. Podstawy geochemii 

środowiska. Wyd. Nauk.-Tech., Warszawa 2007.   

2. Fischer Z., Magomedow M. Ekologia – krajobraz – 

energia. Tow. Nauk. KUL, Lublin 2004. 

3. Żarska B. Ochrona krajobrazu. Wyd. SGGW, Warszawa 

2005. 

4. Kabata-Pendias A., Pendias H. Biogeochemia pierwiastków 

śladowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Aktywizujące, interaktywne zajęcia, kreatywne rozwiązywanie 

problemów, dyskusje problemowe (debata, burza mózgów), 

wystąpienia studentów. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 
Wykłady 18 0,72 

Konsultacje 9 0,36 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do wykładów 15 0,60 

Studiowanie literatury 8 0,32 

Razem punkty ECTS                    50 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- udział w wykładach - 18 godz., 

- konsultacje - 9 godz. 

Łącznie 27 godz., co odpowiada 1,08 punktom ECTS. 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- Studiowanie literatury - 8 godz. 

- Przygotowanie do wykładów i aktywny w nich udział - 18 godz. 

Łącznie 26 godz., co odpowiada 1,04 punktom ECTS. 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W02++ 

IS_W04+ 

IS_W012++ 

IS_U02+ 

IS_U05+ 

IS_K05++ 

IS_K06+ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Degradacja i rekultywacja zbiorników wodnych 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_22_2 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Degradacja i rekultywacja zbiorników wodnych/ 

Degradation and remediation of water reservoirs 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2, w tym kontaktowe 1,04 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Halina Smal 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 

Cel modułu Celem modułu jest przyswojenie przez studenta ogólnej wiedzy 

z zakresu funkcjonowania, przyczyn i procesów degradacji 

oraz metod rekultywacji zbiorników wodnych  

 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Zna i rozumie zagrożenia antropogeniczne oraz procesy i 

skutki degradacji zbiorników wodnych 

W2. Ma wiedzę ogólną na temat  metod rekultywacji 

zbiorników wodnych – wad i zalet, skuteczności 

Umiejętności: 

U1. Potrafi określić i zinterpretować kategorię naturalnej 

podatności jeziora na degradację 

U2. Potrafi obliczyć ładunki biogenów ze zlewni i atmosfery 

oraz je ocenić 

 Kompetencje społeczne: 

K1. Ma świadomość antropogenicznych zagrożeń zbiorników 

wodnych i konieczności ich ochrony, a rekultywacji jako 

środka ostatecznego 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1 - sprawdzian pisemny 

W2 - sprawdzian pisemny 

U1 - ocena wykonania zadania obliczeniowego i wnioskowania 

U2 - ocena wykonania zadania obliczeniowego i wnioskowania 

K1 - ocena udziału w dyskusji, sprawdzianu 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdzian, 

dziennik prowadzącego 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Ochrona środowiska, Gospodarka wodna i ochrona wód, 

Monitoring środowiska i OOŚ  

 Treści modułu kształcenia  

 

Typy genetyczne jezior, rodzaje i funkcje sztucznych 

zbiorników wodnych. Funkcjonowanie jezior-naturalna 



ewolucja jezior i charakterystyka etapów rozwoju, strefy 

siedliskowe, stratyfikacja termiczna i tlenowa jezior, typy 

miktyczne. Sztuczne zbiorniki wodne, funkcjonowanie – cechy, 

specyfika w porównaniu z jeziorami i rzekami. Degradacja 

zbiorników wodnych – eutrofizacja -przyczyny i skutki, 

zagrożenia nietroficzne. Naturalna podatność jezior na 

degradację - wskaźniki, określanie kategorii podatności, 

obliczanie ładunków biogenów ze zlewni i atmosfery do 

jeziora. Rekultywacja zbiorników - cele, zasady i metody. 

Analiza wybranych przykładów zdegradowanych i 

rekultywowanych zbiorników wodnych. 

  

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Chełmicki W. Woda -Zasoby, degradacja, ochrona, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002 

2. Kajak Z. Hydrobiologia – limnologia. Ekosystemy wód 

śródlądowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

1.wykład 

2.zadania obliczeniowe 

 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 18 0,72 

Ćwiczenia   

Konsultacje 7 0,28 

Zaliczenie projektu lub 

inne 

  

Zaliczenie 1 0,04 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 
  

Przygotowanie do 

zaliczenia 

12 0,48 

Studiowanie literatury 12 0,48 

Przygotowanie projektu 

lub inne 

  

Razem punkty ECTS                    50 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- udział w wykładach - 18 godz. 

- udział w konsultacjach - 7 godz. 

- udział w zaliczeniu  - 1 godz.  

 

Łącznie 26 godz. co odpowiada 1,04 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- przygotowanie do zaliczenia – 12 godz. 

- studiowanie literatury – 12 godz. 

- zaliczenie – 1 godz.  

Łącznie 25 godz. co odpowiada 1,00 punktom ECTS 

 



Stopień osiągnięcia efektu kierunkowego przez efekt modułowy: 

ISW02 + 

IS_W04++ 

IS_W07+ 

IS_W08+++ 

IS_W11++ 

IS_U01++ 

IS_U12+ 

IS_U14+ 

IS_K03++   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy I-4 Język Angielski B2 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_23A 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy I-4- Angielski B2 

Foreign Language I-4– English B2 

Język wykładowy angielski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 4 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,9 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Joanna Rączkiewicz 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1.Posiada umiejętność w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U2.Potrafi relacjonować wydarzenia z życia codziennego 

U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

analizowania nieskomplikowanych tekstów specjalistycznych z 

zakresu reprezentowanej dziedziny naukowej 

U4.Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych i służbowych 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4-ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat 



 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie 

lub wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie 

autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu 

wolnego. 

Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 

studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem 

specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną 

przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i 

samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 

danego obszaru językowego 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 
Literatura obowiązkowa 

1. C.Latham-Koenig, C.Oxenden, English File Intermediate 

Third Edition, Oxford, 2013  

2.S.Kay, J.Hird, P.Maggs, J.Quintana, Move Intermediate, 

Macmillan 2006 

 

Literatura uzupełniająca 

1.Wielki  słownik angielsko-polski, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa, 2002 

2.Słownik rolniczy angielsko-polski, Wydawnictwo IUNG, 

Puławy, 2001 

3.Słownik medyczny angielsko-polski, Wydawnictwo 

Lekarskie, Warszawa, 2009 

4.Dictionary of Contemporary English, Pearson Education 

Limited, 2005 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 2 0,08 

 egzamin 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

18 0,72 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

6 0,24 

Przygotowanie do 

egzaminu 

4 0,16 



Razem punkty ECTS                   2 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- ćwiczenia  - 18 godz. 

- konsultacje - 2 godz. 

- egzamin - 2 godz. 

Łącznie 22 godz. co odpowiada 0,9 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 18 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 18 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów = 6 godz. 

- udział w konsultacjach = 2 godz. 

- przygotowanie do egzaminu = 4 godz. 

- egzamin = 2 godz. 

Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U03 ++ 

IS_U11+ 

IS_K05++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy I-4 Język Francuski B2 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_23 B  

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy I-4- Francuski B2 

Foreign Language I-4– French B2 

Język wykładowy francuski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 4 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,9 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Elżbieta Karolak 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1.Posiada umiejętność w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U2.Potrafi relacjonować wydarzenia z życia codziennego 

U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

analizowania nieskomplikowanych tekstów specjalistycznych z 

zakresu reprezentowanej dziedziny naukowej 

U4.Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych i służbowych 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4-ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat 



 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie 

lub wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie 

autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu 

wolnego. 

Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 

studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem 

specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną 

przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i 

samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 

danego obszaru językowego 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Lektury obowiązkowe 

1.  A.Berthet  „Alter Ego B2” Wyd. Hachette Livre 2008 

2.  G. Capelle “Espaces 2 i 3   Wyd. Hachette Livre 2008 

3.  Claire Leroy-Miquel: „Vocabulaire progressif du français avec                          

250 exercices”, Wyd. CLE International 2007 

4.  C.-M. Beaujeu  „350 exercices Niveau Supérieu II”,                            

Wyd. Hachette 2006 

 

Lektury zalecane 

1. Y.Delatour „350 exercices Niveau moyen” Wyd. Hachette 

2006 

2. „Chez nous” Wyd. Mary Glasgow Magazines Scholastic-

czasopismo 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 2 0,08 

 egzamin 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

18 0,72 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

6 0,24 

Przygotowanie do 

egzaminu 

4 0,16 

Razem punkty ECTS                   2 2 



 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- ćwiczenia  - 18 godz. 

- konsultacje - 2 godz. 

- egzamin - 2 godz. 

Łącznie 22 godz. co odpowiada 0,9 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 18 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 18 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów = 6 godz. 

- udział w konsultacjach = 2 godz. 

- przygotowanie do egzaminu = 4 godz. 

- egzamin = 2 godz. 

Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U03 ++ 

IS_U11+ 

IS_K05++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy I-4 Język Niemiecki B2 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_23C  

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy I-4- Niemiecki B2 

Foreign Language I-4– German B2 

Język wykładowy niemiecki 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 4 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,9 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Urszula Szuma 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1.Posiada umiejętność w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U2.Potrafi relacjonować wydarzenia z życia codziennego 

U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

analizowania nieskomplikowanych tekstów specjalistycznych z 

zakresu reprezentowanej dziedziny naukowej 

U4.Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych i służbowych 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4-ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat 



 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie 

lub wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie 

autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu 

wolnego. 

Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 

studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem 

specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną 

przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i 

samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 

danego obszaru językowego 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Lektury obowiązkowe 

7. W. Krenn, H. Puchta, Motive B1, Hueber 2016 

8. U. Koithan, H. Schnitz, T. Sieber, R. Sonntag, Aspekte 

1, Langenscheidt 2007 

9. M. Perlmann- Balme, S. Schwalb,   Sicher!,  Hueber  

Verlag 2014 

        

      Lektury zalecane 

3. B. Kujawa, M. Stinia, B. Szymoniak, Mit Beruf auf 

Deutsch –profil rolniczo-leśny z ochroną środowiska -   

Nowa Era Sp. z o.o. 2013 

     2.M.Ptak "Grammatik Intensivtrainer“, Langenscheidt 2010 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 2 0,08 

 egzamin 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

18 0,72 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

6 0,24 

Przygotowanie do 

egzaminu 

4 0,16 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 



Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- ćwiczenia  - 18 godz. 

- konsultacje - 2 godz. 

- egzamin - 2 godz. 

Łącznie 22 godz. co odpowiada 0,9 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 18 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 18 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów = 6 godz. 

- udział w konsultacjach = 2 godz. 

- przygotowanie do egzaminu = 4 godz. 

- egzamin = 2 godz. 

Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U03 ++ 

IS_U11+ 

IS_K05++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy I-4 Język Rosyjski B2 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_23D 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy I-4- Rosyjski B2 

Foreign Language I-4– Russian B2 

Język wykładowy rosyjski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 4 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,9 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Urszula Szuma 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1.Posiada umiejętność w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U2.Potrafi relacjonować wydarzenia z życia codziennego 

U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

analizowania nieskomplikowanych tekstów specjalistycznych z 

zakresu reprezentowanej dziedziny naukowej 

U4.Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych i służbowych 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4-ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat 



 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie 

lub wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie 

autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu 

wolnego. 

Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 

studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem 

specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną 

przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i 

samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 

danego obszaru językowego 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Lektury obowiązkowe 

7. A.Kaźmierak i  inni ,Русский язык подготовительные 

материалы к экзамену ТELC, Wyd UMCS 2006 

8. L. Fast, M. Zwolińska,  Русский язык в деловой среде 

ч I,II, III   wyd.    Poltext  2010 

9. S. Czernyszow, A. Czernyszowa  -Pojechali- język 

rosyjski dla dorosłych  cz.2.1, 2.2 wyd.Sankt-Peterburg 

“ Złatoust “ 2009 

  

Lektury zalecane 

1.   M.Cieplicka "Ruskij Jazyk.Kompendium tematyczno-

leksykalne",WARGOS 2007 

      2.A.Buczek "Rosyjski w biznesie", EDGARD 2009  

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 2 0,08 

 egzamin 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

18 0,72 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

6 0,24 

Przygotowanie do 

egzaminu 

4 0,16 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 



Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- ćwiczenia  - 18 godz. 

- konsultacje - 2 godz. 

- egzamin - 2 godz. 

Łącznie 22 godz. co odpowiada 0,9 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 18 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 18 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów = 6 godz. 

- udział w konsultacjach = 2 godz. 

- przygotowanie do egzaminu = 4 godz. 

- egzamin = 2 godz. 

Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U03 ++ 

IS_U11+ 

IS_K05++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Bezpieczeństwo przemysłowe   

M_uu_uu M_IS_NS_S1_24  

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska  

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Bezpieczeństwo przemysłowe/Industrial safety  

Język wykładowy Polski   

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia I stopień studia niestacjonarne  

Rok studiów dla kierunku 2  

Semestr dla kierunku 4  

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łączne 3, w tym kontaktowe 1,56  

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Krzysztof Gołacki  

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki  

Cel modułu Przekazanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa instalacji 

przemysłowych z uwzględnieniem unormowań prawnych. 

Zapoznanie z metodami identyfikacji źródeł zagrożeń, wstępnej 

oceny ryzyka i warstw zabezpieczeń instalacji przemysłowych. 

Zdobycie umiejętności w zakresie doboru rozwiązań 

technicznych i organizacyjnych podnoszących poziom 

bezpieczeństwa i minimalizujących skutki awarii instalacji 

przemysłowych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzkiego, mienia oraz środowiska. 

 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza:  

W1. Wyjaśnia znaczenie podstawowych pojęć z zakresu 

bezpieczeństwa przemysłowego, analizy ryzyka, 

bezpieczeństwa w strefach zagrożonych wybuchem, 

bezpieczeństwa maszyn. Zna: międzynarodowe akty prawne 

(m.in. dyrektywa UE SEVESO III).  

W2. Zna strukturę i podstawowe charakterystyki 

przemysłowych warstw zabezpieczeń ( zapobiegania, ochrony i 

przeciwdziałania).  

W3. Zna podstawy zarządzania ryzykiem przemysłowym (miary 

ryzyka przemysłowego, wybrane metody analizy zagrożeń i 

ryzyka, metody identyfikacji zagrożeń, scenariusze awaryjne, 

 strefy zagrożeń w planowaniu przestrzennym)   

 

Umiejętności:  

U1. Dokonuje podstawowych obliczeń prawdopodobieństwa 

niezadziałania wybranych elementów warstwy przeciwdziałania. 

U2. Szacuje/oblicza ryzyko indywidualne, grupowe i obszarowe 

i koszty w obszarze ryzyka. Ocenia poziom ryzyka 

akceptowanego. 

U3. Dokonuje analizy ryzyka stosując wybrane metody w 

odniesieniu do strat ludzkich, materialnych i środowiskowych.  

 

Kompetencje społeczne:   



K1.  Ma świadomość konieczności racjonalnego 

minimalizowania zagrożeń każdego procesu przemysłowego. 

 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W-  sprawdziany, projekty 

U -  sprawdziany, aktywność na zajęciach, projekty 

K -  sprawdziany, aktywność na zajęciach 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, 

projekty, oceny z aktywności na zajęciach, dziennik 

prowadzącego itp. 

 

Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Matematyka, statystyka, grafika inżynierska  

Treści modułu kształcenia  

 

Wykład obejmuje: Pojęcia podstawowe. Międzynarodowe akty 

prawne w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego. Oznaczenia 

materiałów niebezpiecznych, karty charakterystyk. 

Charakterystyka zagrożeń występujących w przemyśle. Analiza 

ryzyka i ocena zagrożeń pożarowo wybuchowych oraz 

toksycznych. Podział zagrożeń. Zarządzanie ryzykiem w 

przemyśle. Szacowanie ryzyka. Analiza standardów 

bezpieczeństwa w systemowym zarządzaniu ryzykiem awarii w 

przemyśle. Warstwy zabezpieczeń  - zapobiegania, ochrony i 

przeciwdziałania. 

Ćwiczenia obejmują: Identyfikację i klasyfikacja zakładów 

przemysłowych (ZZR i ZDR). Analizy zagrożeń i ryzyka 

metodami FMEA, FTA. Dobór warstw zabezpieczeń. 

Obliczenia miar ryzyka przemysłowego. 

 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa:  

1. Markowski A., Zapobieganie stratom w Przemyśle cz. III, 

Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2000. 

Literatura zalecana: 

1. Borysiewicz M. Markowski A.M.: Kryteria akceptowalności 

ryzyka poważnych awarii przemysłowych. MANHAZ, 

Warszawa 2012. 

2. Borysiewicz M. Markowski A.M.: Poradnik metod ocen 

ryzyka związanego z niebezpiecznymi instalacjami 

przemysłowymi. MANHAZ, Otwock 2012. 

3. Markowski A., Zapobieganie stratom w Przemyśle cz. III, 

Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2000 

4. Borysiewicz M., Furtek A., Potempski S., Poradnik metod 

ocen ryzyka związanego z niebezpiecznymi instalacjami 

procesowymi, Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk, 2000 

5. Michalik J. S., Zapobieganie poważnym awariom 

przemysłowym, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa, 2005 

6. Kubasiak S., Bezpieczeństwo pracy w przemyśle 

chemicznym organicznym, Inst. Wydaw. CRZZ, Warszawa, 

1980 

7. Strony internetowe z aktami prawnymi. 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady,  

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań, projekty, dyskusja 

 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 18 0,72 

Ćwiczenia 15 0,60 

Konsultacje 3 0,12 

Zaliczenie projektów 1 0,04 



Zaliczenie, sprawdzian 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do ćwiczeń, 

dokończenie zadań 

12 0,48 

Przygotowanie do 

sprawdzianu i zaliczenia 

12 0,48 

Studiowanie literatury 12 0,48 

Razem punkty ECTS 78 3  

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- wykłady - 18 

- ćwiczenia - 15 

- konsultacje - 3 

- zaliczenie - 3 

Łącznie 39 godz. co odpowiada 1,56 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- ćwiczenia - 15 

- dokończenie projektów – 6 

- przygotowanie do ćwiczeń - 6 

Łącznie 27 godz. co odpowiada 1,08 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

Kod efektu kierunkowego dla wiedzy: IS_W09++; IS_W10++; IS_W13+;  

Kod efektu kierunkowego dla umiejętności: IS_U02++; IS_U03+; IS_U06++; IS_U17++; 

Kod efektu kierunkowego dla kompetencji społecznych IS_K03++; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Termodynamika Techniczna 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_25 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Termodynamika Techniczna\Technical Thermodynamics 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 4 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 1,4 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Renata Polak 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej 

Cel modułu Celem realizowanego modułu jest przekazanie: wiedzy 

dotyczącej właściwości i przemian czynników 

termodynamicznych w oparciu o zasady termodynamiki oraz 

umiejętności obliczania wielkości termodynamicznych 

związanych z prostą i złożoną wymianą ciepła. Zapoznanie 

studentów z podstawami działania silników cieplnych, 

chłodziarek, pomp ciepła, wymienników ciepła a także  ocena 

ich jakości poprzez obliczanie charakterystycznych wielkości 

termodynamicznych. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Student posiada wiedzę z zakresu fizyki, obejmującą 

termodynamikę, przydatną do formułowania i rozwiązywania 

prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku IS.W01 

W2. Student posiada podstawową wiedzę o cyklu życia 

urządzeń cieplnych IS.W10 

Umiejętności: 

U1. Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz 

danych oraz materiałów dydaktycznych, dokonywać ich 

interpretacji a także wyciągać wnioski IS.U01 

U2. Student potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu 

funkcjonowania i ocenić – zwłaszcza w powiązaniu ze 

studiowanym kierunkiem studiów – istniejące rozwiązania 

techniczne, w szczególności urządzenia cieplne IS.U17 

Kompetencje społeczne:  

K1. Student ma świadomość ważności i rozumie 

pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w 

tym jej wpływu na środowisko IS.K03 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1- sprawdzian pisemny, zaliczenie pisemne, 

W2- sprawdzian pisemny, zaliczenie pisemne, 

U1- sprawdzian pisemny, ocena pracy na zajęciach, 

U2- sprawdzian pisemny, ocena pracy na zajęciach, 

K1- Ocena odpowiedzi na ćwiczeniach 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: Sprawdzian 

pisemny, dziennik, zaliczenie pisemne 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

- matematyka, 

- fizyka. 

 Treści modułu kształcenia  

 

Treści wykładów: Pojęcia podstawowe: czynnik, układ, proces 

termodynamiczny, stan układu termodynamicznego i jego 

otoczenie, parametry stanu, funkcje stanu, równowaga 

termodynamiczna. Gaz doskonały, półdoskonały, czynniki 

rzeczywiste. Równanie Clapeyrona i uniwersalne równanie 

stanu gazu. Pojęcie energii wewnętrznej i entalpii. Formy 

energii: praca i ciepło. Pierwsza zasada termodynamiki dla 

układów zamkniętych i otwartych. Druga zasada termodynamiki 

dla procesów odwracalnych i nieodwracalnych. Trzecia zasada 

termodynamiki. Rodzina przemian politropowych. Obiegi 

porównawcze silników cieplnych: Carnota, Otto, Diesla i 

Sabathe'a. Para wodna jako czynnik termodynamiczny. 

Przemiany pary nasyconej i przegrzanej. Obiegi chłodziarek i 

pomp ciepła, obieg Carnota, obieg mokry, suchy i suchy z 

dochłodzeniem Lindego - jednostkowa wydajność chłodnicza i 

współczynnik wydajności chłodniczej obiegów. 

Termodynamika powietrza wilgotnego. Wilgotność względna i 

bezwzględna, entalpia właściwa. Wykres powietrza wilgotnego  

w układzie i-x. Przemiany powietrza wilgotnego. Wymiana 

ciepła pojęcia podstawowe: ustalony i nieustalony przepływ 

ciepła, pole temperatury, gradient temperatury, natężenie 

strumienia ciepła, moc cieplna. Klasyfikacja sposobów 

wymiany ciepła. Budowa i klasyfikacja wymienników ciepła.  

Treści ćwiczeń: Równanie stanu gazu doskonałego, obliczanie  

parametrów gazu doskonałego i pary wodnej. Bilans 

energetyczny przemian politropowych. Określanie sprawności 

oraz wielkości cieplnych charakterystycznych silników 

cieplnych. Obliczanie wielkości termodynamicznych dla pary 

nasyconej i przegrzanej w przemianach charakterystycznych. 

Wyznaczanie przebiegu przemian termodynamicznych na 

wykresie  T-s oraz i-s. Obliczanie charakterystycznych 

wielkości termodynamicznych dla obiegów lewobieznych. 

Odczytywanie z wykresu i-x  oraz obliczanie podstawowych 

wielkości dla powietrza wilgotnego. Wyznaczanie właściwości 

cieplnych powietrza wilgotnego w przemianach 

charakterystycznych. Wyznaczanie strat ciepła przez 

przewodzenie, przejmowanie, przenikanie i promieniowanie. 

Wyznaczanie mocy cieplnej wymienników ciepła. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Szargut J. Termodynamika. PWN 1998 

2. Wiśniewski S.: Termodynamika Techniczna. WNT. 

Warszawa 1995. 

3.  Szargut J., Guzik A., Górniak H.: Programowany zbiór 

zadań z termodynamiki technicznej. PWN Warszawa 1986.  

4. Teodorczyk A. Zbiór zadań z termodynamiki technicznej. W. 

Sz i P. Warszawa 1995. 



5. Staniszewski B.: Termodynamika. PWN, Warszawa 1982. 

6. Kaleta A., Wojdalski J. technika i gospodarka cieplna. 

Wydawnictwo SGGW. Warszawa 1995. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

- wykład, 

- dyskusja, 

- rozwiązywanie zadań rachunkowych 

- korzystanie z materiałów dydaktycznych. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 18 1,72 

Konsultacje 4 0,16 

Zaliczenie projektu lub 

inne 

- - 

Zaliczenie 4 0,16 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

45 1,80 

Przygotowanie do 

egzaminu 

- - 

Studiowanie literatury 10 0,40 

Przygotowanie projektu 

lub inne 

10 0,40 

Razem punkty ECTS                   100 4 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- udział w wykładach – 9 godz., 

- udział w ćwiczeniach – 18 godz., 

- udział w konsultacjach – 4 godz., 

- udział w pisemnym zaliczeniu przedmiotu  - 4 godz. 

Łącznie 35 godz. co odpowiada 1,4 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- przygotowanie do ćwiczeń – 45 godz., 

- przygotowanie do sprawdzianów i zaliczenia – 20 godz. 

Łącznie 65 godz. godz. co odpowiada 2,6  punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS.W01+++ 

IS.W10++ 

IS.U01+++ 

IS.U17+++ 

IS.K03+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Materiałoznawstwo 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_26 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Materiałoznawstwo/ Materials engineering 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia niestacjonarne  

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 4 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 3 w tym 1,7 kontaktowe 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Jerzy Grudziński 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Podstaw Techniki, Pracownia Inżynierii Materiałowej 

Cel modułu Celem realizowanego modułu jest zapoznanie studentów z 

podstawowymi rodzajami materiałów inżynierskich, metodami 

badań materiałowych, strukturą, właściwościami, rodzajami 

destrukcji, typowymi zastosowaniami, wpływem doboru 

materiałów na bezpieczeństwo użytkowania wyrobów i 

środowisko naturalne  

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. IS_W08 

Umiejętności: 

U1. IS_U06 

Kompetencje społeczne:  

K1. IS_K01 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1- sprawdziany okresowe, zaliczenie, dziennik 

prowadzącego 

U1 – sprawozdania ćwiczeniowe 

K1 - dyskusja 

 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Fizyka, chemia 

 Treści modułu kształcenia  

 

Podstawowe właściwości, struktura, zastosowania naturalnych 

(drewno, glina, kamień) i przetworzonych  materiałów 

inżynierskich (metale i stopy, spieki, ceramiki, polimery i 

kompozyty) , zasady doboru materiałów z uwzględnieniem 

wymagań ekologicznych ( w tym metody wspomagania 

komputerowego), źródła informacji o materiałach i ich 

właściwościach, sposoby kształtowania właściwości wyrobów 



(krystalizacja, odkształcenie plastyczne, rekrystalizacja, 

obróbki cieplne i cieplno-chemiczne, elementy inżynierii 

powierzchni), objaśnianie przyczyn oraz mechanizmów 

zużycia i dekohezji materiałów – pękania, zmęczenia, pełzania, 

korozji, zużycia trybologicznego.Zwarty opis treści przedmiotu 

ok. 100 słów. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1.Blicharski M. Inżynieria materiałowa, WNT W-wa, 2014 

2.Rzeźnik Cz., Rybacki P. Podstawy technologii maszyn, Wyd. 

UP Poznań, 2017 

3.Przybyłowicz K. Materiałoznawstwo w pytaniach i 

odpowiedziach, WNT W-wa, 2004 

4.Ashby M., Shercliff H., Cebon D. Inżynieria materiałowa, t.2. 

Galaktyka, Łódź, 2011 

5.Dobrzański L.A. (red) Zasady doboru materiałów 

inżynierskich z kartami charakterystyk, Wyd. Polit. Śląskiej w 

Katowicach, 2001 

6.Prowans S. Metaloznawstwo, WNT W-wa, 1998 

7.Marciniak J., Szwed G. Materiały konstrukcyjne i korozja 

metali, AR Lublin, 1991 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metody dydaktyczne: wykład w formie prezentacji 

multimedialnej, badania laboratoryjne, badania makroskopowe 

i mikroskopowe struktury, opracowanie sprawozdań, filmy 

dydaktyczne, wykonanie projektu obliczeniowego, dyskusja   

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 9 0,36 

Konsultacje 20 0,80 

Zaliczenie projektu lub 

inne 

2 0,08 

Zaliczenie 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

18 0,72 

Przygotowanie do 

egzaminu 

- - 

Studiowanie literatury 14 0,56 

Przygotowanie projektu 

lub inne 

1 0,04 

Razem punkty ECTS                    75 3 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich 

Łącznie 42.. godz. co odpowiada …1,68. punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym:  

Łącznie 33…. godz. co odpowiada …1,32. punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

Kod efektu kierunkowego dla wiedzy (w jakim stopniu jest osiągany) *IS_W08++ 

Kod efektu kierunkowego dla umiejętności (w jakim stopniu jest osiągany) *IS_U06++ 

Kod efektu kierunkowego dla kompetencji społecznych (w jakim stopniu jest osiągany) *IS_K01++ 



       
Moduł Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów  
M_uu_uu M_IS_NS_S1_27 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów 

Technical mechanics and strength of materials 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 4 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 3 w tym kontaktowe 1,28 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Andrzej Stępniewski 

Jednostka oferująca przedmiot Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Fizyki 

Cel modułu Celem realizowanego modułu jest zapoznanie studentów z 

podstawowymi zagadnieniami statyki oraz wytrzymałości 

materiałów. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Ma ogólną wiedzę z zakresu statyki. 

W2. Ma podstawową wiedzę z zakresu wytrzymałości 

materiałów. 

W3. Zna podstawowe metody i techniki stosowane przy 

rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich. 

Umiejętności: 

U1. Potrafi, przy zastosowaniu metod analitycznych, 

wyznaczać wartości sił zewnętrznych i wewnętrznych oraz 

naprężeń w elementach konstrukcji oraz obliczać wymiary tych 

elementów tak, aby spełnione były warunki bezpieczeństwa.  

Kompetencje społeczne:  

K1. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego zadania.  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1 – sprawdzian, W2 – sprawdzian, W3 – dyskusje.  

U1 – sprawdziany, dyskusje problemowe. 

K1 – ocena pracy studenta w trakcie rozwiązywania 

powierzonych zadań. 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, 

dziennik prowadzącego.  

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

matematyka, fizyka  

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykłady: Pojęcia podstawowe. Płaski zbieżny i dowolny układ 

sił, redukcja układu i warunki równowagi. Siły wewnętrzne i 

naprężenia w belkach i elementach konstrukcji prętowych. 



Obliczenia wytrzymałościowe przy rozciąganiu, ściskaniu i 

ścinaniu. Obliczenia wytrzymałościowe przy skręcaniu i 

zginaniu.  

Ćwiczenia: Wyznaczanie reakcji podporowych i sił w 

konstrukcjach prętowych. Obliczenia wytrzymałościowe 

elementów rozciąganych i ściskanych. Obliczanie połączeń 

ścinanych. Obliczenia elementów skręcanych. Wyznaczanie sił 

wewnętrznych i naprężeń w belkach zginanych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Engel Z., Giergiel J.: Mechanika ogólna, tom I. 

2. Giergiel J., Głuch L., Łopata A.: Zbiór zadań z mechaniki 

- metodyka rozwiązań. Skrypt AGH. 

3. Misiak J.: Mechanika techniczna, t. I i II. WNT W-wa. 

4. Niezgodziński M. E., Niezgodziński T.: Wytrzymałość 

materiałów. 

5. Rajfert T., Rżysko J.: Zbiór zadań ze statyki i 

wytrzymałości materiałów. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

1) wykład – 9 godz. 

2) rozwiązywanie zadań rachunkowych – 7 godz. 

3) dyskusje problemowe – 2 godz. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 9 0,36 

Konsultacje 6 0,24 

Zaliczenie projektu lub inne 4 0,16 

Zaliczenie 4 0,16 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do ćwiczeń 12 0,48 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

18 0,72 

Studiowanie literatury 5 0,20 

Przygotowanie projektu lub 

inne 

8 0,32 

Razem punkty ECTS                   75 3 

 

 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach – 9 godz., 

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 9 godz., 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia – 6 godz. 

- udział podczas sprawdzianów – 8 godz. 

Łącznie 32 godz. co odpowiada 1,28 p. ECTS. 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- Udział w wykładach i zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 18 godz. 

- Przygotowanie do ćwiczeń, studiowanie literatury i notatek – 17 godz. 

- Udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia – 6 godz. 

- Przygotowanie do sprawdzianów – 18 godz. 

- Udział podczas sprawdzianów - 8 

Łącznie 67 godzin, co odpowiada 2,68 p. ECTS. 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

Kod efektu kierunkowego dla wiedzy (w jakim stopniu jest osiągany) * 

Kod efektu kierunkowego dla umiejętności (w jakim stopniu jest osiągany) * 



Kod efektu kierunkowego dla kompetencji społecznych (w jakim stopniu jest osiągany) * 

 

* stopień osiągnięcia efektu kierunkowego przez efekt modułowy: 

 +  niewielki 

 ++   znaczny 

+++  duży 

 

 

3. Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 
 
IS_W01+, IS_W08+, IS_W09+++,  
IS_U05++, IS_U08+, IS_U15+, 
IS_K03+, IS_K05+.  
  
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Biogeochemia 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_28 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Biogeochemia 

Biogeochemistry 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 4 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

4 w tym 1,48 kontaktowe 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Marzena S. Brodowska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 

Cel modułu Opanowanie wiadomości z zakresu znaczenia pierwiastków 

chemicznych w biosferze oraz ich obiegów biogeochemicznych. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1.Posiada wiedzę dotyczącą zagadnienia życia, jako mechanizmu 

krążenia materii i energii w biosferze 

W2.Zna i rozumie obiegi biogeochemiczne pierwiastków z 

uwzględnieniem litosfery, hydrosfery i atmosfery 

W3.Zna formy pierwiastków stanowiących zanieczyszczenie 

środowiska przyrodniczego oraz mających negatywny wpływ na 

organizmy żywe 

Umiejętności: 

U1.Potrafi wykonać podstawowe oznaczenia chemiczne oraz dokonać 

obliczeń do oceny właściwości wody 

U2.Potrafi obliczać bilanse pierwiastków w celu oceny środowiska 

przyrodniczego 

U3.Posiada umiejętność przygotowywania prac pisemnych oraz 

wystąpień ustnych, dotyczących cykli biogeochemicznych 

pierwiastków, z wykorzystaniem literatury naukowej 

Kompetencje społeczne:  

K1.Ma świadomość odpowiedzialności za kształtowanie i stan 

środowiska przyrodniczego 

K2.Potrafi współdziałać i pracować w grupie 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

W1, W2, W3: ocena sprawdzianów pisemnych, dyskusja, zaliczenie 

ustne przedmiotu, 

U1, U2, U3: ocena sprawozdań oraz sprawdzianów pisemnych 

K1, K2: ocena sprawozdań, 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Chemia, Biologia, Biochemia, Gleboznawstwo 



 Treści modułu kształcenia  

 

Wykład: Elementy biogeochemii, zagadnienie życia, jako 

mechanizmu krążenia materii i energii w biosferze, z uwzględnieniem 

produkcji pierwotnej; biogeochemia podstawowych pierwiastków 

występujących w organizmach żywych oraz pierwiastków śladowych, 

w tym znaczenie dla organizmów żywych. 

Ćwiczenia: Właściwości i obieg wody, oznaczanie pH wody oraz 

zawartości fosforanów (V) w wodzie, obliczanie zawartości ogólnego 

CO2 w wodzie oraz jej kwasowości, zasadowości i twardości, metody 

stabilizacji wód; obliczanie bilansów pierwiastków w glebach Polski; 

biogeochemia S, Si, Al, Fe, Mn oraz pierwiastków toksycznych i 

promieniotwórczych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1.Andrews J. E., Brimblecombe P., Jickells T. D., Liss P. S. 

„Wprowadzenie do chemii środowiska”. WN-T, Warszawa 2000. 

2.Kabata-Pendias A., Pendias H. „Biogeochemia pierwiastków 

śladowych”. PWN, Warszawa 1999. 

3.O’Neil P. „Chemia środowiska”. PWN, Warszawa-Wrocław 1998. 

4.Paul E.A., Clark F.E. „Mikrobiologia i biochemia gleb”. Wyd. 

UMCS, Lublin 2000. 

5.Pawłowski L. „Chemia środowiska. Część I”. Politechnika 

Lubelska, Lublin 1998. 

6.Pawłowski L., Wasąg H. „Chemia sanitarna. Ćwiczenia 

rachunkowe”. Politechnika Lubelska, Lublin 1998. 

7.Sadowski Z. „Biogeochemia wybrane zagadnienia”. Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005. 

8.Weiner J. „Życie i ewolucja biosfery”. PWN, Warszawa 1999. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady z zastosowaniem środków audiowizualnych, ćwiczenia 

laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 9 0,36 

Konsultacje 18 0,72 

Zaliczenie projektu lub inne   

Zaliczenie 1 0,04 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do ćwiczeń 16 0,64 

Przygotowanie do egzaminu 18 0,72 

Studiowanie literatury 20 0,80 

Przygotowanie projektu lub 

inne 

9 0,36 

Razem punkty ECTS                    100 4,00 

 
 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

9 godz. – udział w wykładach, 

9 godz. – udział w ćwiczeniach laboratoryjnych i audytoryjnych, 

18 godz. – udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do sprawdzianów i zaliczenia przedmiotu. 

1 godz. – udział w zaliczeniu przedmiotu. 

Łącznie 37 godz. co odpowiada 1,48 punktom ECTS 

 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

9 godz. – udział w ćwiczeniach laboratoryjnych i audytoryjnych, 

16 godz. = 2 godz.8 tyg. – przygotowanie do ćwiczeń, 

9 godz. = 1 godz. 9 – dokończenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych, 



18 godz. – udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do wykonania ćwiczeń. 

Łącznie 52 godz. co odpowiada 2,08 punktom ECTS 

 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych):  

Kod efektu kierunkowego dla wiedzy (w jakim stopniu jest osiągany) * 

Kod efektu kierunkowego dla umiejętności (w jakim stopniu jest osiągany) * 

Kod efektu kierunkowego dla kompetencji społecznych (w jakim stopniu jest osiągany) * 

 

 

Stopień osiągania efektów kierunkowych: 

IS_W01 ++ 

IS_W02 ++ 

IS_W04 + 

IS_W11 + 

 

IS_U01 + 

IS_U02 + 

IS_U03 ++ 

IS_U10 + 

IS_U14 ++ 

IS_U19 ++ 

 

IS_K03 + 

IS_K05 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Ochrona powietrza 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_29 

Kierunek lub kierunki studiów  Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 
 Ochrona powietrza \Air protection 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 
Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 4 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 5, w tym kontaktowe 2,0 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 
Jacek Pranagal 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 

Cel modułu 

Opanowanie wiadomości na temat zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego, ich źródeł, możliwości przemieszczania się, 

depozycji suchej i mokrej, powstawaniu zanieczyszczeń 

wtórnych wraz ze środowiskowymi tego skutkami, a także 

metod stosowanych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Posiada wiedzę w zakresie powstawania, przemieszczania, 

ulegania przemianom i osadzania zanieczyszczeń powietrza. 

W2. Zna wpływ zjawisk meteorologicznych na 

rozprzestrzenianie i osadzanie zanieczyszczeń. 

W3. Ma wiedzę na temat środowiskowych skutków 

zanieczyszczania powietrza. 

W4. Zna budowę, zasadę działania i skuteczność urządzeń 

redukujących zanieczyszczenia powietrza. 

Umiejętności: 

U1. Potrafi ocenić stan zanieczyszczenia powietrza, jego rodzaj 

i zagrożenia z tym związane. 

U2. Posiada umiejętność doboru środków i urządzeń 

ograniczających emisję zanieczyszczeń do atmosfery. 

Kompetencje społeczne:  

K1. Ma świadomość rangi ochrony powietrza przed 

zanieczyszczeniami. 

 
K2. Wykazuje zrozumienie potrzeby współpracy z innymi 

specjalistami. 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1, W2, W3, W4: ocena pracy pisemnej,  

U1, U2: ocena pracy zespołowej, wykonanie zadań 

projektowych i sprawozdań oraz ich obrona, dziennik (lista 

studentów) prowadzącego 

K1, K2: ocena sprawdzianów pisemnych, udział w dyskusji, 

formułowanie opinii i sposób wypowiadania się, dziennik (lista 

studentów) prowadzącego. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Geografia, fizyka, chemia, biologia, ochrona środowiska  

i mechanika płynów. 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykłady obejmują: podstawowe pojęcia z zakresu ochrony 

powietrza i zanieczyszczania atmosfery. Rodzaje 

zanieczyszczeń. Źródła zanieczyszczeń – naturalne  

i antropogeniczne (punktowe, liniowe i powierzchniowe). 

Oddziaływanie emitorów zanieczyszczeń na obszary przylegle i 

odległe. Wpływ zjawisk meteorologicznych na 

rozprzestrzenianie i osadzanie zanieczyszczeń. Ćwiczenia 

obejmują: ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce. 

Matematyczne modele rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w 

atmosferze. Regulacje prawne dotyczące ochrony powietrza  

- dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń. Skutki 

zanieczyszczania powietrza. Metody, technologie i urządzenia 

służące ochronie powietrza. Budowa, zasada działania  

i skuteczność urządzeń stosowanych do redukcji zanieczyszczeń 

powietrza. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Czarnecka M., Koźmiński Cz., 2006. Meteorologia  

a zanieczyszczenia atmosfery, AR Szczecin, Uniwersytet 

Szczeciński. 

2. Kacperski W.T., 2003. Inżynieria środowiska. Ochrona 

powietrza. Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom. 

3. Juda-Rezler K., 2006. Oddziaływanie zanieczyszczeń 

powietrza na środowisko. Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa.  

4. Lewandowski W.M., 2007. Proekologiczne odnawialne 

źródła energii, WN-T, Warszawa. 

5. Roczniki statystyczne GUS – Ochrona środowiska – wg 

najnowszych opracowań. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych, ćwiczenia 

audytoryjne, laboratoryjne, praca zespołowa - projekty 

studenckie, dyskusja oraz studenckie prezentacje multimedialne. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć 
Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 13 0,52 

Zaliczenie projektu lub 

inne 
10 0,40 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 
15 0,60 

Przygotowanie do 

egzaminu 
25 1,00 

Studiowanie literatury 25 1,00 



Przygotowanie projektu 

lub inne 
10 0,40 

Razem punkty ECTS                     5 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- Wykłady – 9 godz., 

- Ćwiczenia – 18 godz., 

- Konsultacje – 13 godz.,  

- Zaliczenie projektu lub inne – 10 godz., 

Łącznie 50 godz. co odpowiada 2,0 punktom ECTS. 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- Ćwiczenia laboratoryjne – 18 godz., 

- Studiowanie literatury – 25 godz., 

- Przygotowanie projektu lub inne – 10 godz., 

- Zaliczenie projektu lub inne – 7,5 godz. 

Łącznie 60,5 godz. co odpowiada 2,4 punktom ECTS. 

 

Stopień osiągania efektów kierunkowych: 

IS_W06+++ 

IS_W10++ 

IS_W13++ 

IS_U01+++ 

IS_U14++ 

IS_K02++ 

IS_K03+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy II-1 Język Angielski A2 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_2A 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy II-1- Angielski A2 

Foreign Language II-1– English A2 

Język wykładowy angielski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,8 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Joanna Rączkiewicz 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Osiągnięcie kompetencji językowych w zakresie 

podstawowego słownictwa ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 

znanych sytuacjach życia codziennego. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania podstawowych 

struktur gramatycznych oraz technik pracy z prostym 

obcojęzycznym tekstem specjalistycznym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1. Posiada umiejętność w miarę poprawnej komunikacji  w 

typowych sytuacjach życia codziennego 

 U2. Potrafi relacjonować wydarzenia z życia codziennego i 

formułować pytania 

U3. Posiada umiejętność czytania selektywnego prostych 

tekstów specjalistycznych z zakresu reprezentowanej dziedziny 

naukowej. 

U4. Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4-ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat 



 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum A1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują wprowadzenie 

słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, form 

spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, 

żywności, mieszkania oraz pracy zawodowej. 

Moduł obejmuje również wprowadzenie podstawowych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 

studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani z podstawowym 

słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, 

zostaną przygotowani do selektywnego czytania prostych 

tekstów fachowych. 

Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 

danego obszaru językowego. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 
Literatura obowiązkowa 

1. P.Maggs, J.Quintana, Move, Macmillan, 2006  

 

Literatura uzupełniająca 

1.Wielki  słownik angielsko-polski, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa, 2002 

2.Słownik rolniczy angielsko-polski, Wydawnictwo IUNG, 

Puławy, 2001 

3.Słownik medyczny angielsko-polski, Wydawnictwo 

Lekarskie, Warszawa, 2009 

4.Dictionary of Contemporary English, Pearson Education 

Limited, 2005 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

20 0,80 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

10 0,40 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- ćwiczenia  - 18 godz. 



- konsultacje - 2 godz. 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 18 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 20 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów = 10 godz. 

- udział w konsultacjach = 2 godz. 

-Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U03 + 

IS_U11+ 

IS_K05++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy II-1 Język Francuski A2 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_2B 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy II-1- Francuski A2 

Foreign Language II-1– French A2 

Język wykładowy francuski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,8 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Elżbieta Karolak 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Osiągnięcie kompetencji językowych w zakresie 

podstawowego słownictwa ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 

znanych sytuacjach życia codziennego. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania podstawowych 

struktur gramatycznych oraz technik pracy z prostym 

obcojęzycznym tekstem specjalistycznym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1. Posiada umiejętność w miarę poprawnej komunikacji  w 

typowych sytuacjach życia codziennego 

 U2. Potrafi relacjonować wydarzenia z życia codziennego i 

formułować pytania 

U3. Posiada umiejętność czytania selektywnego prostych 

tekstów specjalistycznych z zakresu reprezentowanej dziedziny 

naukowej. 

U4. Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4-ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat 



 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum A1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują wprowadzenie 

słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, form 

spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, 

żywności, mieszkania oraz pracy zawodowej. 

Moduł obejmuje również wprowadzenie podstawowych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 

studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani z podstawowym 

słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, 

zostaną przygotowani do selektywnego czytania prostych 

tekstów fachowych. 

Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 

danego obszaru językowego. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 
Literatura obowiązkowa 

1. G. Capelle, R. Menand  - Taxi 1     -   Hachette Livre Polska 

Warszawa 2009  

2. R. Boutegege, M. Supryn-Klepcarz    -  Francofolie express   

- PWN 2012 

Literatura uzupełniająca 

3. A. Monnerie Goarin  -  Metro Saint Miche    - CLE 

International  2008 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

20 0,80 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

10 0,40 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- ćwiczenia  - 18 godz. 

- konsultacje - 2 godz. 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 18 godz. 



- przygotowanie się do ćwiczeń = 20 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów = 10 godz. 

- udział w konsultacjach = 2 godz. 

-Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U03 + 

IS_U11+ 

IS_K05++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy II-1 Język Niemiecki A2 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_2C 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy II-1- Niemiecki A2 

Foreign Language II-1– German A2 

Język wykładowy niemiecki 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,8 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Urszula Szuma 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Osiągnięcie kompetencji językowych w zakresie 

podstawowego słownictwa ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 

znanych sytuacjach życia codziennego. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania podstawowych 

struktur gramatycznych oraz technik pracy z prostym 

obcojęzycznym tekstem specjalistycznym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1. Posiada umiejętność w miarę poprawnej komunikacji  w 

typowych sytuacjach życia codziennego 

 U2. Potrafi relacjonować wydarzenia z życia codziennego i 

formułować pytania 

U3. Posiada umiejętność czytania selektywnego prostych 

tekstów specjalistycznych z zakresu reprezentowanej dziedziny 

naukowej. 

U4. Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4-ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat 



 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum A1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują wprowadzenie 

słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, form 

spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, 

żywności, mieszkania oraz pracy zawodowej. 

Moduł obejmuje również wprowadzenie podstawowych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 

studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani z podstawowym 

słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, 

zostaną przygotowani do selektywnego czytania prostych 

tekstów fachowych. 

Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 

danego obszaru językowego. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. W. Krenn, H. Puchta – Motive A1 i A2 – Hueber 2016 

2. S. Mróz-Dwornikowska, K. Szachowska, –  Welttour 1        

Nowa Era Sp. z o.o. 2012 

3. S. Mróz-Dwornikowska, U. Górecka -  Welttour 2 i 3 – 

Nowa Era Sp. z o.o. 2014 

4. B. Kujawa, M. Stinia, B. Szymoniak – Mit Beruf auf 

Deutsch – profil rolniczo-leśny z ochroną środowiska – Nowa 

Era Sp. z o.o 2014 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

20 0,80 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

10 0,40 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- ćwiczenia  - 18 godz. 

- konsultacje - 2 godz. 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 18 godz. 



- przygotowanie się do ćwiczeń = 20 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów = 10 godz. 

- udział w konsultacjach = 2 godz. 

-Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U03 + 

IS_U11+ 

IS_K05++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy II-1 Język Rosyjski A2 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_2D 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy II-1- Rosyjski A2 

Foreign Language II-1– Russian A2 

Język wykładowy rosyjski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,8 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Urszula Szuma 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Osiągnięcie kompetencji językowych w zakresie 

podstawowego słownictwa ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 

znanych sytuacjach życia codziennego. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania podstawowych 

struktur gramatycznych oraz technik pracy z prostym 

obcojęzycznym tekstem specjalistycznym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1. Posiada umiejętność w miarę poprawnej komunikacji  w 

typowych sytuacjach życia codziennego 

 U2. Potrafi relacjonować wydarzenia z życia codziennego i 

formułować pytania 

U3. Posiada umiejętność czytania selektywnego prostych 

tekstów specjalistycznych z zakresu reprezentowanej dziedziny 

naukowej. 

U4. Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4-ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat 



 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum A1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują wprowadzenie 

słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, form 

spędzania czasu wolnego, zainteresowań, podróżowania, 

żywności, mieszkania oraz pracy zawodowej. 

Moduł obejmuje również wprowadzenie podstawowych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 

studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani z podstawowym 

słownictwem specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, 

zostaną przygotowani do selektywnego czytania prostych 

tekstów fachowych. 

Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 

danego obszaru językowego. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Anna Wrzesińska- от А до Я-Rosjanka Łódz 2014 

2. M.Wiatr-Kmieciak S Wujec- Вот и мы 1,2- Wyd.Szkolne 

PWN 2010 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

20 0,80 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

10 0,40 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- ćwiczenia  - 18 godz. 

- konsultacje - 2 godz. 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 18 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 20 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów = 10 godz. 

- udział w konsultacjach = 2 godz. 

-Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  



 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U03 + 

IS_U11+ 

IS_K05++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Bhp z ergonomią 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_3 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Bhp z ergonomią / Occupational Safety and Health 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku I 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 1, w tym kontaktowe 0,6 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Halina Pawlak 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Podstaw Techniki, Zakład Ergonomii 

Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów z interdyscyplinarną 

wiedzą ergonomiczną w zakresie dostosowania urządzeń, 

stanowisk pracy, technologii oraz materialnego środowiska 

pracy do psychofizycznych cech i możliwości człowieka, z 

oceną obciążenia pracą oraz podejmowanymi działaniami 

profilaktycznymi chroniącymi pracownika. Zapoznanie 

studentów z uregulowaniami z zakresu prawnej ochrony pracy 

i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce i Unii 

Europejskiej. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Student posiada ogólną wiedzę z zakresu ergonomii oraz 

prawnej ochrony pracy, przepisów bhp. 

Umiejętności: 

U1. Student potrafi samodzielnie dokonać ergonomicznej 

oceny stanowisk pracy i interpretować przepisy dotyczące 

wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Kompetencje społeczne:  

K1. Student umie ocenić skutki wykonywanej działalności w 

zakresie ergonomii i bhp. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1 – zaliczenie pisemne,  

U1 - zaliczenie pisemne, dyskusja 

K1 - zaliczenie pisemne, dyskusja 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdzian, 

dziennik prowadzącego 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Fizyka , chemia, biologia 

 Treści modułu kształcenia  

 

Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna, przedmiot, zakres, 

zadania i cel, geneza i rozwój. Układ  człowiek  -  maszyna -  

podstawowe funkcje układu. Czynniki fizyczne, chemiczne i 



biologiczne w środowisku pracy. Wpływ czynników na 

zdrowie i obciążenie pracą pracowników. Środowisko pracy a 

ochrona środowiska naturalnego. 

Ocena obciążenia psychicznego i fizycznego. Organizacja 

pracy i struktury przestrzennej stanowisk pracy. Obciążenia 

pracą zmianową i terenową. Diagnostyka w ergonomii, 

optymalizacja warunków pracy i działania profilaktyczne . 

Wybrane aspekty prawnej ochrony pracy i przepisy bhp w 

Polsce i UE. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa: 

1. Rączkowski B. Bhp w praktyce. ODDK. Gdańsk. 2016. 

2. Wykowska M. Ergonomia jako nauka stosowana. Wyd. 

AGH Kraków 2007. 

3. Górska E. Ergonomia, diagnoza, projektowanie, 

eksperyment Oficyna Wydawnicza 

Politechniki  Warszawskiej, Warszawa 2009 

Literatura zalecana: 

1. Koradecka D. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia.  

Tom. 1 i 2. CIOP, Warszawa 1997.  

2. Kodeks Pracy 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, dyskusja 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 0 0 

Konsultacje 4 0,16 

Zaliczenie projektu lub inne 0 0 

Zaliczenie 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do ćwiczeń 0 0 

Przygotowanie do egzaminu 6 0,24 

Studiowanie literatury 4 0,16 

Przygotowanie projektu lub 

inne 

0 0 

Razem punkty ECTS                    1 1 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach – 9 godz., 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia - 4 godz., 

- obecność na zaliczeniu – 2 godz. 

Łącznie 15 godz. co odpowiada 0,6 punkta ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia – 4 godz. 

- przygotowanie do zaliczenia – 6 godz. 

- czytanie zalecanej literatury – 4 godz. 

- obecność na zaliczeniu – 2 godz. 

Łącznie godz. 16 co odpowiada 0,64 punkta ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W08 + 

IS_U02 + 



IS_K02 + 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Gospodarka składnikami pokarmowymi  

M uu_uu M_IS_NS_S1_30_1 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska,  

Specjalność: Inżynieria ekologiczna 

Nazwa modułu kształcenia, także 

nazwa w języku angielskim 

Gospodarka składnikami pokarmowymi  

Nutrient management  

Język wykładowy polski, angielski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 4 

Semestr dla kierunku 7 

Liczba punktów ECTS z podziałem 

na kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2, w tym kontaktowe 1,08 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Jolanta Domańska 

 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Zakład  

Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych 

Cel modułu Celem modułu jest opanowanie wiadomości z zakresu 

gospodarki składnikami mineralnymi. Przygotowanie studenta 

do samodzielnej pracy badawczej, interpretacji wyników i 

formułowania opinii, w szczególności dotyczących zależności 

między czynnikami agrochemicznymi oraz środowiskowymi, a 

plonowaniem roślin oraz jakością płodów rolnych, a także 

dotyczących praktycznego wykorzystania tych zależności w 

poprawianiu plonotwórczych właściwości gleb.  

Efekty kształcenia  Wiedza: 

W1. Posiada wiedzę na temat gospodarki N, P, K, Ca, Mg, S, 

węglem organicznym, pierwiastkami śladowymi oraz 

znaczeniem tych składników w realizacji potencjału 

plonotwórczego roślin uprawnych. (W01, W11)   

W2. Posiada wiedzę na temat produkcyjnych, ekonomicznych, 

środowiskowych i zdrowotnych skutków niewłaściwej 

gospodarki składnikami. (W04) 

Umiejętności: 

U1. Potrafi zarządzać składnikami pokarmowymi w 

przedsiębiorstwie rolnym. (U01, U14) 

U2. Potrafi sporządzać bilanse materii organicznej, bilanse 

składników pokarmowych i oceniać na ich podstawie stan i 

środowiska jego zagrożenia. (U14) 

Kompetencje społeczne: 

K1. Ma świadomość zagrożeń środowiska wynikających z 

niewłaściwej gospodarki składnikami, a zwłaszcza z 

niekontrolowanego rozpraszania składników nawozowych oraz 

ważności działań zgodnych z zasadami zrównoważonego 

rozwoju. (K03) 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych 

efektów kształcenia 

W1- zaliczenie pisemne, 

W2- zaliczenie pisemne, 

U1- ocena zadania projektowego, 

U2- ocena zadania projektowego, 

K1- ocena prezentacji oraz interpretacji projektu, 

 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: projekt, 

dziennik prowadzącego, praca zaliczeniowa. 

Wymagania wstępne i dodatkowe chemia rolna, gleboznawstwo, fizjologia roślin, mikrobiologia, 

chemia, ochrona środowiska 

Treści modułu kształcenia – zwarty 

opis ok. 100 słów 

Gospodarka składnikami pokarmowymi jest nowoczesnym w 

porównaniu do koncepcji nawożenia ujęciem realizacji zadań 

stawianych obecnie przed rolnictwem. Moduł zawiera 



podstawy zarządzania ilością, źródłem, miejscem, formą i 

terminem aplikacji składników pokarmowych, aby zapewnić 

właściwą dla produkcji roślinnej żyzność gleby i 

zminimalizować możliwości degradacji środowiska. Obejmuje 

problematykę istotną z punktu widzenia zrównoważonej 

produkcji rolnej, narzędzia kontroli stanu gospodarki materią 

organiczną w glebie i składnikami mineralnymi służące 

również do określenia potencjalnych zagrożeń dla środowiska 

ze strony praktyki rolniczej. W module zawarto cele, zasady 

opracowywania systemu zarządzania składnikami 

pokarmowymi oraz poszczególne elementy i narzędzia 

operacyjne systemu. Ponadto ujęto wskaźniki efektywności 

nawożenia oraz najważniejsze koncepcje w zarządzaniu 

składnikami z uwzględnieniem wpływu poszczególnych 

składników na parametry jakościowe plonów. Przedstawione są 

zagadnienia dotyczące gospodarki N, P, K, Ca, Mg, S, C org., 

mikroelementami oraz inne ważne w wykorzystaniu potencjału 

plonotwórczego uprawianych roślin przy minimalnej presji na 

środowisko. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa: 

1. Grzebisz W. 2009. Nawożenie roślin uprawnych. 2 

Nawozy i systemy nawożenia. Państwowe Wydawnictwo 

Rolnicze i Leśne, Poznań. 

2. Laegreid i in. 1999. Agriculture, fertilizers and the 

environment. CABI Publishing and Norsk Hydro ASA. 

Literatura zalecana: 

1. Barszczewski J. 2008. Kształtowanie się obiegu 

składników nawozowych w produkcyjnym gospodarstwie 

mlecznym w warunkach dochodzenia do zrównoważonego 

systemu gospodarowania. Woda Środ. Obsz. Wiejskie. 

Wyd. IMUZ. 

2. Beegle i in. 2000. Nutrient Management Planning: 

Justification, Theory, Practice J. Environ. Qual. 29, 72-7. 

3. Havlin, J.L; Beaton, J.D; Tisdale, S.L; and Nelson, W.R. 

1999. Soil Fertility and Fertilizers, An introduction to 

Nutrient Management, 6th edition. By Prentice Hall, New 

Jersey. 

4. Oborn i in 2005. Critical aspects of potassium management 

in agricultural systems. Soil Use and Management. 21, 102-

112. 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, referaty, obliczenia i dyskusje. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 18 0,72 
Konsultacje 6 0,24 

Zaliczenie pisemne 3 0,12 

Razem kontaktowe 27 1,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie projektu 8 0,32 

Studiowanie literatury i 

obliczenia 
7 0,28 

Przygotowanie do zaliczenia 8 0,32 

Razem niekontaktowe 23 0,92 

Razem punkty ECTS                     2 

 



Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

18 godz. wykłady 

6 godz. konsultacje 

3 godz. zaliczenie pisemne 

 

Łącznie 27 godz. co odpowiada 1,08 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- przygotowanie do zaliczenia – 8 godz.  

- studiowanie literatury i obliczenia domowe – 7 godz.  

- realizacja zadania projektowego – 8 godzin. 

 

Łącznie 23 godz. co odpowiada 0,92  punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W01+, IS_W04++,  IS_W11+, IS_U01+, IS_U14+, IS_K03++, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Nawozowe skutki stosowania odpadów 

M uu_uu M_IS_NS_S1_30_2 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska,  

Specjalność: Inżynieria ekologiczna 

Nazwa modułu kształcenia, także 

nazwa w języku angielskim 

Nawozowe skutki stosowania odpadów\Nutritional 

effects of waste application  

Język wykładowy Polski, angielski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny  

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 4 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2, w tym kontaktowe1,08 \ nie kontaktowe 0,92  

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Jolanta Domańska 

 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, Zakład  

Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców 

Roślinnych 

Cel modułu Celem modułu jest opanowanie wiadomości z zakresu 

gospodarki odpadami, a w szczególności ich 

przyrodniczego zagospodarowania w celach 

nawozowych. 

Efekty kształcenia  Wiedza: 

W1. Zna skład chemiczny (zawartość głównych 

składników nawozowych, ważniejsze wskaźniki 

zanieczyszczenia, wartość nawozowa) odpadów 

pochodzących z przemysłu  oraz odpadów z produkcji 

rolniczej.  (W02)  

W2. Zna metody przygotowania ścieków i osadów 

ściekowych do przyrodniczego zagospodarowania, 

sposoby, uwarunkowania i skutki ich przyrodniczego 

użytkowania. (W01, W04) 

Umiejętności: 

U1.Potrafi określić przydatność rolniczą odpadów oraz 

ocenić ich wartość nawozową. (U01, U14) 

U2.Potrafi obliczać dawki osadów ściekowych do 

nawożenia roślin oraz ładunki zanieczyszczeń 

chemicznych wprowadzonych do gleb z określoną dawką 

odpadu. (U01) 

 U3.Posiada umiejętność doboru metody 

zagospodarowania odpadów przy uwzględnieniu 

właściwości gleb, oraz doboru roślin. (U01) 

Kompetencje społeczne: 

K1.Jest świadomy konieczności przyrodniczego 

zagospodarowania i utylizacji stale rosnącej ilości 

odpadów, które stają się jednym z głównych problemów 

gospodarczych, środowiskowych i sanitarnych wielu 

krajów.(K03)  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych 

efektów kształcenia 

W1- zaliczenie pisemne, 

W2- zaliczenie pisemne, 

U1- ocena zadania projektowego, 

U2- ocena zadania projektowego, 



U3- ocena zadania projektowego, 

K1- ocena prezentacji oraz interpretacji projektu, 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: projekt, 

dziennik prowadzącego, praca zaliczeniowa.  

Wymagania wstępne i dodatkowe Gleboznawstwo, Chemia, Chemia rolna, Ochrona 

środowiska, Mikrobiologia 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów 

Wykład obejmuje: Pojęcia podstawowe, źródła 

klasyfikację odpadów, skład chemiczny oraz czynniki 

wpływające na skład chemiczny, metody uzdatniania oraz 

zagospodarowania przyrodniczego w tym rolniczego 

odpadów. Wybrane zagadnienia dotyczące analizy 

chemicznej oraz podstawowe akty prawne istotne w 

ocenie przydatności odpadów do zagospodarowania 

przyrodniczego. Zagrożenia środowiskowe oraz 

produkcyjne i ekonomiczne skutki niewłaściwej 

gospodarki odpadami.  

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa: 

3. Przyrodnicze wykorzystanie odpadów: podstawy 

teoretyczne i praktyczne / praca pod red. nauk. 

Stanisława Barana, Jana Łabętowicza, Edwarda 

Krzywego; [aut.: Stanisław Baran et al.]. Warszawa: 

Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2011. 

4. Czesława Rosik-Dulewska 2010. Podstawy 

gospodarki odpadami. PWN Wyd. Nauk.  

Literatura zalecana: 

5. Baran S., Turski R., 1996. Ćwiczenia specjalistyczne 

z utylizacji odpadów i ścieków. Wydaw. AR Lublin. 

6. Filipek T. i in. 2003: Podstawy i skutki chemizacji 

agroekosystemów. Wydaw. AR Lublin. 

7. Krzywy E. 1999: Przyrodnicze zagospodarowanie 

ścieków i osadów. Wydaw. AR Szczecin.  

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, referaty, obliczenia i dyskusje. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów 

ECTS 

Wykłady 18 0,72 

Konsultacje 6 0,24 

Zaliczenie pisemne 3 0,12 

Razem kontaktowe 27 1,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie projektu 8 0,32 

Studiowanie literatury i 

obliczenia 

7 0,28 

Przygotowanie do 

zaliczenia 

8 0,32 

Razem niekontaktowe 23 0,92 

Razem punkty ECTS                     2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 



18 godz. wykłady 

6 godz. konsultacje 

3 godz. zaliczenie pisemne 

 

Łącznie 27 godz. co odpowiada 1,08 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- przygotowanie do zaliczenia – 8 godz.  

- studiowanie literatury i obliczenia domowe – 7 godz.  

- realizacja zadania projektowego – 8 godzin. 

 

Łącznie 23 godz. co odpowiada 0,92  punktom ECTS 

 
 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

 

IS_W01+, 

IS_W02+,  

IS_W04++,  

IS_U01+,  

IS_U14+,  

IS_K03+, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Melioracje 

M uu_uu M_IS_NS_S1_31 

Kierunek  lub kierunki 

studiów 

Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia, 

nazwa w języku angielskim 

Melioracje 

Land development 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 3 

Semestr dla kierunku 5 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 3, w tym kontaktowe  2/1 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Antoni Grzywna 

Jednostka oferująca 

przedmiot 

Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska 

 i Geodezji 

Cel modułu Przyswojenie pojęć związanych z zasobami wodnymi i 

obiegiem wody oraz substancji rozpuszczonych w wodzie; 

omówienie znaczenia i funkcji czynnika wodnego w 

gospodarce rolnej i środowisku rolniczym, przedstawienie 

zakresu i podziału melioracji, poznanie praw działania 

technicznych urządzeń melioracyjnych służących do 

regulowania obiegu wody w środowisku rolniczym oraz 

stosunków powietrzno-wodnych gleb rolniczo 

użytkowanych.  

Efekty kształcenia – łączna 

liczba ECTS nie może 

przekroczyć  dla modułu (4-

8). Należy przedstawić opis 

zakładanych efektów 

kształcenia, które student 

powinien osiągnąć po 

zrealizowaniu modułu. 

Należy przedstawić efekty 

dla zastosowanych form 

zajęć łącznie  

Wiedza: 

1. Zna pojęcia hydrometryczne i melioracyjne 

wykorzystywane w gospodarce wodnej. 

2. Dysponuje wiedzą na temat metod pomiarów i 

obliczania danych hydrologicznych. 

3. Dysponuje wiedzą na temat zastosowania i parametrów 

technicznych pracy systemów nawadniających. 

Umiejętności: 

1. Potrafi opracować graficznie i statystycznie 

charakterystyki hydrologiczne naturalnych i sztucznych 

cieków wodnych.  

2. Potrafi obliczyć polowe potrzeby i niedobory wodne, 

wyznaczyć zapotrzebowanie na wodę danej rośliny. 

Kompetencje społeczne: 

1. Posiada świadomość ochrony bioróżnorodności i 

przeciwdziałania degradacji środowiska. 

2. Potrafi przygotować dokumentację wykonanego 

projektu. 

Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia 

W zakresie wiedzy: ocena pracy pisemnej,  

W zakresie umiejętności: ocena zadania projektowego, 

W zakresie kompetencji: ocena zadania projektowego. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

HYDROLOGIA I NAUKI O ZIEMI, 

GLEBOZNAWSTWO, GOSPODARKA WODNA I 

OCHRONA WÓD 



Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Obejmuje wiedzę z zakresu gospodarki wodnej w różnych 

systemach melioracyjnych, zasad projektowania potrzeb 

wodnych roślin, niedoborów wody, zasad projektowania i 

funkcjonowania systemów nawodnień grawitacyjnych i 

mechanicznych, bilansu wody na obiekcie (dane 

hydrometryczne i meteorologiczne), dawek nawodnienia 

netto i brutto, sposobu doprowadzenia wody, ilości i 

jakości oraz źródeł wody do nawodnień w poszczególnych 

systemach melioracyjnych (wskaźniki efektywności 

wykorzystania wody), nakłady ekonomiczne i organizacja 

nawodnień, wpływ melioracji na środowisko przyrodnicze 

i mikroklimat. 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Kaczmarczyk Stanisław, Nowak Lech. 2006. 

Nawadnianie roślin. Powszechne Wydawnictwo 

Rolnicze i Leśne.  

2. Kaca Edmund. 1986. Melioracje rolne, ćwiczenie – 

deszczownie. SGGW Warszawa. 

3. Prochal Piotr. 1986. Podstawy melioracji rolnych. 

Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.  

4. Zakaszewski Czesław. 1976. Melioracje rolne. 

Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. 

Planowane formy/ 

działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia 

laboratoryjne, zespołowe projekty studenckie, dyskusja. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 9 0,36 

Konsultacje 8 0,33 

Zaliczenie projektu lub 

inne 

5 0,20 

Zaliczenie 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

10 0,40 

Przygotowanie do 

egzaminu 

5 0,20 

Studiowanie literatury 10 0,40 

Przygotowanie projektu  8 0,33 

Razem punkty ECTS                    71 2,64 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

 

9 godz. wykłady, 

9 godz. ćwiczenia, 

8 godz. konsultacje, 

5 godz. zaliczenie projektu 

2 godz. egzamin pisemny. 

 

Łącznie 33 godz. co odpowiada 2 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 



- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 9 godz., 

- projekty melioracyjne 3 (projekty)               8 godz.  

- przygotowanie się do ćwiczeń    10 godz. 

- konsultacje projektów     8 godz. 

 

Łącznie 71 godz. co odpowiada 3 punktom ECTS 

 

Stopień osiągania efektów kierunkowych: 

IS_W02 + 

IS_W04 ++ 

IS_W14 ++ 

IS_U02 + 

IS_U09 ++ 

IS_K04 ++ 

IS_K06 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Mechanika płynów 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_32 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Mechanika płynów\Fluid mechanics 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 3 

Semestr dla kierunku 5 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

 

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2,60 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Mariusz Szymanek 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych 

Cel modułu Celem realizowanego modułu jest (opisać). 

Celem modułu jest przekazanie ogólnej wiedzy z zakresu 

przepływu płynów w zakresie opisu ich własności, stanu 

i ruchu oraz poznanie fizycznych i formalnych podstaw 

mechaniki płynów na tle ich własności. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Zna podstawowe metody, technologie inżynierskie, 

techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu 

złożonych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii środowiska.  

W2. Ma elementarną wiedzę w zakresie budownictwa, 

mechaniki technicznej oraz sterowania i automatyki niezbędna 

w zakresie kształtowania, ochrony i inżynierii środowiska. 

U1. Potrafi wykorzystywać do formułowania i rozwiązywania 

zadań inżynierskich poznane metody analityczne, symulacyjne 

i eksperymentalne, dokonuje identyfikacji i standardowej 

analizy zjawisk wpływających na środowisko naturalne. 

U2.   Posiada zdolność podejmowania standardowych działań z 

wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, 

narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie 

technicznych zadań inżynierskich zgodnych z inżynierią 

środowiska oraz potrafi dokonać wstępnej analizy 

ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich. 

Kompetencje społeczne:  

K1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie – 

podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych, potrafi 

inspirować i organizować proce uczenia się innych osób. 

K2. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne 

aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na 

środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za 

podejmowane decyzje. 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1- W2: wejściówka, 

U1-U2:  ocena bezpośrednia lub pośrednia zadania 

dydaktycznego, sprawozdania 

K1-K2: ocena studentów poprzez wyznaczanie funkcji 

przedstawiciela (lidera) zespołu przygotowującego 

i relacjonującego zadanie dydaktyczne. 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, 

sprawozdania, prezentacja. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Inne moduły, części modułów, przedmioty itp. 

Matematyka, Fizyka , Hydraulika 

 

 Treści modułu kształcenia  

 

Zwarty opis treści przedmiotu ok. 100 słów. 

Wykład: 

Własności cieczy i gazów, statyka płynów, równania równowagi 

płynu. Ciśnienie, parcie hydrostatyczne na ściany płaskie. 

Pływanie ciał. Kinematyka płynów, klasyfikacja ruchu płynów, 

równanie ciągłości przepływu. Równania dynamiki płynów. 

Równanie Bernoulliego, ruch płynów w różnych układach. 

Przepływ ustalony w przewodach pod ciśnieniem. Przepływ w 

lewarze, rurociągach. Wypływ cieczy przez otwory i przelewy. 

Przepływ jednostajny w korytach otwartych. Modelowanie 

hydrauliczne, uderzenie hydrauliczne. Analiza wymiarowa. 

Kawitacja. 

Ćwiczenia:  

Ćwiczenia audytoryjne: Obliczanie ciśnienia w naczyniach 

połączonych. Manometry cieczowe. Parcie na płaskie 

i zakrzywione powierzchnie konstrukcji. Przepływ ustalony 

cieczy w połączonych szeregowo rurociągowych pod ciśnieniem 

(obliczanie prędkości, wydatku, średnicy, ciśnienia i wysokości 

zasilania). Ustalony wpływ cieczy przez otwory 

i przelewy. Przepływ w korytach otwartych. 

Ćwiczenia laboratoryjne: Wyznaczenie właściwości fizycznych 

cieczy (współczynnik lepkości, gęstość).  Pomiar ciśnienia 

względnego i bezwzględnego. Doświadczenie Reynoldsa. 

Badania pomp i silników hydraulicznych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Gęplowska Z.: Zbiór zadań z przepływów w przewodach pod 

ciśnieniem, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej 2001. 

2. Orzechowski Z., Prywer J., Zarzycki R.: Mechanika płynów 

w inżynierii środowiska, WNT, Warszawa 2001. 

3. Prystaj A.: Zadania z hydrostatyki, Wydawnictwo 

Politechniki Krakowskiej 1999.  

4. Sobota J.: Hydraulika, Akademia Rolnicza we Wrocławiu 

1994.  

5.Szuster A., Utrysko B.: Hydraulika i podstawy 

hydromechaniki, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa 1986. 

6. Dreszer K., Dubowski A., Pawłowski T., Szczepaniak J., 

Szymanek M.  Napędy hydrostatyczne w maszynach 

rolniczych. Wyd. PIMR Poznań, 2008. 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, projektowanie, ćwiczenia, konwersatoria inne 

Wykład 

Ćwiczenia (w tym ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne) 

Bilans punktów ECTS Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 



 Wykłady 18 0,72 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 15 0,60 

Zaliczenie projektu lub inne 10 0,40 

Zaliczenie 5 0,20 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do ćwiczeń 18 0,72 

Przygotowanie do egzaminu 5 0,20 

Studiowanie literatury 7 0,28 

Przygotowanie projektu lub 

inne 

5 0,20 

Razem punkty ECTS                    100 4 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

 

Udział w wykładach – 18 godz., 

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 18 godz., 

- udział w konsultacjach  – 15 godz., 

- obecność na zaliczeniu – 15 godz. 

Łącznie 66 godz. co odpowiada 2,6 punktom ECTS 
 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- przygotowanie do ćwiczeń – 18 godz., 

- przygotowanie do egzaminu  – 5 godz., 

- studiowanie literatury  – 7 godz., 

- przygotowanie projektu i sprawozdań – 5 godz. 

Łącznie 35 godz. co odpowiada 1,4 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

 

 

IS_W08+++ 

IS_W09+++ 

IS_U02++ 

IS_U02++ 
 

 

Kod efektu kierunkowego dla wiedzy (w jakim stopniu jest osiągany) * 

Kod efektu kierunkowego dla umiejętności (w jakim stopniu jest osiągany) * 

Kod efektu kierunkowego dla kompetencji społecznych (w jakim stopniu jest osiągany) * 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Degradacja i rekultywacja gleb 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_33 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 
Degradacja i rekultywacja gleb 

Soils degradation and reclamation  

Język wykładowy polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku III 

Semestr dla kierunku 5 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 5 w tym kontaktowe 1,96, niekontaktowe 3,04 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej Grażyna Żukowska 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania 

Środowiska, Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki 

Odpadami 

Cel modułu Przekazanie wiedzy na temat przyczyn i mechanizmów 

degradacji środowiska glebowego, sposobów zapobiegania 

degradacji oraz zapoznanie z zasadami i metodami rekultywacji 

gleb i zagospodarowania terenów zdegradowanych. 

Efekty kształcenia: 

  
Wiedza: Student po ukończeniu kursu: 

W1. definiuje podstawowe pojęcia z zakresu degradacji i 

rekultywacji gleb oraz zna i rozumie przyczyny i skutki 

środowiskowo-gospodarcze degradacji gleb 

W2. opisuje zakres prac rekultywacji technicznej i biologicznej  

oraz charakteryzuje metody rekultywacji gleb 

Umiejętności: Student po ukończeniu kursu: 

U1. ocenia skutki środowiskowe i gospodarcze degradacji gleb 

U2. sporządza ocenę zakresu i stopienia degradacji gleb 

U3. wskazuje kierunek rekultywacji i dobiera metody 

rekultywacji 

Kompetencje społeczne: Student po ukończeniu kursu: 

K1. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania 

K2. ma świadomość ważności i rozumie pozatrechniczne 

aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu 

na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1 – ocena pracy pisemnej, egzamin pisemny 

W2 - ocena pracy pisemnej, egzamin pisemny 

U1 – ocena sprawozdania z ćwiczeń i jego obrony  

U2 - ocena opracowania i jego obrona 

U3 - ocena ramowego projektu rekultywacji i jego obrona 



K1 – ocena pracy pisemnej 

K2 -  ocena pracy pisemnej  

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, 

sprawozdania z ćwiczeń, projekty, egzamin, dziennik 

prowadzącego 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 
chemia, ochrona środowiska, gleboznawstwo 

 Treści modułu kształcenia  

 Wykłady: Przekazanie wiedzy nt. lokalnych i globalnych 

zagrożeń dla środowiska, podstawowych pojęć oraz rodzajów i 

formy degradacji gleb, odporności gleb na degradację, zasad 

ochrony gleb, stosowania zabiegów rekultywacyjnych, 

kierunków zagospodarowania gruntów zdegradowanych oraz 

technik rekultywacji gleb na terenach zdewastowanych przez 

zakwaszenie, zanieczyszczonych chemicznie, terenów 

zniekształconych przez eksploatację kopalin i składowanie 

odpadów, technik  melioracji przeciwerozyjnych oraz aspektów 

prawnych i źródeł finansowania ochrony i rekultywacji gruntów. 

Ćwiczenia: nabycie umiejętności wyznaczania zakresu i 

intensywności poszczególnych form degradacji gleb, 

planowania wyłączania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, 

określania (zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i 

planami zagospodarowania) kierunku rekultywacji, doboru 

metod rekultywacji. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa; 

Baran S.: Ocena stanu degradacji i rekultywacji gleb. Wyd. AR 

Lublin, 2000. 

Karczewska A.: Ochrona gleb i rekultywacja. Wydawnictwo UP 

Wrocław, 2012. 

Siuta J. (red): Ochrona i rekultywacja gruntów w gminie. PTIE, 

Warszawa, 1999. 

Literatura zalecana: 

Baran S. (red): Innowacyjne metody ochrony i rekultywacji 

gleb. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, 120, 

2014. 

Cymerman R., Marcinkowska I.: Techniczne i przestrzenne 

aspekty rekultywacji gruntów. Wyd. UW-M w Olsztynie, 2010. 

Maciak F.: Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW, 

W-wa 1999.  

Malina G. (red).: Rekultywacja i rewitalizacja terenów 

zdegradowanych. PZiTS Poznań 2008. 

Inżynieria Ekologiczna, Nr 1. „Ochrona i rekultywacja 

gruntów”, PTIE, Warszawa 2000 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady  

Ćwiczenia laboratoryjne, Ćwiczenia audytoryjne, Ćwiczenia 

terenowe, Opracowanie oceny zakresu i stopnia degradacji gleb 

oraz ramowego projektu rekultywacji 

Bilans punktów ECTS 

 
Forma zajęć 

Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Udział w wykładach 18 0,72 

Udział w ćwiczeniach 

laboratoryjnych 
10 0,40 

Udział w ćwiczeniach 

audytoryjnych 
8 0,32 



Konsultacje  5 0,20 

Zaliczenie projektu  5 0,20 

Egzamin 3 0,12 

 
 

Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 
12 0,48 

Przygotowanie do 

egzaminu 
20 0,80 

Studiowanie literatury 30 1,20 

Przygotowanie projektu 

lub inne 
14 0,56 

Razem punkty ECTS                    5 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach  - 18 godz.  

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 10 godz. 

- udział w ćwiczeniach audytoryjnych - 8 godz. 

- udział w konsultacjach - 5 godz. 

- zaliczenie projektu - 5 godz. 

- udział w egzaminie  - 3 godz. 

 

Łącznie 49 godz. co odpowiada 1,96 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach – 18 godz. 

- przygotowanie do ćwiczeń – 12 godz. 

- przygotowanie projektu i jego zaliczenie – 15 godz. 

- udział w konsultacjach – 5 godz. 

- przygotowanie i udział w pisemnym egzaminie – 23 godz. 
 

Łącznie 73 godz. co odpowiada 2,92 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W02 + 

IS_W04 ++ 

IS_W08 + 

IS_W11 +++ 

IS_U01 ++ 

IS_U03 + 

IS_U09++ 

IS_U14+++ 

IS_K02 ++ 

IS_K03 +++ 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Mechanika gruntów i geotechnika 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_34 

Kierunek  lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/ang) 

Mechanika gruntów i geotechnika/Soil mechanics and 

geotechnical engineering 

Język wykładowy Język polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 3 

Semestr dla kierunku 5 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 1,88 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Anna Słowińska-Jurkiewicz 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania 

Środowiska 

Cel modułu Nauczenie właściwego rozpoznania podłoża i określenia 

właściwości fizycznych i mechanicznych poszczególnych 

warstw gruntu, oceny działania wody gruntowej w stanie 

statycznym i w stanie ruchu filtracyjnego oraz oceny zmian 

zachodzących w gruntach w efekcie działania sił 

zewnętrznych. 

Efekty kształcenia  Wiedza:  

W1. Student zna genezę i podstawowe właściwości 

fizyczne i mechaniczne gruntów występujących na 

obszarze Polski oraz klasyfikację gruntów 

W2. Student zna i rozumie konsekwencje trójfazowej 

budowy gruntów skruszonych 

W3. Student zna i rozumie zmiany zachodzące w gruntach 

pod wpływem działania sił zewnętrznych 

Umiejętności:  

U1. Student potrafi wykonać podstawowe analizy 

laboratoryjne gruntu i wykorzystać je do oceny gruntu 

U2. Student potrafi określić i przewidywać zmiany 

zachodzące w gruncie pod wpływem wywieranych 

obciążeń 

U3. Student potrafi określić parametry wytrzymałościowe 

gruntu 

Kompetencje społeczne:  

K1. Student ma świadomość konsekwencji błędów 

wynikających z braku wiedzy i niestaranności w 

rozpoznaniu właściwości gruntów w działalności 

inżynierskiej  

K2. Student ma świadomość konieczności 

minimalizowania strat w środowisku naturalnym 

związanych z działalnością inżynierską 

Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia 

W1, W2, W3: ocena dwóch pisemnych prac zaliczeniowych 

i pisemnej pracy egzaminacyjnej,  

U1, U2, U3: ocena wykonania ćwiczeń  

K1, K2: ocena zaangażowania i aktywności podczas 

realizacji ćwiczeń 



Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

Wiedza z przedmiotów: fizyka, matematyka, hydrologia i 

nauki o Ziemi, mechanika i wytrzymałość materiałów, 

gleboznawstwo 

Treści modułu kształcenia Wykłady: podstawowe informacje z zakresu mechaniki 

gruntów, geotechniki i geologii inżynierskiej; grunt jako 

podłoże i materiał budowlany; geologiczno-inżynierska 

ocena gruntów; klasyfikacja gruntów w mechanice gruntów 

i geotechnice; grunt jako ośrodek trójfazowy; fizyczne 

właściwości gruntów; woda w gruntach; zjawiska kapilarne 

i filtracja; skurczalność i ekspansywność gruntów; 

naprężenia w gruncie i ich rozkład; mechaniczne 

właściwości gruntów; parcie i odpór w gruncie;stateczność 

zboczy; osuwiska.  

Ćwiczenia: makroskopowa analiza gruntu; oznaczanie 

składu agregatowego i składu granulometrycznego; 

wykreślenie krzywej uziarnienia i wyznaczenie 

współczynnika jednorodności; oznaczanie gęstości i 

porowatości; wilgotności, współczynnika filtracji; 

kapilarnej pojemności wodnej; zawartości wody w gruncie 

w danym stanie potencjału; przepuszczalności powietrznej; 

granic konsystencji; określenie wskaźnika plastyczności, 

aktywności koloidalnej, stopnia plastyczności; oznaczanie 

spójności i kąta tarcia wewnętrznego gruntu; analiza 

możliwości wykorzystania map glebowo-rolniczych dla 

celów budownictwa. 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Szymański A. Mechanika gruntów. Wyd. SGGW, 

Warszawa 2007. 

2. Wiłun Z. Zarys geotechniki. Wyd. Komunikacji i 

Łączności, 2009.  

3. Pisarczyk S. Mechanika gruntów. Wyd. Politechniki 

Warszawskiej, 2005. 

4. Kollis W. Gruntoznawstwo techniczne. Wyd. Arkady, 

Warszawa 1966. 

5. Piętkowski R., Czarnota-Bojarski R. Mechanika gruntów. 

Wyd. Arkady, 1964. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych 

Ćwiczenia: wykonanie analiz i opracowanie sprawozdań 

Bilans punktów ECTS 

 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 15 0,60 

Egzamin pisemny i 

zaliczenia 

5 0,20 

 Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

15 0,60 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

8 0,32 

Opracowanie wyników 

zadań ćwiczeniowych 

12 0,48 

Samodzielne studiowanie 

tematyki wykładów 

8 0,32 

Przygotowanie do 

egzaminu 

10 0,40 

Razem punkty ECTS                                     100 4 



 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- udział w wykładach: 9 godzin, 

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych i audytoryjnych: 18 godzin,  

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do ćwiczeń i egzaminu: 15 godzin, 

- obecność na egzaminie i zaliczeniach: 5 godzin. 

Łącznie 47 godzin, co odpowiada 1,88 punktom ECTS. 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych i audytoryjnych: 18 godzin,  

- przygotowanie do ćwiczeń: 15 godzin, 

- opracowanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych: 12 godzin, 

- przygotowanie do sprawdzianów – 8 godzin 

- obecność na egzaminie i zaliczeniach – 5 godzin 

Łącznie 58 godzin, co odpowiada 2,32 punktom ECTS. 

 

Stopień osiągania efektów kierunkowych:  

Kod efektu kierunkowego dla wiedzy IS_W01 (+), IS_W08 (++), 

Kod efektu kierunkowego dla umiejętności IS_U02 (++), IS_U14 (+) 

Kod efektu kierunkowego dla kompetencji społecznych IS_K03 (++) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Gospodarka wodna i ochrona wód 

M uu_uu M   kod kierunku_kod kolejnego modułu 

Kierunek  lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Gospodarka wodna i ochrona wód\Water management and 

water protection 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 3 

Semestr dla kierunku 5 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 3, w tym niekontaktowe 1,52 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Krzysztof Różyło 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin; Zakład 

Ekologii Rolniczej 

Cel modułu Celem nauczania przedmiotu jest uświadomienie studentom 

znaczenia wody jako podstawowego czynnika 

przyrodniczego, oraz wskazanie jak należy gospodarować 

wodą i chronić jej zasoby, by nie doprowadzić do 

pogorszenia bilansu wodnego i spadku jakości wód. 

Efekty kształcenia  Wiedza: 

W1. zna skutki przyrodniczo-ekologiczne i produkcyjne 

niewłaściwego gospodarowania wodą 

W2. zna metody regulacji stosunków wodnych w 

krajobrazie rolniczym (zarówno przy nadmiarze jak i 

niedoborze wody). 

W3. zna metody i urządzenia pomiarów meteorologiczno-

hydrologicznych 

Umiejętności: 

U1. potrafi wyznaczyć granice zlewni na podstawie map 

topograficznych 

U2. umie wyszukiwać dane hydrologiczne i sporządzić 

bilans wodny 

Kompetencje społeczne: 

K1. ma świadomość znaczenie wody dla stabilności 

ekosystemów  

K2. ma świadomość społecznej roli różnych działań na 

rzecz ochrony zasobów wodnych  

Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia 

W zakresie  

W1; W2; W3; U1, U2 – zaliczenie testowe 

K1 - ocena aktywności podczas wykładu 

konwersatoryjnego i ćwiczeń  

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: 

archiwizacja zaliczenia w formie sprawdzianu testowego, 

listy („dziennik prowadzącego”) z oceną aktywności 

studenta podczas wykładu konwersatoryjnego, dyskusji           

i ćwiczeń 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

Geografia na poziomie szkoły średniej, Meteorologia i 

klimatologia, Podstawy ekologii i gleboznawstwa 

Treści modułu kształcenia  Student w toku przedmiotu zapoznaje się z możliwościami 

modyfikacji czynników warunkujących prawidłowe 



gospodarowanie zasobami wody i ochronę wód z 

uwzględnieniem wiedzy teoretycznej i podstaw praktycznej 

stosowanej w hydrologii. Treści modułu obejmują: pojęcia, 

definicje i zakres gospodarki wodnej, zagadnienia związane 

z małym i dużym cyklem hydrologicznym, podstawowe 

jednostki w hydrologii czyli zlewnia, dorzecza i działy 

wodne, zasoby wodne w Polsce i na świecie, sposoby 

regulacji retencji, bilans wodny zlewni, wykorzystanie 

danych meteorologiczno-hydrologicznych, zastosowanie 

lizymetru, uregulowania prawne zarządzania gospodarką 

wodną w Polsce, zagrożenia dla zasobów wodnych i 

ochrona wód, ekstremalne zjawiska hydrologiczne i 

sposoby ich zapobiegania.  

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 
• Byczkowski A. 1999. Hydrologia. Tom II. Wyd. SGGW, 

W-wa 

• Chełmicki W. 2002 Woda, zasoby, degradacja, ochrona. 

Wyd. Naukowe PWN, W-wa. 

• Ciepielowski A. 1999. Podstawowy gospodarowania 

wodą. Wyd. SGGW, W-wa. 

• Pływaczyk A., Kowalczyk T.: Gospodarowanie wodą w 

krajobrazie. Wyd. UP we Wrocławiu, Wrocław 2007. 

• Karczmarczyk St., Nowak L. 2006.  

 Nawadnianie roślin. PWRiL, Poznań  

 

• fakultatywnie: Gospodarka Wodna,  

czasopismo branżowe (miesięcznik)  

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady konwencjonalne i konwersatoryjne z 

wykorzystaniem metody przypadków i dyskusji, ćwiczenia  

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczanie 

punktów ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 9 0,36 

Zaliczenie 1 0,04 

  1,48 

 Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

dyskusji lub 

ćwiczeń 

13 0,52 

Przygotowanie do 

zaliczenia 

10 0,40 

Studiowanie 

zlecanej literatury 

15 0,60 

 

  1,52 

Razem punkty 

ECTS 
 3 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

9 godz. wykłady 

18 godz. ćwiczenia 

9 godz. konsultacje 



1 godz. zaliczenie w formie testu 

Łącznie 37 godz., co odpowiada 1,48 punktu ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_ W06 ++ 

IS_ W10+ 

IS_ U06+ 

IS_ U14++ 

IS_ K03 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł  Zarządzanie Środowiskiem 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_36 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Zarządzanie Środowiskiem\Environmental Management 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku  3 

Semestr dla kierunku  5 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2, w tym kontaktowe 0,88 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Barbara Bujanowicz-Haraś 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Zarządzania i Marketingu 

Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi 

struktury organizacyjnej systemu zarządzania środowiskiem, 

narzędziami zarządzania: środkami - organizują system i 

zapewniają jego funkcjonowanie i instrumentami – oddziałują 

na obiekty zarządzania. Przedstawienie wybranych obszarów 

zarządzania środowiskiem oraz przybliżenie problematyki 

środowiska w zarządzaniu przedsiębiorstwem  i JST.  

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: Student po zakończeniu kursu: 

W1. posiada wiedzę dotyczącą istoty, instrumentów i środków 

zarządzania środowiskiem. 

W2. legitymuje się wiedzą na temat specyfiki poszczególnych 

obszarów zarządzania środowiskiem. 

Umiejętności: Student: 

U1. identyfikuje i charakteryzuje elementy systemu zarządzania 

użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska, narzędzia 

zarządzania środowiskiem w wybranych obszarach zarządzania, 

aspekty ekologiczne w procesach zarządzania jednostkami 

organizacyjnymi gospodarczymi oraz pozagospodarczymi. 

Kompetencje społeczne: Student: 

K1. zna i rozumie zasady i mechanizmy zarządcze w ochronie 

środowiska oraz dostrzega potrzebę skutecznego zarządzania 

środowiskiem. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

W1,W2 – ocena pracy pisemnej 

U1 – ocena pracy pisemnej 

K1 – ocena pracy pisemnej  

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Ekonomia, Ochrona środowiska 

 Treści modułu kształcenia  

 

Nauka o zarządzaniu środowiskiem – podstawowe pojęcia i 

problematyka. Ogólny model i organizacja systemu zarządzania 

środowiskiem. Środki i instrumenty zarządzania środowiskiem. 



Wybrane obszary zarządzania środowiskiem z uwzględnieniem 

ich specyfiki. Zarządzanie środowiskiem w jednostkach 

gospodarczych i jednostkach samorządu terytorialnego – 

wybrane aspekty organizacji i zarządzania dla potrzeb ochrony 

środowiska. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa: 

1.Kryk B., Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem, 

Wydawnictwo WNUS, 2012. 

2.Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 

2007. 

Literatura zalecana: 

1.Kramer M. et al., Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, 

T. 1-3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, 2005. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnych, 

dyskusja, konsultacje 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 18 0,72 

Konsultacje 2x2 = 4 0,16 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do zaliczenia 18 0,72 

Studiowanie literatury 10 0,40 

Razem punkty ECTS                    50 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach  -  18 godz. 

- udział w konsultacjach - 2 x 2 = 4 godz.        

  Łącznie 22 godz., co odpowiada 0,88 punktom ECTS  

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia - 2 x 2 = 4 godz.        

Łącznie 4 godz., co odpowiada 0,16 punktom ECTS 
 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

 
IS_W03 +++ 

IS_U14++ 

IS_K03++ 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł  Fundusze UE w ochronie i inżynierii środowiska  

M_uu_uu M_IS_NS_S1_37_1 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Fundusze UE w ochronie i inżynierii środowiska/European 

Union funds for environmental protection and engineering 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny  

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku  3 

Semestr dla kierunku  5 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2, w tym kontaktowe 0,88 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Barbara Bujanowicz-Haraś 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Zarządzania i Marketingu 

Cel modułu Celem modułu jest przybliżenie wiedzy na temat wybranych 

instrumentów i form wspólnotowego finansowego wsparcia 

przedsięwzięć proekologicznych w Polsce, dostępnych dla 

różnej kategorii podmiotów. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: Student po zakończeniu kursu: 

W1. Posiada wiedzę dotyczącą istoty funduszy Unii 

Europejskiej związanych z ochroną środowiska. 

W2. Legitymuje się wiedzą na temat środków unijnych 

dostępnych dla Polski i zakresu ich wykorzystania na 

przedsięwzięcia proekologiczne. 

Umiejętności: Student: 

U1. Potrafi wskazać możliwości ubiegania się o dofinansowanie 

z funduszy wspólnotowych projektów służących ochronie 

środowiska przez poszczególne kategorie podmiotów. 

U2. Posiada umiejętność korzystania z literatury przedmiotu i 

źródeł internetowych. 

Kompetencje społeczne: Student: 

K1. Posiada świadomość znaczenia środków finansowych Unii 

Europejskiej w realizacji inwestycji środowiskowych w Polsce. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

W1, W2 - zaliczenie pisemne 

U1,U2 - zaliczenie pisemne, ocena wykonanych zadań 

przedmiotowych 

K1 – zaliczenie pisemne 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Podstawowa wiedza dotycząca Unii Europejskiej 

 Treści modułu kształcenia  

 

Polityka ekologiczna Unii Europejskiej. Programy UE 

dotyczące ochrony środowiska. Wsparcie unijne bezpośrednio i 

pośrednio skierowane na finansowanie projektów i inwestycji z 

zakresu ochrony środowiska: instrumenty pomocy 

przedakcesyjnej (ISPA – Instrument for Structural Policie for 



Pre-Accession, PHARE – Polish Hungary Assistance for 

Restructuring their Economies, SAPARD – Special Accession 

Programme for Agriculture and Rural Development), okres 

programowania 2004-2006 (Fundusz Spójności – FS, PROW 

2004-2006, wybrane programy w ramach funduszy 

strukturalnych: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost 

Konkurencyjności Przedsiębiorstw - SPO WKP, Zintegrowany 

Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - ZPORR, 

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i 

Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów 

Wiejskich), możliwości finansowania przedsięwzięć 

proekologicznych w latach 2007-2013 (Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko - POIiŚ, Fundusz Life i Life +,  

Regionalne Programy Operacyjne - RPO, PROW 2007-2013). 

Perspektywa finansowa 2014-2020. Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i pozostałe programy 

operacyjne finansowane z funduszy WRS (Wspólne Ramy 

Strategiczne) (EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, EFMR – Europejski Fundusz 

Morski i Rybacki,  EFS – Europejski Fundusz Społeczny, EFRR 

– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, FS – Fundusz 

Spójności) – aspekty środowiskowe. Programy Operacyjne 

Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT). Regionalne 

Programy Operacyjne (16).  

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Zalecana lista lektur: 

1.Filipek A., Europejskie fundusze 2014-2020. Strukturalne i 

inwestycyjne, Wydawnictwo Placet, 2015. 

2. Gwizda M., Kosewska-Kwaśny M. Żółciński Sz. (red.), 

Fundusze UE 2014-2020. Nowa perspektywa – nowe 

możliwości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014. 

3.Pawlicki R., Strategia finansowa dla Polski 2014-2020. 

Fundusze unijne dla przedsiębiorczych, Wydawnictwo Difin, 

2014. 

4.Barański R., Fundusze na wymagane przepisami inwestycje z 

zakresu ochrony środowiska, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 

2011. 

5.Sadowska M., Sadowski T., Tołoczko A., Kuchlewski T., 

Fundusze pomocowe UE. Praktyczny poradnik. Dotacje na 

ochronę środowiska w okresie 2007-2013, … czyli o tym, jak 

skutecznie pozyskać środki finansowe na inwestycje 

ekologiczne, Provent Investment Sp. z o.o. – 2007. 

6.Sadowski T., Świderski G., Lewandowski W., Dotacje UE w 

inwestycjach ekologicznych Polski, Europrimus Consulting, 

Warszawa 2006. 

7.Szymańska A., Jak przygotować dobry wniosek, czyli jak 

skutecznie pozyskiwać fundusze unijne 2007-2013, 

Wydawnictwo PLACET, 2008. 

8. Dokumenty programowe, strony internetowe 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład informacyjny, wizualizacja treści przy pomocy 

prezentacji multimedialnej, konsultacje, zadania przedmiotowe 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 18 0,72 

Konsultacje 4 0,16 



  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

zaliczenia 

10 0,40 

Praca poza zajęciami – 

zadania przedmiotowe 

8 0,32 

Studiowanie literatury 10 0,40 

Razem punkty ECTS                    50 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach -  18 godz. 

- udział w konsultacjach -  4 godz.        

  Łącznie 22 godz., co odpowiada 0,88 punktom ECTS  

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w konsultacjach  - 4 godz.   

- praca poza zajęciami - zadania przedmiotowe – 8 godz.      

Łącznie 12 godz., co odpowiada 0,48 punktom ECTS 
 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

 
IS_W03 +++ 

IS_U14++ 

IS_K03++ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Biotechnologia w inżynierii i ochronie środowiska 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_37_2 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Biotechnologia w inżynierii i ochronie środowiska 

Biotechnology in engineering and protection of environment 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku 3 

Semestr dla kierunku 5 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,32 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Izabela Jośko 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 

Cel modułu Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

metodami biotechnologicznymi wykorzystującymi organizmy 

żywe do ochrony i remediacji zasobów środowiska. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Zna metody biotechnologiczne stosowane do ochrony, 

odnowy i monitoringu środowiska 

W2. Zna rolę mikroorganizmów w poszczególnych procesach 

biotechnologicznych stosowanych do ochrony i inżynierii 

środowiska 

W3. Zna warunki przebiegu poszczególnych metod 

biotechnologicznych w ochronie zasobów środowiska 

Umiejętności: 

U1. Potrafi scharakteryzować procesy biotechnologiczne 

stosowane do ochrony i odnowy środowiska 

U2. Potrafi ocenić skuteczność metod wykorzystujących 

mikroorganizmy do bioremediacji i ochrony środowiska 

U3. Potrafi określić wady i zalety stosowania metod 

biotechnologicznych w inżynierii i ochronie środowiska. 

Kompetencje społeczne:  

K1. Potrafi wskazać korzyści stosowania metod 

biotechnologicznych w kontekście konwencjonalnych metod 

chemicznych. 

K2. Potrafi uzasadnić celowość stosowania metod 

biotechnologicznych w ochronie i odnowie środowiska. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1- ocena pracy pisemnej 

W2- ocena pracy pisemnej 

W3- ocena pracy pisemnej 

U1 – ocena pracy pisemnej, udział w dyskusji   

U2- ocena pracy pisemnej, udział w dyskusji  

U3- ocena pracy pisemnej, udział w dyskusji 



K1 -  udział w dyskusji 

K2- udział w dyskusji 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, 

sprawozdania, prezentacja, dziennik prowadzącego itp. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Mikrobiologia, biotechnologia, ochrona środowiska 

 

 Treści modułu kształcenia  

 

W ramach przedmiotu student zapoznaje się w pierwszej 

kolejności z charakterystyką biotechnologii jako dziedziny 

nauki i jej podstawowy podział. Student poznaje znaczenie  

mikroorganizmów w biotechnologii środowiskowej. Wykłady 

obejmują opis metod biotechnologicznych w monitoringu 

środowiska, odnowie i ochronie środowiska, ze szczególnym 

uwzględnieniem technologii oczyszczania ścieków, 

kompostowania odpadów oraz usuwania zanieczyszczeń gleby 

produktami ropopochodnymi w procesach bioremediacji. 

Student zapoznaje się z zastosowaniem metod 

biotechnologicznych w odsiarczaniu węgla, ługowaniu metali i 

deodoryzacji emisji przemysłowych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. E. Klimiuk, M. Łebkowska 2004. Biotechnologia w ochronie 
środowiska. PWN, Warszawa. 

2. K. Miksch, J. Sikora 2010. Biotechnologia ścieków. PWN, 
Warszawa. 

3. M. K. Błaszczyk 2007. Mikroorganizmy w ochronie środowisk. 
PWN, Warszawa. 

4. I. Wojnowska-Baryła 2011. Trendy w biotechnologii 
środowiskowej. Olsztyn. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych, dyskusja 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 18 0,72 

Ćwiczenia 0 0 

Konsultacje 12 0,48 

Zaliczenie projektu lub inne 0 0 

Zaliczenie 3 0,12 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do ćwiczeń 0 0 

Przygotowanie do egzaminu 3 0,12 

Studiowanie literatury 12 0,48 

Przygotowanie projektu lub 

inne 

3 0,12 

Razem punkty ECTS                    2 2 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach – 18 godz. 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia– 12 godz. 

- obecność na zaliczeniach– 3 godz.  

Łącznie 33 godz. co odpowiada 1,32 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w zajęciach audytoryjnych – 18 godz. 



- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia – 12 godz. 

- przygotowanie zagadnień i tematów dyskusji – 3 godz. 

- przygotowanie do zaliczenia – 3 godz. 

- obecność na zaliczeniach i egzaminie – 3 godz. 

Łącznie 39 godz. co odpowiada 1,56 punktom ECTS 

 
 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W04 +++ 

IS_W06 +++ 

IS_U14 +++ 

IS_K03 ++ 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Ogrzewnictwo wentylacja i klimatyzacja 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_38 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 
Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja 

Heating, ventilation and air-conditioning 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 3 

Semestr dla kierunku 6 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 4 w tym kontaktowe 0,96  

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej Andrzej Krzykowski  

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej 

Cel modułu Celem realizowanego modułu jest uzyskanie przez studentów 

podstawowej wiedzy z zakresu ogrzewnictwa, wentylacji i 

klimatyzacji. Przygotowanie studentów do samodzielnej 

analizy problemów związanych z ogrzewnictwem wentylacją 

i klimatyzacją w aspekcie technicznym, ekonomicznym i 

ochrony środowiska naturalnego, dla racjonalnego wyboru 

nośników energii cieplnej i systemów ogrzewania, wentylacji 

i klimatyzacji. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i innych 

obszarów właściwych dla gospodarki przestrzennej, 

przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań 

z zakresu studiowanego kierunku studiów. 

W2. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały 

stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich 

z zakresu studiowanego kierunku studiów. 

Umiejętności: 

U1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych 

oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku 

angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język 

komunikacji międzynarodowej w zakresie gospodarki 

przestrzennej. 

U2. Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-

komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych 

dla działalności inżynierskiej. 

Kompetencje społeczne:  

K1. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując 

w niej różne role. 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1, W2 - sprawdzian pisemny; 

U1 - sprawdzian pisemny, ocena wystąpienia; 

U2 - ocena wystąpienia; 

K1 - dziennik prowadzącego. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

- matematyka, 

- fizyka,  

- technika cieplna. 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykład obejmuje: wiadomości dotyczące podstaw 

meteorologii, termodynamiki powietrza, termodynamiki 

spalania, sposobów wymiany ciepła, właściwości paliw 

stałych kopalnych oraz drewna i innych biopaliw stałych, 

budowy i zasada działania pomp grzejnych sprężarkowych, 

budowy instalacji grzewczych (kotły, kominy, grzejniki, 

rurociągi, armatura), systemów wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych.  

Ćwiczenia obejmują: obliczanie strat cieplnych budynków, 

obliczanie ilości powietrza do wentylacji ogólnej, obliczanie 

ilości powietrza wentylacyjnego przy usuwaniu 

zanieczyszczeń oraz nadmiaru pary wodnej, określanie 

współczynnika efektywności energetycznej sprężarkowych 

pomp ciepła, sprawności kotłów grzejnych i powierzchni 

wymienników ciepła, określanie zapotrzebowania na ciepło 

do centralnego ogrzewania oraz na podgrzanie ciepłej wody 

użytkowej. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Rietschel, RaiB W.: Ogrzewanie i klimatyzacja. Arkady, 

W-wa 1972. 

2. Malicki M.: Wentylacja i klimatyzacja. PWN, W-wa 1974.  

3. Recknagel – Sprenger: Ogrzewanie i klimatyzacja. 

Arkady, W-wa 1976. 

4. Gutkowski K.: Chłodnictwo i klimatyzacja. WNT, W-wa 

2003. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

- wykład,  

- dyskusja,  

- rozwiązywanie zadań problemowych, 

- korzystanie z materiałów dydaktycznych. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 9 0,36 

Konsultacje 4 0,16 

Zaliczenie projektu 

lub inne 

0 0 

Zaliczenie 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

18 0,72 

Przygotowanie do 

egzaminu - zaliczenia 

8 0,32 

Studiowanie literatury 50 2,00 

Przygotowanie 

projektu lub inne 

0 0 

Razem punkty ECTS                    100 4 



 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- Wykłady 9 godz.,  

- Ćwiczenia 9 godz., 

- Konsultacje 4 godz., 

- Zaliczenie 2 godz., 

Łącznie 24 godz. co odpowiada 0,96 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- Przygotowanie do ćwiczeń 18 godz., 

- Przygotowanie do egzaminu (zaliczenia) 8 godz., 

- Studiowanie literatury 50 godz. 

 

Łącznie 76 godz. co odpowiada 3,04 punktom ECTS 

 

* stopień osiągnięcia efektu kierunkowego przez efekt modułowy: 

 

W1 - +++ 

W2 - ++ 

U1 - + 

U2 - ++ 

K1 - ++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Technologia wody i ścieków 

M uu_uu M_IS_NS_S1_39 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia, 

także nazwa w języku 

angielskim 

Technologia wody i ścieków/Water and wastewater 

technology 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 3 

Semestr dla kierunku 6 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe  2,08 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 
Krzysztof Jóźwiakowski 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 

Cel modułu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesami 

usuwania zanieczyszczeń zachodzącymi w urządzeniach do 

oczyszczania wody i ścieków, jak również z podstawowymi 

zasadami projektowania urządzeń stosowanych do 

oczyszczania wody i ścieków. 

Efekty kształcenia – łączna 

liczba ECTS nie może 

przekroczyć  dla modułu (4-8). 

Należy przedstawić opis 

zakładanych efektów 

kształcenia, które student 

powinien osiągnąć po 

zrealizowaniu modułu. Należy 

przedstawić efekty dla 

zastosowanych form zajęć 

łącznie  

Wiedza: 

W1. Posiada wiedzę na temat rodzajów ujęć stosowanych do 

poboru wody oraz technologii wykorzystywanych do 

uzdatniania wód i oczyszczania ścieków 

W2. Zna i rozumie przebieg podstawowych procesów 

usuwania zanieczyszczeń zachodzących w urządzeniach do 

oczyszczania wód i ścieków 

Umiejętności: 

U1. Potrafi określić i zaprojektować zasięg stref ochronnych 

wokół ujęć wody oraz dobierać odpowiednie urządzenia, 

procesy i metody uzdatniania wód 

U2.Potrafi dobierać i konfigurować układ urządzeń 

stosowanych do oczyszczania ścieków w celu stworzenia 

kompletnej oczyszczalni zbiorowej lub przydomowej 

U3. Potrafi analizować i oceniać sprawność funkcjonowania 

oczyszczalni ścieków oraz wskazywać podstawowe sposoby 

optymalizacji jej pracy 

Kompetencje społeczne: 

K1. Ma świadomość jak ważne jest przestrzeganie zasad 

etyki zawodowej i profesjonalne projektowanie 

odpowiednich technologii oczyszczania ścieków w celu 

ochrony środowiska przyrodniczego 

K2. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną 

oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w 

zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie 

realizowane zadania 

K3. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz 

nawiązywać współpracę ze specjalistami z innych dziedzin 

wiedzy 

Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

W1, W2 - kolokwium zaliczeniowe pisemne, 

U1, U2 – ocena zadań projektowych, 



osiągniętych efektów 

kształcenia 

U3 – ocena wykonania pracy zaliczeniowej, 

K1, K2, K3 – ocena pracy studenta w charakterze lidera i 

członka zespołu wykonującego zadania projektowe, 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: kolokwia, 

prace projektowe, dziennik prowadzącego, egzamin. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

matematyka, biologia, chemia, fizyka, ekologia, hydrologia i 

nauki o Ziemi, ochrona środowiska, gospodarka wodna i 

ochrona wód 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Bilans wodny. Zasoby wodne i możliwości zwiększania ich 

ilości. Funkcje i rodzaje zbiorników wodnych. 

Zapotrzebowanie na wodę i struktura zużycia wody w Polsce. 

Ujęcia wody i ich rodzaje. Procesy i metody uzdatniania wód. 

Rodzaje ścieków. Ilość, skład i ładunki zanieczyszczeń w 

ściekach. Procesy i metody mechanicznego i biologicznego 

oczyszczania ścieków oraz usuwania związków biogennych. 

Ochrona ujęć. Jakość wody do picia i na potrzeby 

gospodarcze. Podstawowe analizy fizykochemiczne wód i 

ścieków. Urządzenia i stacje uzdatniania wody. Rodzaje, 

budowa, zasada działania i podstawy wymiarowania krat, 

piaskowników, osadników wstępnych, złóż biologicznych i 

komór z osadem czynnym. Przydomowe oczyszczalnie 

ścieków. Określanie sprawności funkcjonowania i 

oddziaływania oczyszczalni na środowisko. 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Kowal A., Świderska-Bróż M. Oczyszczanie wody. Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 2009, 

2. Dymaczewski Z, Oleszkiewicz J., Sozański M. Poradnik 

eksploatatora oczyszczalni ścieków, Wyd. Polskie Zrzeszenie 

Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2011. 

3. Heidrich Z., Witkowski A. Urządzenia do oczyszczania 

ścieków. Projektowanie, przykłady obliczeń. Wydawnictwo 

Seidel-Przywecki, Warszawa 2005. 

4. Nawirska A. Szymański L. Gospodarka wodno-ściekowa 

w zakładach przemysłu spożywczego. Przewodnik do 

ćwiczeń. Wyd. AR we Wrocławiu 2002. 

5. Bartkiewicz B. Oczyszczanie ścieków przemysłowych. 

Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2002. 

6. Imhoff K. R., Bode H., Evers P. Przykłady projektów 

komunalnych oczyszczalni ścieków. Wyd. Seidel-Przywecki 

Sp z o.o., Szczecin 2000. 

7. Hermanowicz W., Dojlido W., Dożańska W., Koziorowski 

B., Zerbe J. Fizykochemiczne badanie wody i ścieków. 

Arkady. Warszawa 1999. 

Planowane formy/działania/ 

metody dydaktyczne 

Wykład, opowiadanie, opis, dyskusja, pokaz, analizy 

laboratoryjne, tworzenie i przedstawianie prezentacji 

multimedialnych, film, projekty indywidualne i zespołowe. 

Bilans punktów ECTS Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 15 0,60 

Ćwiczenia terenowe 3 0,12 

Konsultacje 20 0,80 

Zaliczenie 4 0,16 

Egzamin 1 0,04 

 Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do zaliczenia i 

egzaminu 

14 0,56 



Studiowanie literatury 14 0,56 

Wykonanie projektów i zadań 

domowych 

20 0,80 

Razem punkty ECTS 100 4 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- wykłady – 9 godz., 

- ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne – 15 godz. 

- ćwiczenia terenowe – 3 godz.  

- konsultacje – 20 godz.,  

- zaliczenie ćwiczeń i egzamin – 5 godz., 

 

Łącznie 52 godz. co odpowiada 2,08 pkt. ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne – 15 godz., 

- ćwiczenia terenowe –  3 godz. 

- konsultacje – 20 godz.  

- wykonanie projektów i zadań domowych – 20 godz. 

- studiowanie literatury – 14 godz. 

 

Łącznie 72 godz. co odpowiada 2,88 pkt. ECTS 

 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

 

Kod efektu kierunkowego dla wiedzy (w jakim stopniu jest osiągany) * 

 

IS_W08 ++ 

IS_W10 ++ 

IS_W11 +++ 

IS_W12 ++ 

IS_W13 +++ 

IS_W14 +++ 

 

Kod efektu kierunkowego dla umiejętności (w jakim stopniu jest osiągany) * 

 

IS_U01 ++ 

IS_U05 ++ 

IS_U06 ++ 

IS_U07 +++ 

IS_U09 ++ 

IS_U11 ++ 

IS_U15 +++ 

IS_U16 +++ 

IS_U17 +++ 

IS_U18 +++ 

 

Kod efektu kierunkowego dla kompetencji społecznych (w jakim stopniu jest osiągany) * 

 

 

IS_K03 +++ 

IS_K04 +++ 

IS_K05 ++ 

 



Moduł Ekonomia 

M_uu_  Ekonomia  M_IS_NS_S1_3 

Kierunek lub kierunki 

studiów 

Inżynieria Środowiska  

Nazwa modułu kształcenia Ekonomia \ Economy 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

obowiązkowy/fakultatywn

y 

Obowiązkowy  

Poziom modułu 

kształcenia 

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 1 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 2,  w tym kontaktowych (1,16/0,84) 

Nazwisko i imię osoby 

odpowiedzialnej - stopień 

naukowy 

Piotr Chojnacki  

Jednostka oferująca 

przedmiot 

Katedra Ekonomii i Agrobiznesu 

Cel modułu Celem wykładów z przedmiotu Ekonomia jest zapoznanie studentów 

z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu mikroekonomii 

i makroekonomii tj. w szczególności analizy rynku, teorii 

konsumenta i  producenta oraz  roli państwa we współczesnej 

gospodarce. 

Efekty kształcenia 

 

 

Wiedza: 

W1. Posiada wiedzę o metodach i narzędziach analizy ekonomicznej, 

ze szczególnym uwzględnieniem funkcji popytu i podaży 

 W2 Posiada wiedzę o  strukturach rynkowych oraz wpływu 

otoczenia biznesowego na decyzje przedsiębiorstwa. 

Umiejętności: 

U1. Posługuje się narzędziami analizy ekonomicznej w 

podejmowaniu decyzji ekonomicznych. 

U2. Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do ustalania 

wyniku finansowego sporządzania rachunku kosztów oraz zysków i 

strat. 

U3. Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu 

makroekonomii do podejmowania decyzji ekonomicznych. 

Kompetencje społeczne: 

K1. Potrafi przekazywać i wykorzystywać podstawową wiedzę z 

zakresu mikro-  

i makroekonomii 

K2. . Posiada świadomość znaczenia podejmowania optymalnych 

decyzji ekonomicznych. 

Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia 

W1, W2,  Egzamin pisemny 

U1, U2, U3 Egzamin pisemny, dyskusja 

K1,K2, Egzamin pisemny, dyskusja 



Formy dokumentowania osiągniętych wyników: archiwizacja  prac 

pisemnych (egzaminów) 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

Matematyka – poziom  szkoły średniej 

Treści modułu kształcenia 

– zwarty opis ok. 100 

słów. 

 Przekazuje wiedzę o metodach i narzędziach analizy ekonomicznej, 

ze szczególnym uwzględnieniem funkcji popytu i podaży o strukturach 

rynkowych oraz wpływie otoczenia biznesowego na decyzje 

przedsiębiorstwa a także  podstawową wiedzę z najważniejszych 

zagadnień dotyczących polityki gospodarczej .Dostarcza wiedzy o 

funkcjonowaniu gospodarki, teorii rynku, Ilustruje teoretyczne i 

praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki rynkowej 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa: 

1.Begg D., Fischer S., ., Ekonomia  I i II  Wyd.  PWE, Warszawa 2007 

2.Kamerschen D.R., McKenzie R. B., Nardinelli C. 1992. Ekonomia. 

Wyd. F.G. NSZZ „Solidarność”, Gdańsk. 1992 

3.Samuelson P.A., Nordhaus W. D.  Ekonomia. Tom 1 i 2. Wyd. PWE, 

Warszawa 2006 

Literatura zalecana: 

1.Milewski R. , Kwiatkowski E.  Podstawy Ekonomii; Wyd. PWE 

Warszawa 2011 

2. Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i 

makroekonomii; Warszawa: Wydawnictwo Key Text 2007 

Planowane formy/ 

działania/ metody 

dydaktyczne 

wykład konwencjonalny, wykład  problemowy, dyskusja 

Bilans punktów ECTS 

 

KONTAKTOWE 

 Godziny ECTS 

wykłady 18 0,72 

 

ćwiczenia - - 

konsultacje 5 0,20 

kolokwium z ćwiczeń - - 

Egzamin/egzamin poprawkowy 3 0,12 

RAZEM kontaktowe 26 1,04 

NIEKONTAKTOWE 

przygotowanie do ćwiczeń - - 

przygotowanie projektu - - 

studiowanie literatury 16 0,64 

przygotowanie do egzaminu 8 0,32 

RAZEM niekontaktowe/pkt ECTS 24 0,96 

 
 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach – 18 godz. 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia i egzaminu  5x 1 godz. = 5godz., 

Łącznie  godz. 26 godz. co odpowiada 1,04 pkt. ECTS 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

 udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia  5 x 1 godz. = 5 godz 

 studiowanie literatury przedmiotu 16 x 1 godz. = 16 godz 

 przygotowanie do egzaminu  8 x 1 godz. = 8 godz. 

 

Łącznie  godz. 29 co odpowiada 0,84= 1,16 pkt. ECTS 



Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

 

IS_W020 ++ 

IS_W15++ 

IS _U01+ 

IS_U06+ 

IS_K04+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Sieci i instalacje sanitarne 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_40 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Sieci i instalacje sanitarne\Network and sanitary installations 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 3 

Semestr dla kierunku 6 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2,16 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Paweł Rusiecki 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 

Cel modułu Celem modułu jest przekazanie wiedzy w zakresie systemów 

zaopatrzenia w wodę, i odprowadzania ścieków. Uzyskanie 

wiedzy z zakresu obliczeń hydraulicznych przepływu cieczy w 

przewodach pod ciśnieniem i w korytach otwartych. 

Opanowanie podstaw projektowania sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Umiejętność korzystania z literatury fachowej, 

norm i  nomogramów. Uzyskanie wiedzy z zakresu eksploatacji 

instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Potrafi scharakteryzować systemy zaopatrzenia w wodę 

oraz ujęcia wody do celów wodociągowych. 

W2. Potrafi zidentyfikować materiały stosowane do budowy 

sieci wodociągowych oraz metody uzbrojenie sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych.   

W3. Zna klasyfikację systemów kanalizacji oraz zasady 

projektowania kanalizacji ściekowej i deszczowej. 

Umiejętności: 

U1. Potrafi obliczyć wewnętrzną instalację wodociągową, w 

tym: podnoszenie i utrzymanie ciśnienia wody w instalacjach. 

U2. Potrafi dobrać średnicę przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Zaprojektować podłączenie wod-kan do 

budynku mieszkalnego.  

Kompetencje społeczne:  

K1. Wykazuje samodzielne myślenie w rozwiązywaniu 

problemów technicznych i rozumie potrzebę współpracy z 

innymi specjalistami. Potrafi współdziałać i pracować w 

grupie. 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1,W2, W3- ocena pracy pisemnej, 

U1, U2 - ocena pracy zespołowej – wykonanie zadań 

projektowych, 

K1 - ocena pracy studenta  w charakterze lidera i członka 

zespołu wykonującego ćwiczenie projektowe. 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, 

projekty i ich obrona, dziennik prowadzącego. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Fizyka, matematyka, grafika inżynierska, mechanika gruntów i 

gruntoznawstwo, budownictwo ogólne, mechanika płynów i 

materiałoznawstwo. 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykłady obejmują: Pojęcia podstawowe, klasyfikacje  sieci 

wodociągowych, kanalizacyjnych i instalacji wewnętrznych, 

metody wykonawstwa i odbiory,   podstawowe czynności 

eksploatacyjne, rodzaje systemów wodociągowych urządzeń 

stosowanych do pomiaru objętości wody w systemach 

wodociągowych  i objętości ścieków w systemach 

kanalizacyjnych, sposoby zabezpieczenia przed wtórnym 

skażeniem wody w systemach wodociągowych. Podział ścieków 

i ich charakterystyka, rodzaje sieci, stosowane materiały, 

elementy sieci i instalacji kanalizacyjnych. 

Ćwiczenia obejmują: obliczenia w zakresie zapotrzebowania na 

wodę, ilości przekazywanych ścieków, doboru średnic 

przewodów, obliczania strat ciśnienia w sieciach i instalacjach, 

dobór urządzeń pomiarowych i zabezpieczeń 

antyskażeniowych. Analiza wyboru technologii i  stosowanych 

materiałów przy projektowaniu sieci  i instalacji. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. 1. W. Żuchowicki „Wodociągi i kanalizacje – projektowanie, 

montaż, eksploatacja, modernizacja”  Warszawa Verlag 

Dashofer  2008 r. 

2. T. Gabryszewski „Wodociągi” Warszawa PWN 1979 r. 

3. M. Roman „Poradnik wodociągi i kanalizacje” Warszawa 

Arkady 1991 r. 

4. J. Chudzicki, S. Sosnowski „Instalacje wodociągowe – 

projektowanie, wykonanie, eksploatacja” Warszawa 2005r. 

5. S. Sosnowski, J. Tabernacki: Instalacje wodociągowe i  

kanalizacyjne, Instalator Polski,  Warszawa 2000 r,  

6.  Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje wodociągowe – 

projektowanie, wykonanie,  eksploatacja. Wyd. Seidel-

Przywecki, Warszawa 2005.  

7.   Chudzicki J., Sosnowski S. Instalacje kanalizacyjne 

projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Wyd. Seidel-

Przywecki, Warszawa 2004. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych, ćwiczenia 

audytoryjne i projektowe, praca zespołowa - projekty 

studenckie. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 18 0,72 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 6 0,24 

Zaliczenie projektu lub 

inne 

6 0,24 

Zaliczenie 6 0,24 



  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

10 0,40 

Przygotowanie do 

egzaminu 

5 0,20 

Studiowanie literatury 20 0,80 

Przygotowanie projektu 

lub inne 

12 0,48 

Razem punkty ECTS                    4 4,0 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- wykłady – 18 godz. 

- ćwiczenia – 18 godz. 

- konsultacje – 6 godz. 

- Zaliczenie projektu lub inne – 6 godz. 

- Zaliczenie – 6 godz. 

Łącznie 54 godz. co odpowiada 2,16 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- Przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz. 

- Przygotowanie do egzaminu - 5 godz. 

- Studiowanie literatury - 20 godz. 

- Przygotowanie projektu lub inne – 12 godz.  

Łącznie 47 godz. co odpowiada 1,88 punktowi ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

 
IS_W10++ 

IS_W13++ 

IS_U01+++ 

IS_U16+ 

IS_K03+ 

IS_K04+   

IS_K07++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: GOSPODARKA ODPADAMI 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_41 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 
Gospodarka odpadami 

Waste management 

Język wykładowy polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku III 

Semestr dla kierunku 6 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 6 w tym kontaktowe 2,40, niekontaktowe 3,60 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej Stanisław Baran 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania 

Środowiska, Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki 

Odpadami 

Cel modułu Przekazanie wiedzy oraz nabycie przez studentów umiejętności 

i kompetencji w zakresie rozumienia zasad gospodarki 

odpadami oraz podstawowych rozwiązań technologicznych i 

technicznych w zakresie utylizacji i unieszkodliwiania odpadów. 

Efekty kształcenia: 

  
Wiedza: Student po ukończeniu kursu: 

W1. zna zasady oraz aspekty prawne i gospodarcze gospodarki 

odpadami 

W2. posiada wiedzę dotyczącą podziału i charakterystyki 

odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych 

W3. opisuje podstawowe metody utylizacji i unieszkodliwiania 

odpadów oraz narzędzia zarządzania gospodarką odpadami 

Umiejętności: Student po ukończeniu kursu: 

U1. stosuje podstawowe metody i wskaźniki do oceny 

właściwości odpadów 

U2.  pozyskuje dane z różnych źródeł oraz stosuje podstawowe 

metody i wskaźniki do oceny ilości i właściwości odpadów 

U3.  w oparciu o właściwości odpadów potrafi zaplanować 

sposób ich zagospodarowania i/lub utylizacji  

Kompetencje społeczne: Student po ukończeniu kursu: 

K1. dokonuje przemyślanych decyzji w celu zmniejszenia 

ilości wytwarzanych odpadów w gospodarstwie domowym i 

miejscu zamieszkania  oraz wykazuje gotowość podjęcia 

działań na rzecz promowania proekologicznych zasad 

gospodarki odpadami 

K2. jest gotów do promowania i wdrażania technologii mało i 

bezodpadowych 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1 – ocena pracy pisemnej, egzamin pisemny 

W2 - ocena pracy pisemnej, egzamin pisemny 

W3 - ocena pracy pisemnej, egzamin pisemny 

U1 – ocena sprawozdania z ćwiczeń i jego obrony  

U2 – ocena sprawozdania z ćwiczeń i jego obrony  

U3 - ocena opracowań o charakterze projektowym i ich obrony 

K1 – ocena pracy pisemnej 

K2 -  ocena pracy pisemnej, 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, 

sprawozdania z ćwiczeń, projekty, dziennik prowadzącego 

 Wymagania wstępne i dodatkowe chemia, ochrona środowiska, gleboznawstwo, degradacja i 

rekultywacja gleb 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykłady: Definicja i podziały odpadów. Znaczenie odpadów 

dla gospodarki i środowiska. Źródła, charakterystyka 

jakościowa i ilościowa odpadów. Metody postępowania – 

recykling, spalanie, kompostowanie, poddawanie pirolizie, 

odzysk surowców, urządzenia do utylizacji odpadów. Odpady 

przemysłowe – charakterystyka, metody utylizacji i 

wykorzystanie. Zasady postępowania z odpadami 

niebezpiecznymi. Osady ściekowe - nagromadzenie i 

unieszkodliwianie, możliwości zagospodarowania 

przyrodniczego osadów ściekowych. Aspekty prawne i 

uwarunkowania ekonomiczne gospodarki odpadami w Polsce i 

krajach Unii Europejskiej. 

Ćwiczenia: Ocena właściwości odpadów w oparciu o wyniki 

analiz laboratoryjnych, ocena stanu gospodarki odpadami w 

oparciu o dane z monitoringu odpadów, projektowanie 

technologii unieszkodliwiania odpadów, określanie 

zapotrzebowania na obiekty infrastruktury gospodarki 

odpadami. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa: 

Baran S., Turski R.: Wybrane zagadnienia z utylizacji i 

unieszkodliwiania odpadów. Wyd. AR Lublin 1999. 

Baran S., Turski R.: Ćwiczenia specjalistyczne z utylizacji 

odpadów i ścieków. Wyd. AR w Lublinie, 1996. 

Baran S., Łabętowicz J., Krzywy E. (red.): Przyrodnicze 

wykorzystanie odpadów. Podstawy teoretyczne i praktyczne. 

PWRiL, Warszawa 2011. 

Bitlewski B., Härdtle G., Marek K.: Podręcznik gospodarki 

odpadami – teoria i praktyka. Wyd. „Seidel-Przywecki” Sp.z 

o.o., Warszawa, 2003. 

Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami. PWN, 

Warszawa, 2015. 

Literatura zalecana: 

Żygadło M.: Gospodarka odpadami komunalnymi. Wyd. 

politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 1999. 

Krzywy E.: Przyrodnicze zagospodarowanie ścieków i osadów. 

AR Szczecin, 1999.  

Czasopisma: Przegląd Komunalny i Recykling 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady  

Ćwiczenia laboratoryjne, Ćwiczenia audytoryjne, Ćwiczenia 

terenowe, Prace projektowe: ocena ilości i składu 

morfologicznego odpadów wytwarzanych w gospodarstwie 

domowym, podsumowanie wyników badań laboratoryjnych 



ocenianego odpadu i określenie możliwego kierunku ich 

zagospodarowania i/lub utylizacji. 

Bilans punktów ECTS 

 
Forma zajęć 

Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Udział w wykładach 18 0,72 

Udział w ćwiczeniach 

laboratoryjnych 
10 0,40 

Udział w ćwiczeniach 

audytoryjnych 
8 0,32 

Konsultacje  15 0,60 

Zaliczenie projektu  6 0,24 

Egzamin 3 0,12 

 
 

Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 
20 0,60 

Przygotowanie do 

egzaminu 
25 0,80 

Studiowanie literatury 25 0,80 

Przygotowanie projektu 

lub inne 
20 0,64 

Razem punkty ECTS                    6 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- udział w wykładach  - 18 godz.  

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 10 godz. 

- udział w ćwiczeniach audytoryjnych - 8 godz. 

- udział w konsultacjach -15 godz. 

- zaliczenie projektu - 6 godz. 

- udział w egzaminie  - 3 godz. 

 

Łącznie 60 godz. co odpowiada 2,40 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach – 18 godz. 

-  przygotowanie do ćwiczeń – 20 godz. 

- przygotowanie projektu i jego zaliczenie – 26 godz. 

- udział w konsultacjach – 15 godz. 

- przygotowanie i udział w pisemnym egzaminie – 28 godz. 

 

Łącznie 107 godz. co odpowiada 4,28 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W03 + 

IS_W06 +++ 

IS_W08 + 

IS_U06 ++ 

IS_U09 ++ 

IS_U15++ 

IS_U19++ 

IS_U14++ 

IS_K02 ++ 



IS_K03 +++ 
 

 
     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł  Budownictwo 

M uu_uu M_IS_NS_S1_42 

 

Kierunek  lub kierunki 

studiów 

Inżynieria Środowiska 

 

Nazwa modułu kształcenia, 

także nazwa w języku 

angielskim 

Budownictwo  

General Building Engineering (Construction Technology)  

Ćwiczenia z budownictwa 

General Building - Classes 

 

Język wykładowy Polski 

 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

 

Rok studiów dla kierunku 3 

 

Semestr dla kierunku 6 

 

Liczba punktów ECTS                

z podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 3, w tym kontaktowe 1,52 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Anna Iwanek 

Jednostka oferująca przedmiot Wydział Agrobioinżynierii 

 

Cel modułu Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów 

umiejętności i kompetencji w zakresie stosowania 

podstawowych przepisów technicznych (warunki techniczne) i 

kryteriów doboru elementów konstrukcyjnych (ścian, stropów, 

schodów, nadproży, pokryć dachowych, stolarki okiennej i 

drzwiowej), wykończeniowych i izolacji (izolacje termiczne) 

w budynkach wznoszonych w technologii tradycyjnej. 

  

Studenci uzyskują wiedzę i potrafią samodzielnie wykonać 

podstawową dokumentację techniczną opisową, obliczeniową 

i rysunkową (rzuty poziome, przekroje pionowe, szczegóły 

konstrukcyjne). 

 

Efekty kształcenia – łączna 

liczba ECTS nie może 

przekroczyć  dla modułu (4-8).  

 

Wiedza: 

W1. Student zna podstawowe zapisy przepisów prawnych  

       dotyczących projektowania budynków:    

       ustawy Prawo budowlane i rozporządzenia w sprawie   

       warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki  

       i ich usytuowanie. 

W2. Student zna podstawowe kryteria doboru i wymagania 

       stawiane pionowym i poziomym przegrodom 

budowlanym. 

W3. Student zna podstawowe zasady dotyczące 

projektowania    

       takich elementów budowlanych jak: ściany, stropy,  



       nadproża, wieńce, dachy, schody, balkony, kominy,  

       stolarka okienna i drzwiowa. 

W4. Student zna podstawowe zasady projektowania     

       architektoniczno-budowlanego budynków 

wielorodzinnych/     

       jednorodzinnych w technologii tradycyjnej 

udoskonalonej,      

       podstawowe zasad konstruowania budynków,  

       rozmieszczenia mieszkań i pomieszczeń oraz 

podstawowe  

       obliczenia obowiązujące projektanta. 

 

Umiejętności: 

U1.  Student potrafi samodzielnie wykonać podstawową      

       dokumentację techniczną opisową i rysunkową budynku  

       zaprojektowanego w technologii tradycyjnej 

udoskonalonej     

       – wykonać opis techniczny zaprojektowanego budynku i  

       przyjętych rozwiązań techniczno-materiałowych oraz  

       narysować rzuty poziome konstrukcyjne, przekroje  

       pionowe podłużne i poprzeczne, szczegóły konstrukcyjne  

       dotyczące zaprojektowanych rozwiązań - wg wydanego  

       tematu lub wg indywidualnego pomysłu. 

U2.  Student potrafi wykonać podstawowe obliczenia:  

       a) parametrów elementów konstrukcyjnych – schodów,     

       otworów,  

       b) parametrów termicznych dotyczących poszczególnych     

       przegród w budynku. 

 

Kompetencje społeczne: 

KS1. Student ma analityczne podejście do formułowania i       

       rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem  

       zawodu; przestrzega zasad etyki zawodowej i  

       poszanowania różnorodności poglądów i kultur; 

       jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników 

prac  

       i ich interpretację oraz za terminowość wykonanych 

zadań. 

 

Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia 

WYKŁADY 

Student przystępuje do egzaminu pisemnego. 

 

ĆWICZENIA – ZAJĘCIA PROJEKTOWE 

Student wykonuje projekt indywidualnie i samodzielnie. 

Student otrzymuje ocenę po: 

- oddaniu całego projektu na ostatnich zajęciach w semestrze  

  (zakres projektu wg tematu wydawanego na pierwszych  

  zajęciach),  

- krótkiej ustnej obronie dotyczącej sposobu wykonania 

projektu   

  oraz przyjętych rozwiązań projektowych, 

- otrzymaniu ocen pozytywnych ze sprawdzianów wiedzy z  

  zakresu poszczególnych etapów projektu. 

- otrzymaniu oceny pozytywnej za notatki techniczne 

wykonane  



  w trakcie semestru. 

 

SPOSÓB WERYFIKACJI KAŻDEGO EFEKTU 

KSZTAŁCENIA 

W1 - sprawdzian, odpowiedź ustna (obrona), egzamin 

pisemny. 

W2 - sprawdzian, odpowiedź ustna (obrona), egzamin 

pisemny. 

W3 - sprawdzian, odpowiedź ustna (obrona), egzamin 

pisemny. 

W4 - sprawdzian, odpowiedź ustna (obrona), egzamin 

pisemny. 

U1 -  korekta wykonanych zadań, odpowiedź ustna (obrona),  

        ocena zadania projektowego. 

U2 -  korekta wykonanych zadań, odpowiedź ustna (obrona),  

        ocena zadania projektowego. 

KS1 - korekty wykonanych zadań, odpowiedź ustna 

cząstkowa  

        (obrona cząstkowa), odpowiedź ustna końcowa (obrona  

        końcowa), dyskusja prowadzona w trakcie zajęć.  

 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: 

sprawdziany, egzaminy pisemne, prace pisemne i rysunkowe, 

dziennik prowadzącego. 

 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

1.  Rysunek techniczny i geometria wykreślna. 

2.  Informatyczne podstawy projektowania. 

3.  Materiałoznawstwo. 

 

Treści modułu kształcenia  Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu   

(15 godzin) oraz zajęć projektowych – ćwiczeń (15 godzin) 

polegających na indywidualnym samodzielnym wykonywaniu 

rysunków technicznych i obliczeń pod kierunkiem i nadzorem 

osoby prowadzącej zajęcia. 

 

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi 

zasadami projektowania architektoniczno- budowlanego 

budynków wielorodzinnych/jednorodzinnych wykonywanych 

w technologii tradycyjnej udoskonalonej oraz podstawowymi 

obliczeniami obowiązującymi projektanta (parametry klatki 

schodowej). 

 

WYKŁADY 

Zakres: 

- omówienie podstawowych zapisów przepisów prawnych:    

  ustawy Prawo budowlane i warunków technicznych jakimi  

  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

- omówienie podstawowej terminologii, układów    

  konstrukcyjnych, ustrojów budowlanych, klasyfikacji  

  elementów, 

- omówienie podstawowych kryteriów doboru i wymagań  

  stawianych pionowym i poziomym przegrodom 

budowlanym, 

- omówienie podstawowych informacji dotyczących takich  

  elementów budowlanych jak: fundamenty, ściany, stropy,  



  nadproża, wieńce, dachy, schody, balkony, kominy, stolarka  

  okienna i drzwiowa, 

- omówienie podstawowych zasad konstruowania budynków,  

  rozmieszczenia mieszkań i pomieszczeń. 

 

ĆWICZENIA – ZAJĘCIA PROJEKTOWE 

Projekty –projekt budynku mieszkalnego niskiego (do 4-ch 

kondygnacji) wznoszonego metodą tradycyjną udoskonaloną. 

Student wykonuje projekt indywidualnie i samodzielnie. 

Zakres: 

- przygotowanie notatek technicznych - sprawozdań 

dotyczących  

  wybranych materiałów budowlanych, elementów budynku 

lub  

  technologii stosowanych budownictwie tradycyjnym, 

- omówienie podstawowych zasad rządzących rysunkiem  

  budowlanym, wymiarowaniem, sposobem wykonywania  

  dokumentacji technicznej, 

- omówienie podstawowych zasad konstruowania budynków,  

  rozmieszczenia mieszkań i pomieszczeń, elementów  

  znajdujących się w budynkach, 

- omówienie podstawowych zasad dotyczących projektowania  

  takich elementów budowlanych jak: ściany, stropy, 

nadproża,  

  wieńce, dachy, schody, balkony, kominy, stolarka okienna i  

  drzwiowa, 

- wykonanie rzutów poziomych parteru i kondygnacji  

  powtarzalnej, 

- wykonanie podstawowych elementów przekroju  pionowego     

  poprzecznego, 

- wykonanie szczegółów konstrukcyjnych dotyczących  

  zaprojektowanych rozwiązań, 

- wykonanie obliczeń dotyczących: 

  a) parametrów klatki schodowej, 

  b) parametrów cieplnych dotyczących poszczególnych 

przegród    

  w budynku. 

 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

Lektura obowiązkowa:  

wymagana jest znajomość materiałów dydaktycznych 

przekazywanych przez prowadzącego zajęcia. 

 

Lektura zalecana: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. 

U. Nr 75,       poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

2. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 

2003.207.2016 z późniejszymi zmianami). 

3. „Budownictwo ogólne. Elementy budynków. Podstawy 

projektowania. Tom 3”  Praca zbiorowa pod kierunkiem       

dr hab. inż. Lecha Lichołai, Arkady 2008. 

4. „Budownictwo ogólne. Konstrukcje budynków. Tom 4”      

Praca zbiorowa pod kierunkiem dr hab. inż. Wiesława 

Buczkowskiego, Arkady 2009. 



5. „Nowy Poradnik Majstra budowlanego” Praca zbiorowa 

pod kierunkiem J. Panasa, Arkady 2011. 

6. „Podręcznik projektowania architektoniczno-

budowlanego”   E. Neufert, Arkady 2011. 

7. „Materiały do ćwiczeń projektowych z Budownictwa 

ogólnego” K. Schabowicz, T. Gorzelańczyk, DWE 

Wrocław 2009. 

8. „Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym”,          

Z. Mielczarek, Arkady 2001. 

9. „Budownictwo ogólne dla architektów” P. Markiewicz,    

Archi-plus”, Kraków 2011. 

10. „Budownictwo z technologią 2” J.Z. Mirski, K. Łącki,         

WSiP 1998. 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

WYKŁADY 

1. Wysłuchanie wykładów  prezentowanych przez 

prowadzącego   

    zajęcia (przy pomocy rzutnika multimedialnego). 

2. Przystąpienie do egzaminu. 

 

ĆWICZENIA 

1. Wysłuchanie prezentacji zagadnień problemowych  

    omawianych przez prowadzącego zajęcia. 

2. Wykonywanie sprawozdań dotyczących wybranych 

materiałów  

    budowlanych, elementów budynku lub technologii  

    stosowanych budownictwie. 

3. Wykonywanie samodzielnie kilkunastu rysunków 

technicznych  

    i obliczeń parametrów technicznych poszczególnych  

    elementów projektowanych obiektów. 

4. Obrona wykonywanych etapów rysunków technicznych i  

    obliczeń. 

5. Zaliczanie sprawdzianów cząstkowych na ocenę pozytywną. 

 

Bilans punktów ECTS 

 

 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 9 0,36 

Zaliczenie 

projektu lub inne 

  

Zaliczenie 2 0,08 

 Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń i 

zaliczenia 

7 0,28 

Studiowanie 

literatury 

15 0,60 

Przygotowanie 

projektu lub inne 

15 0,60 

Razem punkty ECTS             3 
 

 



 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich:  

25 godz. -  1 pkt. ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym:  

25 godz. -  1 pkt. ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

 

IS_W01   + 

IS_W08 ++ 

IS_W09 +++ 

IS_W10 +++ 

IS_W13 ++ 

IS_W14 ++ 

 

IS_U01 +++ 

IS_U02 ++ 

IS_U05 ++ 

IS_U06 ++ 

IS_U08 + 

IS_U15 ++ 

IS_U17 ++ 

IS_U22 ++ 

  

IS_K01 +++ 

IS_K02 ++ 

IS_K03 ++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Ochrona przed hałasem i wibracjami 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_43 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Ochrona przed hałasem i wibracjami  

Protection against noise and vibration 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 3 

Semestr dla kierunku 6 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1,08 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Tomasz Słowik 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Energetyki i Środków Transportu 

Cel modułu Celem realizowanego modułu jest ukazanie sposobów 

rozwiązania problemów związanych z hałasem i wibracjami, 

postrzeganymi dziś jako środowiskowe zanieczyszczenia 

energetyczne – z uwzględnieniem problematyki metodyki 

pomiarów. Istotne są też sposoby redukcji wpływu tych 

czynników na ludzi.  

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu 

zanieczyszczeń energetycznych. 

W2. Znajomość elementarnych podstaw prawnych i norm w 

zakresie wykonywania pomiarów hałasu i drgań. 

W3. Opanowanie podstawowych kryteriów niezbędnych do 

prognozowania wskaźników akustycznych w środowisku 

naturalnym. 

Umiejętności: 

U1. Poprawne wykonanie pomiarów hałasu i drgań – włącznie 

z ich oceną, zaprogramowaniem i sporządzeniem raportu 

Kompetencje społeczne:  

K1. Wykazywanie świadomości w zakresie skali problemów 

związanych z zanieczyszczeniami energetycznymi w dobie tak 

ucywilizowanego społeczeństwa. 

K2. Świadomość w zakresie ekonomicznego a nie 

ekologicznego podłoża minimalizacji tego typu 

zanieczyszczeń. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: Opracowanie 

projektu wykonania praktycznych pomiarów hałasu lub 

wibracji wraz z zaprogramowaniem całej metodyki pomiarowej 

i opracowaniem szczegółowego sprawozdania - weryfikującego 

powyższe efekty kształcenia. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe Znajomość podstawowych wielkości fizycznych. 



 Treści modułu kształcenia  

 

Rzeczywiste źródła drgań i hałasu występujące w środowisku. 

Wpływ drgań i hałasu na człowieka. Zapoznanie się ze 

współczesnym sprzętem do pomiaru i analizy sygnałów 

wibroakustycznych. Ogólne ustalenia metodyczne. Akty 

prawne. Systemy do pomiaru, akwizycji i analizy sygnałów 

wibroakustycznych. Metody pomiaru i prognozowanie 

rozkładu poziomu ciśnienia akustycznego w otoczeniu 

dominujących źródeł hałasu w środowisku naturalnym: hałasu 

komunikacyjnego (drogowego, kolejowego i lotniczego) i 

przemysłowego. Monitoring hałasu – uwarunkowania 

techniczne i formalno prawne. Dokumentowanie wyników 

pomiarów i warunków otoczenia. Pomiary i ocena drgań w 

środowisku.  

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Obowiązkowa: 
1. Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. PWN 

Warszawa 2001. 
2. Cempel C.: Wibroakustyka stosowana. PWN, Warszawa 1989. 
3. Kucharski R. J.: Metody prognozowania hałasu komunikacyjnego 

(drogowego i ulicznego). ASKON, Warszawa 1996. 
4. Kraszewski M., Kucharski R. J., Kurpiewski A.: Metody pomiaru 

hałasu zewnętrznego w środowisku. ASKON, Warszawa 1996. 

Zalecana: 
1. Czajka J.: Pomiary drgań i hałasu na stanowiskach pracy w 

transporcie. OWPW, Warszawa 2000. 
2. Prawo Ochrony Środowiska Wspólnoty Europejskiej. Tom 5. 

Hałas. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa. Warszawa 1995. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład tradycyjny, uzupełniany prezentacjami 

multimedialnymi wybranych zagadnień z realizowanych treści 

programowych. Ćwiczenia są uzupełnieniem wykładów, 

wymagana jest praca własna studentów w grupach z 

przyrządami umożliwiającymi pomiar hałasu w celu 

zrealizowania projektu. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 9 0,36 

Konsultacje 3 0,12 

Zaliczenie projektu lub 

inne 
3 0,12 

Zaliczenie 3 0,12 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 
6 0,24 

Przygotowanie do 

egzaminu 
0 0 

Studiowanie literatury 12 0,48 

Przygotowanie projektu 

lub inne 
5 0,20 

Razem punkty ECTS                    50 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 



- udział w wykładach – 9 godz., 

- udział w ćwiczeniach – 9 godz., 

- udział w konsultacjach i zaliczeniem – 9 godz. 

Łącznie 27 godz. co odpowiada 1,08 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w zajęciach związanych z praktyczną realizacją projektu – 8 godz., 

- realizacja projektu – 5 godz. 

Łącznie 13 godz. co odpowiada 0,52 punktom ECTS 

 

IS_W11 ++ 

IS_U13 +++ 

IS_K03 ++ 

IS_K04 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł  Techniki cieplne 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_44_1 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Fakultet Techniki cieplne 

Thermal engineering faculty 
 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 
Fakultatywny  

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 3 

Semestr dla kierunku 6 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,88 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 
Andrzej Krzykowski 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej 

Cel modułu 

Celem realizowanego modułu jest uzyskanie przez studentów 

podstawowej wiedzy z zakresu typowych procesów cieplnych. 

Zapoznanie studentów z bilansowaniem urządzeń cieplnych, 

określanie ich sprawności, zagadnienia związane z poprawą 

efektywności energetycznej procesów cieplnych oraz 

możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii w 

technice cieplnej. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Ma szczegółowa wiedzę w zakresie kierunków studiów 

powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów 

W2. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów 

i systemów technicznych. 

Umiejętności: 

U1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych 

oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku 

angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język 

komunikacji międzynarodowej w zakresie gospodarki 

przestrzennej; potrafi integrować uzyskane informacje, 

dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz 

formułować i uzasadniać opinie. 

U2. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu 

funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze 

studiowanym kierunkiem studiów- istniejące rozwiązania 

techniczne, w szczególności urządzenia obiekty, systemy, 

procesy, usługi. 

Kompetencje społeczne:  

K1. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1 - sprawdzian pisemny; 

W2 - sprawdzian pisemny, 

U1 - sprawdzian pisemny, dyskusja; 

U2 - dyskusja; 

K1 – dyskusja. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe termodynamika 

 Treści modułu kształcenia  

 

Zakres przedmiotu obejmuje wiadomości dotyczące zagadnień 

związanych z: termodynamiką pary wodnej i jej rolą w 

przetwarzaniu energii, analizą pracy wymienników ciepła w 

zależności od ich konstrukcji, określaniem sprawności 

wymienników i powierzchni wymiany ciepła,  analizą procesu 

spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych, technikami 

pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, odzyskiwaniem 

ciepła odpadowego w procesach technologicznych, budową i 

zasadą działania ogniw paliwowych, kolektorów słonecznych, 

pomp ciepła oraz analizą egzergetyczną procesów cieplnych.  

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Szargut J. Termodynamika. PWN 1998 

2. Wiśniewski S.: Termodynamika techniczna. WNT. 

Warszawa 1995. 

3. Szargut J., Ziębik A.: Podstawy energetyki cieplnej. 

PWN. Warszawa 1998. 

4. Lewandowski W.: Proekologiczne odnawialne źródła 

energii. WNT. Warszawa 2007. 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

- wykład,  

- dyskusja,  

- korzystanie z materiałów dydaktycznych. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć 
Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 18 0,72 

Ćwiczenia 0 0 

Konsultacje 2 0,08 

Zaliczenie projektu 

lub inne 
0 0 

Zaliczenie 2 0,08 

 

 
Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 
0 0 

Przygotowanie do 

egzaminu - zaliczenie 
10 0,40 

Studiowanie literatury 18 0,72 

Przygotowanie 

projektu lub inne 
0 0 

Razem punkty ECTS                    50 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- wykłady -18 godz., 

- konsultacje - 2 godz., 

- zaliczenie - 2 godz., 

 



Łącznie 22 godz. co odpowiada 0,88 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- studiowanie literatury - 18 godz., 

- przygotowanie do egzaminu (zaliczenia) 10 godz., 

 

Łącznie 28 godz. co odpowiada 1,12 punktom ECTS 

 

* stopień osiągnięcia efektu kierunkowego przez efekt modułowy: 

 

W1 - ++ 

W2 - +++ 

U1 - + 

U2 - ++ 

K1 - ++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Energia Geotermalna 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_44_2 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Fakultet Energia Geotermalna 

Geothermal Energy faculty 
 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 
fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 3 

Semestr dla kierunku 6 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe  0,88 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 
Renata Polak 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej 

Cel modułu 

Celem realizowanego modułu jest uzyskanie przez studentów 

podstawowej wiedzy z zakresu geotermii, uwzględniającej 

aspekty prawne pozyskiwania i wykorzystania energii 

geotermalnej, metod szacowania zasobów, wykonywania 

odwiertów, pozyskiwania i wykorzystania energii wnętrza 

Ziemi. Ocenę efektywności techniczno-ekonomicznej 

pozyskiwania energii geotermalnej na świecie, w Europie i w 

Polsce oraz sposoby jej wykorzystania z uwzględnieniem 

aspektu środowiskowego. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z 

zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych 

dla studiowanego kierunku studiów. 

W2. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów 

i systemów technicznych. 

Umiejętności: 

U1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych 

oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku 

angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język 

komunikacji międzynarodowej w zakresie gospodarki 

przestrzennej; potrafi integrować uzyskane informacje, 

dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz 

formułować i uzasadniać opinie. 

U2. Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu 

funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze 

studiowanym kierunkiem studiów- istniejące rozwiązania 

techniczne, w szczególności urządzenia obiekty, systemy, 

procesy, usługi. 

Kompetencje społeczne:  



K1. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1 - sprawdzian pisemny; 

W2 - sprawdzian pisemny, 

U1 - sprawdzian pisemny, dyskusja; 

U2 - dyskusja; 

K1 – dyskusja. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe termodynamika 

 Treści modułu kształcenia  

 

Zakres przedmiotu obejmuje wiadomości dotyczące zagadnień 

związanych z: energią wnętrza Ziemi – energią geotermalną, 

metodami jej pozyskiwania oraz sposobami jej wykorzystania, 

charakterystyką prowincji geotermalnych na świecie, 

technologiami wykorzystania energii geotermalnej w sposób 

bezpośredni i pośredni, metodami i technologiami generacji 

prądu elektrycznego przy wykorzystaniu wód geotermalnych 

w oparciu o Obieg Organiczny Rankine’a ,  Cykl Kalina oraz 

metodę Hot Dry Rock, geotermią petrotermalną i geotermią 

tunelową a także z technologiami wykorzystania energii 

geotermalnej w ciepłowniach i elektrowniach, 

oddziaływaniem na środowisko naturalne wykorzystywania 

tego odnawialnego źródła energii.  

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Bujakowski W. Systemy energetyczne wykorzystujące czyste 
odnawialne źródła energii na przykładzie energii geotermalnej. 
IGSMiE, PAN, Kraków 2003. 

2. Nowak W., Sobański R., Kabat M. Systemy pozyskiwania i 
wykorzystania energii geotermicznej. Politechnika Szczecińska, 
Szczecin 2000. 

3. Nowak W., Stachel A. Stan i perspektywy wykorzystania 
niektórych odnawialnych źródeł energii w Polsce. Politechnika 
Szczecińska 2004. 

4. Lewandowski W.: Proekologiczne odnawialne źródła energii. 
WNT. Warszawa 2007. 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

- wykład,  

- dyskusja,  

- korzystanie z materiałów dydaktycznych. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć 
Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 18 0,72 

Ćwiczenia 0 0 

Konsultacje 2 0,08 

Zaliczenie projektu 

lub inne 
0 0 

Zaliczenie 2 0,08 

 

 
Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 
0 0 

Przygotowanie do 

egzaminu 
10 0,40 

Studiowanie literatury 18 0,72 



Przygotowanie 

projektu lub inne 
0 0 

Razem punkty ECTS                    50 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- wykłady -18 godz., 

- konsultacje - 2 godz., 

- zaliczenie - 2 godz., 

 

Łącznie 22 godz. co odpowiada 0,88 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- studiowanie literatury - 18 godz., 

- przygotowanie do egzaminu (zaliczenia) 10 godz., 

 

Łącznie 28 godz. co odpowiada 0,12  punktom ECTS 

 

* stopień osiągnięcia efektu kierunkowego przez efekt modułowy: 

 

W1 - ++ 

W2 - +++ 

U1 - + 

U2 - ++ 

K1 - ++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Praktyka zawodowa 
M uu_uu M_IS_NS_S1_45 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia, także 

nazwa w języku angielskim 

Praktyka zawodowa 

Scolarship  

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku  3 

Semestr dla kierunku  6 

Liczba punktów ECTS z podziałem 

na kontaktowe/ niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 0,12  

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Łukasz Wójcik  

Jednostka oferująca przedmiot Zakład Szkolenia Praktycznego 

Cel modułu Celem praktyki jest połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych nabytych w trakcie studiów z ich praktycznym 

zastosowaniem, rozwijanie umiejętności pracy w zespole przy 

wykonywaniu zadań zawodowych związanych z kształtowaniem, 

ochroną i inżynierią środowiska. 

Efekty kształcenia – łączna liczba 

ECTS nie może przekroczyć dla 

modułu (4-8). Należy przedstawić 

opis zakładanych efektów kształcenia, 

które student powinien osiągnąć po 

zrealizowaniu modułu. Należy 

przedstawić efekty dla zastosowanych 

form zajęć łącznie 

 

Wiedza: 

W1. Zna profile działalności i strukturą organizacyjną jednostki, w 

której odbywana jest praktyka 

W2. zna metody i narzędzia działania w zespołach projektowych i 

innych (obieg dokumentacji, praktyczne stosowanie przepisów 

prawnych w inżynierii środowiska, prace dokumentacyjne związane 

z kształtowaniem, ochroną i inżynierią środowiska 

Umiejętności: 

U1. Student zdobywa doświadczenie praktyczne przy wykonywaniu 

różnorodnych prac inżynierskich i ich organizacją w różnych 

jednostkach. 

U2. Student posiada umiejętność praktycznego rozwiązywania 

problemów  

Kompetencje społeczne: 

K1. Stosuje podstawowe teorie w toku działań praktycznych, potrafi 

ocenić pozytywne i negatywne skutki działalności inżynierskich na 

środowisko 

K2. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania w zakresie inżynierii 

środowiska 
Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych 

efektów kształcenia 

W1- ocena dzienniczka praktyk oraz egzamin 

W2- ocena dzienniczka praktyk oraz egzamin 

W3- ocena dzienniczka praktyk oraz egzamin 

U1- ocena dzienniczka praktyk oraz egzamin 

U2- ocena dzienniczka praktyk oraz egzamin 

K1- egzamin 

K2- egzamin 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słow. 

Zapoznanie się z profilem działalności i strukturą organizacyjną 

jednostki oraz obowiązującymi w kształtowaniu, ochronie i inżynierii 

środowiska przepisami prawnymi, zasadami pracy w zespołach 

projektowych i innych; zapoznanie się z zasadami sporządzania 

sprawozdań z działalności jednostki, poznanie technologii i 

organizacji prac wykonawczych oraz poznanie praktycznego 

zastosowania oprogramowania i urządzeń realizujących proces 

projektowy zależnie od rodzaju jednostki; zapoznanie z praktycznym 

stosowaniem przepisów prawnych w inżynierii środowiska;  



Zalecana lista lektur lub lektury 

Obowiązkowe 

Literatura zgodna z zakresem prac wykonywanych przez studenta w 

czasie praktyki 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Rozwiązywanie problemów, aktywne uczestnictwo w pracy 

jednostki, praca w grupie, konsultacje 

Bilans punktów ECTS Czas trwania praktyk: 4 tygodnie 

Szkolenie przed praktyką 2 godz. 

czytanie materiałów szkoleniowych: 10 godz. 
przygotowanie do egzaminu: 4 godz. 
Uczestnictwo w egzaminie: 1 godz.  

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

Szkolenie przed praktyką: 2 godz. 
Uczestnictwo w egzaminie: 1 godz. 

Łącznie 3, co odpowiada 0,12 pkt  ECTS 

 
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- uczestnictwo w pracach jednostki 4 tygodnie 
- przygotowanie do egzaminu: 4 godz. 

 

Łącznie 164 godz. co odpowiada 4 pkt. ECTS 
 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 
IS_W08 +++ 

IS_W10++ 
IS_U05 ++ 

IS_U06+++ 

IS_K02+++ 
IS_K03+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł  Monitoring środowiska i Oceny Oddziaływania na Środowisko 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_46 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Monitoring środowiska i Oceny Oddziaływania na Środowisko 

Environmental Monitoring and Environmental Impact 

Assessment 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 4 

Semestr dla kierunku 7 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 1,12 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Halina Smal 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 

Cel modułu Przekazanie ogólnej wiedzy z zakresu funkcjonowania i 

organizacji monitoringu środowiska, wskaźników i systemu 

oceny/klasyfikacji jakości głównych komponentów środowiska 

oraz ocen oddziaływania na środowisko. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Ma ogólną wiedzę na temat monitoringu środowiska, 

podstawowych wskaźników jakości powietrza atmosferycznego, 

wody i gleby, przepisów prawnych i systemu oceny/klasyfikacji 

jakości tych komponentów środowiska 

W2. Ma podstawową wiedzę na temat rodzajów ocen 

oddziaływania na środowisko oraz postępowania ws. „decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach” 

Umiejętności: 

U1.Wykazuje umiejętność znajdowania informacji o stanie 

środowiska z różnych źródeł i w różnych formach 

U2.Potrafi przeprowadzić analizę i ocenę danych o stanie 

atmosfery, wody, gleby i wnioskowanie, potrafi wykonać 

oznaczenia wybranych wskaźników fizykochemicznych jakości 

wody 

U3. Potrafi określić najważniejsze oddziaływania na środowisko 

wybranych przedsięwzięć 

 

Kompetencje społeczne:  

K1. Ma świadomość celu i roli monitoringu środowiska oraz 

OOŚ w procesach decyzyjnych i zrównoważonego rozwoju 

K2. Rozumie konieczność stałego uzupełniania/uaktualniania 

zdobytej wiedzy i umiejętności 

 

 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1 – egzamin  

W2 – egzamin 

U1 - ocena wykonania zadania na ćwiczeniach 

U2 - ocena wykonania zadania na ćwiczeniach i udziału w 

dyskusji 

U3 - ocena wykonania zadania na ćwiczeniach 

K1 - ocena udziału studenta w dyskusji, sprawdzianów 

K2 - ocena udziału studenta w dyskusji, sprawdzianów 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, 

prace egzaminacyjne, dziennik prowadzącego 

 

 Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

 

Ochrona środowiska, Degradacja i rekultywacja gleb, Ochrona 

powietrza, Gospodarka wodna i ochrona wód   

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykład obejmuje: Podstawy monitoringu środowiska – przepisy 

prawne, system jakości, organizacja; monitoring atmosfery, wód, 

jakości gleby i ziemi - zadania, sieć pomiarowa, wskaźniki 

jakości i system oceny/klasyfikacji; monitoring lasów, 

zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, monitoring 

hałasu, promieniowania jonizującego i pól 

elektromagnetycznych. Pojęcie Ocen Oddziaływania na 

Środowisko (OOŚ) – stan prawny, rodzaje, Strategiczna OOŚ 

(etapy postępowania,  prognoza), Ocena Oddziaływania 

Przedsięwzięcia na Środowisko w postępowaniu ws. decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach (etapy postępowania, raport)  

Ćwiczenia obejmują: Analiza systemu gromadzenia, 

opracowywania i upowszechniania danych monitoringowych; 

analiza i ocena danych o stanie atmosfery, wód; standardy jakości 

gleby i ziemi. Wykonanie oznaczeń wybranych wskaźników 

fizyko-chemicznych jakości wody. Kwalifikacja przedsięwzięć 

wymagających OOŚ; analiza wybranej prognozy/raportu 

oddziaływania na środowisko, określanie najważniejszych 

oddziaływań wybranych przedsięwzięć. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Program Państwowego Monitoringu Środowiska (aktualny w 

danym roku) www.gios.gov.pl 

2. Opracowania GUS, Ochrona Środowiska, Warszawa. 

3. Raporty o stanie środowiska województwa lubelskiego - 

www.wios.lublin.pl 

4. Chełmicki W., Degradacja i ochrona wód. Część pierwsza, 

jakość. Uniwersytet Jagieloński. Kraków 1997 

5. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska: opracowania z 

serii „Biblioteka Monitoringu Środowiska” Warszawa. 

6. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z pózn. zmianami. 

7. Zeszyty Metodyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska „Postępowanie administracyjne w sprawach 

określonych ustawą z dnia 3 października 2008r 

www.gdos.gov.pl/Articles/view/2008/Wytyczne_i_poradniki. 

8. Dobrowolski G., Decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, Toruń, 2011. 



Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

1. Wykład 

2. Ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne - praca indywidualna i 

w grupach, dyskusja  

 - analiza bieżących danych monitoringowych „on-line” (Internet) 

 - zadania obliczeniowe 

 - analiza i opis danych monitoringowych, raportu/prognozy oraz 

 - wykonanie oznaczenia wskaźników jakości wody 

 - wizyta w  Pracowni Ochrony Środowiska 

 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 9 0,36 

Konsultacje 9 0,36 

Zaliczenie projektu lub inne   

Egzamin 1 0,04 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do ćwiczeń 18 0,72 

Przygotowanie do egzaminu 22 0,88 

Studiowanie literatury 18 0,72 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 
14 0,56 

Razem punkty ECTS                    100 4 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

 

- udział w wykładach – 9 godz.  

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 9 godz.  

- udział w konsultacjach – 9 godz. 

- udział w egzaminie – 1 godz.  

 

Łącznie 28 godz., co odpowiada  1,12 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

 

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych - 9 godz. 

- przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych - 18 godz. 

- udział w konsultacjach – 9 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów – 14 godz. 

- studiowanie literatury – 18 godz.  

Łącznie 68 godz., co odpowiada  2,72 punktom ECTS 

 

Stopień osiągania efektu kierunkowego przez efekt modułowy: 

 

IS_W04 ++ 

IS_W06 +++ 

IS_U01 ++ 

IS_U14 ++ 

IS_U19 + 

IS_K03 ++ 

IS_K05 ++ 

 



Moduł Systemy informacji przestrzennej 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_47 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 
Systemy informacji przestrzennej\Geographic information 

systems 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 4 

Semestr dla kierunku 7 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 1,60 / niekontaktowe 2,40 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Maja Bryk 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 

Cel modułu Celem modułu jest zaznajomienie studentów z technologią 

systemów informacji przestrzennej w zakresie pozyskiwania, 

przetwarzania, analizowania i udostępniania danych 

przestrzennych jako niezbędnego elementu współtworzącego 

proces decyzyjny oraz usprawniający system zarządzania, w 

tym zarządzania środowiskiem. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Student używa specjalistycznych pojęć z zakresu GIS. 

W2. Student omawia przykłady analiz przestrzennych 

wykonywanych z wykorzystaniem narzędzi GIS. 

Umiejętności: 

U1. Student przygotowuje mapę fizyczną wybranego 

województwa. 

U2. Student właściwie rozpoznaje materiały teledetekcyjne 

(obrazy RGB, CIR) pod kątem podstawowych form 

użytkowania terenu. 

U3. Student przygotowuje mapę form użytkowania terenu. 

Kompetencje społeczne:  

K1. Student wykazuje zainteresowanie nowoczesnymi 

metodami pozyskiwania i przetwarzania danych w inżynierii 

środowiska.  

K2. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i 

podnoszenia kompetencji zawodowych oraz osobistych. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

Sposoby weryfikacji: 

W1, W2 – sprawdziany pisemne, egzamin 

U1 – ocena kompozycji mapowej nr 1 

U2, U3 – ocena kompozycji mapowej nr 2 



Formy dokumentowania osiągniętych wyników: 
sprawdziany, egzamin, kompozycje mapowe w formie 

elektronicznej, dziennik prowadzącego. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Technologia informacyjna 

 Treści modułu kształcenia  

 

Systemy informacji przestrzennej (GIS), wykorzystując 

techniki teledetekcyjne oraz technologię informatyczną, 

pozwalają na gromadzenie i analizowanie danych, które łączą 

charakterystykę geometryczną i lokalizację obiektów z ich 

charakterystyką opisową. GIS jest zatem narzędziem 

niezbędnym do zarządzania szeroko pojętym środowiskiem. 

Wykładany przedmiot obejmuje następujące zagadnienia: 

teoria GIS, typy danych wykorzystywanych w GIS, dyrektywa 

INSPIRE, satelitarne i lotnicze systemy obrazowania 

powierzchni Ziemi, skaning laserowy, GNSS, numeryczny 

model terenu, metody kartograficznej prezentacji danych 

przestrzennych, analizy przestrzenne, dokładność danych 

przestrzennych. Zagadnienia te będą pogłębiane w ramach 

ćwiczeń, obejmujących: wprowadzenie do oprogramowania 

GIS, praca z danymi rastrowymi, wektorowymi i numerycznym 

modelem terenu, analizy przestrzenne, analiza danych 

teledetekcyjnych, kartograficzna prezentacja danych 

przestrzennych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa: 

1. Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W. 

„GIS – teoria i praktyka”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa, 2006 

2. Urbański J. „GIS w badaniach przyrodniczych”, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2010 

3. Podręcznik użytkownika QGIS 

4. Iwańczak B. „QGIS 2.14.3. Tworzenie i analiza map”, 

Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2016 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady prowadzone z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnej, ćwiczenia laboratoryjne w pracowni 

komputerowej wyposażonej w oprogramowanie QGIS oraz w 

dostęp do Internetu, samodzielna praca studenta w programie 

komputerowym QGIS, wykonanie projektu 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia (w tym 

sprawdziany pisemne) 
18 0,72 

Konsultacje 11 0,44 

Egzamin 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

15 0,60 

Przygotowanie do egzaminu 15 0,60 

Studiowanie literatury 15 0,60 

Przygotowanie kompozycji 

mapowych 

15 0,60 



Razem punkty ECTS                    4,0 100/25 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

– udział w wykładach – 9 godz., 

– udział w ćwiczeniach audytoryjnych (w tym sprawdziany pisemne) – 9 godz., 

– udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 9 godz., 

– udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia – 11 godz., 

– udział w egzaminie – 2 godz. 

Łącznie 40 godz. co odpowiada 1,60 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

– udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 9 godz., 

– dokończenie projektów zaliczeniowych (kompozycji mapowych) – 15 godz., 

– udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia – 11 godz., 

Łącznie 35 godz. co odpowiada 1,40 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych):  

IS_W07 +++ 

IS_U01 ++ 

IS_U09 + 

IS_U10 ++ 

IS_U12 +++ 

IS_K05 +++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Geodezja i kartografia 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_48 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Geodezja i kartografia\Geodesy and Cartography 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku  4 

Semestr dla kierunku  7 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 3, w tym kontaktowe 1,2 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Heronim Olenderek 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 

Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów z metodami 

pomiarów geodezyjnych stosowanymi dla potrzeb inżynierii 

środowiska, łącznie z rachunkowym i kartograficznym 

opracowaniem wyników a także przekazanie wiadomości o 

organizacji służby geodezyjnej i ewidencji gruntów, budynków 

i lokali w Polsce. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Student zna podstawowe metody pomiarów geodezyjnych 

oraz najważniejsze mapy. Zna organizację służby geodezyjnej 

w Polsce i podstawy ewidencji gruntów i budynków. 

Umiejętności: 

U1. Student potrafi wykonać proste pomiary geodezyjne, 

sporządzić ich dokumentację (szkic pomiarowy), opracować 

wyniki i sporządzić fragment mapy oraz potrafi obliczyć pole 

powierzchni różnymi sposobami. 

Kompetencje społeczne:  

K1. Student potrafi współdziałać w grupie i zdobywać 

potrzebne informacje z jednostek administracji geodezyjnej. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1- praca pisemna 

U1 - ocena indywidualna projektów, praca pisemna 

K1 - praca pisemna 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: prace 

pisemne, projekty, dziennik prowadzącego. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

matematyka 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykłady: Definicja i podział geodezji. Osnowy geodezyjne. 

Metody pomiarów: sytuacyjnych, wysokościowych i 

sytuacyjno-wysokościowych. Sprzęt geodezyjny. Obliczenia 

współrzędnych. Metody obliczania powierzchni. Podstawy 



redakcji map. Rodzaje map. Organizacja służby geodezyjnej w 

Polsce. Ewidencja gruntów i budynków. Geodezja i kartografia 

a geomatyka. Kierunki rozwoju geomatyki i jej zastosowań dla 

potrzeb inżynierii środowiska. 

Ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne: Projekt polegający 

na rachunkowym i graficznym opracowaniu wyników 

pomiarów liniowych. Projekt uwzględniający: obliczenie 

współrzędnych i powierzchni na podstawie współrzędnych, 

obliczenie wysokości punktów z niwelacji geometrycznej i 

trygonometrycznej, interpolację warstwic. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Lektury zalecane: 

Każdy podręcznik z podstaw geodezji i kartografii, a w 

szczególności: 

1. Kosiński W., 2010: Geodezja. Wyd. Nauk. PWN. 

Warszawa. 

2. Łyszkowicz S., 2011: Podstawy geodezji. Ofic. Wyd. 

Politechniki Warszawskiej. Warszawa. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, indywidualne projekty studenckie, dyskusja, 

konsultacje. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 9 0,36 

Konsultacje 8 0,32 

Zaliczenie projektu lub inne 2 0,08 

Zaliczenie 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do ćwiczeń 5 0,20 

Przygotowanie do zaliczenia 5 0,20 

Studiowanie literatury 15 0,60 

Przygotowanie projektu lub 

inne 

20 0,80 

Razem punkty ECTS                     3 

 
 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach – 9 godz. 

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 9 godz. 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia i opracowania projektu – 8 godz. 

- zaliczenie projektu – 2 godz. 

- obecność na zaliczeniach – 2 godz.  

Łącznie 30 godz. co odpowiada 1,20 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 9 godz., 

- przygotowanie do ćwiczeń – 5 godz. 

- dokończenie projektu – 20 godz. 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia i opracowania projektu – 8 godz. 

- zaliczenie projektu – 2 godz. 

- obecność na zaliczeniach – 2 godz.  

Łącznie 46 godz. co odpowiada 1,84 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 



IS_W08 +++ 

IS_W11 + 

IS_W12 + 

IS_U03 ++ 

IS_U05 ++ 

IS_U06 + 

IS_K02 ++ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Waloryzacja i wycena zasobów środowiska 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_49 

Kierunek lub kierunki studiów  Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Waloryzacja i wycena zasobów środowiska 

Environmental evaluation and costing reserves 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 
Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

Rok studiów dla kierunku 4 

Semestr dla kierunku 7 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 1,8  

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 
Jacek Pranagal 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 

Cel modułu 

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z zakresu 

waloryzacji oraz wyceny środowiska przyrodniczego, uzyskanie 

wiedzy o technikach badawczych stosowanych w ocenie 

środowiska naturalnego i poznanie metod wyceny różnych 

elementów środowiska przyrodniczego  

i nieruchomości. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Zna funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. Wie, że 

środowisko powinno być traktowane w sposób kompleksowy. 

W2. Zna metody waloryzacji środowiska naturalnego. 

W3. Zna podstawowe metody wyceny środowiska 

przyrodniczego. 

Umiejętności: 

U1. Potrafi wybrać odpowiednie metody do waloryzacji i 

wyceny zasobów środowiska. 

U2. Potrafi nabyte umiejętności wykorzystywać w działalności  

o charakterze praktycznym i aplikacyjnym, ukierunkowanej na 

waloryzację i wycenę biotycznych i abiotycznych elementów 

środowiska przyrodniczego. 

Kompetencje społeczne:  

K1. Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty 

i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na 

środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje. 

 
K2. Ma kompetencje do skutecznej grupowej współpracy  

w zakresie powyższej tematyki. 



 
K3. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie – 

podnoszenia kompetencji zawodowych. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1, W2, W3: zaliczenie pisemne, egzamin. 

U1, U2: ocena wykonania sprawozdania, zadania projektowego 

i jego obrony,  

K1, K2, K3: ocena pracy studenta w charakterze lidera i członka 

zespołu wykonującego ćwiczenie i sprawozdanie. 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, 

sprawozdania, dziennik (lista studentów) prowadzącego. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Biologia, gleboznawstwo, ekologia, ochrona środowiska  

i przyrody, hydrologia. 

 Treści modułu kształcenia  

 

Środowisko przyrodnicze, funkcje środowiska przyrodniczego; 

zasady zrównoważonego rozwoju; zasoby i walory środowiska; 

formy ochrony przyrody i krajobrazu; techniki badawcze  

w ocenie środowiska przyrodniczego; powszechna 

inwentaryzacja przyrodnicza gmin, waloryzacja przyrodniczo-

krajobrazowa gmin; zintegrowane metody waloryzacji 

środowiska przyrodniczego; rozpoznawanie i ocena wartości 

przyrodniczych środowiska na podstawie wybranych 

parametrów (środowisko biotyczne i abiotyczne); ekonomiczne 

podstawy oceny środowiska; wycena środowiska 

przyrodniczego – cel, uwarunkowania, metody; szacowanie 

wartości środowiska przyrodniczego w Polsce; wycena zasobów 

naturalnych; metody nierynkowej wyceny wartości. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Dubel K. 2000. Uwarunkowania przyrodnicze  

w planowaniu przestrzennym. Wyd. Ekonomia  

i Środowisko, Białystok. 

2. Kościk B. 2000. Wycena środowiska przyrodniczego. Wyd. 

AR w Lublinie, Lublin. 

3. Obidziński A., Żelazo J. 2001. Inwentaryzacja  

i waloryzacja przyrodnicza. Przewodnik terenowy. Wyd. 

SGGW, Warszawa. 

4. Sołowiej D. 1992. Podstawy metodyki oceny środowiska 

przyrodniczego człowieka. UAM, Poznań. 

5. Szyszko J., Rylke J., Jeżewski P., Dymitryszyn I. 2010. 

Ocena i wycena zasobów przyrodniczych. Wyd. SGGW, 

Warszawa. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych, ćwiczenia 

audytoryjne, laboratoryjne, praca zespołowa - projekty 

studenckie, dyskusja oraz studenckie prezentacje multimedialne. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć 
Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 13 0,52 

Zaliczenie projektu lub 

inne 
5 0,20 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 
10 0,40 

Przygotowanie do 

egzaminu 
20 0,80 



Studiowanie literatury 15 0,60 

Przygotowanie projektu 

lub inne 
10 0,40 

Razem punkty ECTS                     4 
 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- Wykłady – 9 godz., 

- Ćwiczenia – 18 godz., 

- Konsultacje – 13 godz.,  

- Zaliczenie projektu lub inne – 5 godz., 

Łącznie 45,0 godz. co odpowiada 1,8 punktom ECTS. 
 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- Ćwiczenia laboratoryjne – 18 godz., 

- Studiowanie literatury – 15 godz., 

- Przygotowanie projektu lub inne – 10 godz., 

- Zaliczenie projektu lub inne – 5 godz. 

Łącznie 48 godz. co odpowiada 1,92 punktom ECTS. 
 

Stopień osiągania efektów kierunkowych: 

IS_W02 + 

IS_W04 ++ 

IS_W11 + 

IS_U01 +++ 

IS_U14 +++ 

IS_K03 +++  

IS_K04 +++ 

IS_K07 ++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Ochrona własności intelektualnej 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_5 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Ochrona własności intelektualnej/Protection of intelectual 

property 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 1 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 1, w tym kontaktowe 0,8 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Konrad Buczma 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych 

Cel modułu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kształtowaniem 

się systemu ochrony własności intelektualnej a w szczególności 

z przedmiotem i podmiotem Ustawy o prawach autorskich i 

pokrewnych.  

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1.  Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu 

ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

Umiejętności: 

U1. Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz 

danych oraz innych źródeł. 

Kompetencje społeczne: 

K1.  Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

W1- praca pisemna 

U1 - praca pisemna 

K1 - praca pisemna 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

brak 

 Treści modułu kształcenia  

 

Studenci po zapoznaniu się z treścią wykładu uzyskają 

poszerzoną wiedzę na temat pojęć z zakresu prawa własności 

intelektualnej, a w szczególności prawa autorskiego i praw 

pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej jego 

podmiotem i przedmiotem, ochroną baz danych i ochrony 

danych osobowych a także źródłami prawa powszechnie 

obowiązującego dotyczącego wykładanego przedmiotu. 



Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. J.  Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, OFICYNA 

Warszawa 2008; 

2. M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo 

autorskie i prawa pokrewne zarys wykładu, Oficyna 

Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Warszawa, Lublin 2007; 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, projektowanie, ćwiczenia, konwersatoria inne 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 
  

Konsultacje 9 0,36 

Zaliczenie projektu lub inne 
  

Zaliczenie 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do ćwiczeń 
  

Przygotowanie do egzaminu 2,5 0,10 

Studiowanie literatury 2,5 0,10 

Przygotowanie projektu lub 

inne 

  

Razem punkty ECTS                    1 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- Wykłady 9 

- Konsutacje 9 

- Zaliczenie 2 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8 punktom ECTS  

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- Przygotowanie do egzaminu 2,5 

- Studiowanie literatury 2,5 

Łącznie5  godz. co odpowiada 0,2 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W14+++ 

IS_U01+ 

IS_K04++          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: SKŁADOWISKA ODPADÓW 

M uu_uu M_IS_NS_S1_50_1 

Kierunek  lub kierunki 

studiów 
Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia, 

także nazwa w języku 

angielskim 

(przedmiot specjalizacyjny 1 – specjalność Infrastruktura 

Techniczna Wsi) 

Składowiska odpadów  

Waste landfills 

Język wykładowy polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku IV 

Semestr dla kierunku 7 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 1,80 / niekontaktowe 2,20 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Grażyna Żukowska 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania 

Środowiska, Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki 

Odpadami 

Cel modułu Przekazanie wiedzy na temat parametrów technicznych i 

ogólnych zasad lokalizacji, rodzajów zabezpieczeń, 

eksploatacji, monitoringu i zamykania składowisk 

odpadów komunalnych, przemysłowych i 

niebezpiecznych. 

Efekty kształcenia – łączna 

liczba efektów nie może 

przekroczyć  dla modułu (4-8). 

Należy przedstawić opis 

zakładanych efektów 

kształcenia, które student 

powinien osiągnąć po 

zrealizowaniu modułu. Należy 

przedstawić efekty dla 

zastosowanych form zajęć 

łącznie.  

Wiedza: Student po zakończeniu  kursu  

W1. posiada wiedzę dotyczącą lokalizacji, parametrów 

technicznych i ogólnych zasad projektowania składowisk 

odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych 

W2. opisuje zasady eksploatacji,  monitoringu, zamykania 

i rekultywacji składowisk odpadów 

W3. posiada podstawową wiedzę dotyczącą zasad 

wydawania zgody na budowę i eksploatację składowisk 

odpadów 

Umiejętności: Student 

U1. potrafi wyznaczyć pojemność i lokalizację składowisk 

odpadów  

U2. prognozuje zagrożenia dla środowiska ze strony 

składowisk odpadów i potrafi zaprojektować elementy 

funkcjonalne ograniczające te zagrożenia (uszczelnienia, 

instalacje odprowadzania odcieków i biogazu) oraz zakres 

monitoringu składowisk odpadów i interpretuje jego 

wyniki 

U3. sporządza projekt składowiska odpadów komunalnych 

Kompetencje społeczne: Student 

K1. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące 

realizacji określonego przez siebie lub innych zadania 

K2. ma świadomość ważności i rozumie pozatrechniczne 

aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej 

wpływu na środowisko i związanej z tym 

odpowiedzialności za podejmowane decyzje 



Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia 

W1 – ocena pracy pisemnej i egzaminu pisemnego 

W2 - ocena pracy pisemnej i egzaminu pisemnego 

W3 - ocena pracy pisemnej i egzaminu pisemnego 

U1 – ocena sprawozdania z ćwiczeń 

U2 - ocena sprawozdania z ćwiczeń 

U3 – ocena projektu  

K1 – praca pisemna 

K2 – praca pisemna 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: 

sprawdziany, sprawozdania z ćwiczeń, projekt, dziennik 

prowadzącego 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

chemia, materiałoznawstwo, gospodarka odpadami, 

podstawy projektowania 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Wykłady: Metody składowania odpadów. Rodzaje 

składowisk odpadów Zasady lokalizacji składowisk 

odpadów. Planowanie pojemności składowisk odpadów. 

Uszczelnienia różnych typów składowisk odpadów – 

naturalne, mineralne, sztuczne. Etapy budowy składowisk 

odpadów. Odwodnienia składowisk odpadów. Przebieg 

procesów zachodzących podczas składowania odpadów. 

Ujmowanie, oczyszczanie i wykorzystanie biogazu. 

Eksploatacja składowisk odpadów komunalnych. 

Monitoring składowisk odpadów. Zamykanie i 

rekultywacja składowisk odpadów komunalnych. 

Składowiska odpadów przemysłowych i niebezpiecznych.  

Ćwiczenia: Interpretacja kluczowych aktów prawnych 

dotyczących składowisk odpadów. Zadania matematyczne 

mające na celu wyznaczenie podstawowych parametrów 

składowiska odpadów innych niż obojętnych i 

niebezpiecznych (pojemności składowiska, uszczelnienia 

poszczególnych elementów, ilości odcieków i gazu 

wysypiskowego). Opracowanie harmonogramu 

monitoringu i instrukcji składowiska odpadów. Zapoznanie 

się z funkcjonowaniem składowiska odpadów w terenie. 

Opracowanie projektu składowiska odpadów. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa: 

Zasady budowy składowisk odpadów. Instrukcje, 

Wytyczne, Poradniki 444/2009, ITB, Warszawa 2009. 

Pisarczyk S.: Elementy budownictwa ochrony środowiska. 

Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008. 

Olaszkiewicz J.: Eksploatacja składowisk odpadów. 

Poradnik decydenta. LEM PROJEKT s.c., Kraków 1999 (i 

nowsze wydania). 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 

roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących 

lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia jakim 

powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk 

odpadów (DZ.U. Nr 61 poz. 549, z póź.zm.). 

Aktualne akty prawne 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady  

Ćwiczenia laboratoryjne, Ćwiczenia audytoryjne, 

Ćwiczenia terenowe, Projekt składowiska odpadów 

komunalnych 



Bilans punktów ECTS 

 Forma zajęć 
Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów 

ECTS 

Udział w wykładach 9 0,36 

Udział w ćwiczeniach 

laboratoryjnych 
9 0,36 

Udział w ćwiczeniach 

audytoryjnych 
4 0,16 

Udział w ćwiczeniach 

terenowych 
5 0,20 

Konsultacje  10 0,40 

Zaliczenie projektu  5 0,20 

Egzamin 3 0,12 

 
 

Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 
10 0,40 

Przygotowanie do 

egzaminu 
10 0,40 

Studiowanie literatury 20 0,80 

Wykonanie  projektu  15 0,60 

Razem punkty ECTS                    4,0 

 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- Udział w wykładach – 9 godz.,  

- Udział w ćwiczeniach (laboratoryjne + audytoryjne + terenowe) 18 godz.,  

- Udział w konsultacjach projektowych – 10 godz.  

- udział w zaliczeniu projektu – 5 godz. 

- Udział w egzaminie pisemnym  - 3 godz.  

Łącznie 45 godz. co odpowiada 1,80 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- Udział w ćwiczeniach (laboratoryjne+ audytoryjne + terenowe) 27 godz.,  

- Udział w konsultacjach 10 godz.   

- Przygotowanie i udział w egzaminie pisemnym  - 13 godz.  

- Przygotowanie do ćwiczeń – 10 godz.  

- Wykonanie i zaliczenie projektu – 20 godz. 

Łącznie 80 godz. co odpowiada 3,2 punktom ECTS 

 

Stopień osiągnięcia efektów kierunkowych 

IS_W03 ++ 

IS_W08 +++ 

IS_W14 +++ 

IS_U06 ++ 

IS_U09 +++ 

IS_U15+++ 

IS_U16 ++ 

IS_U17 ++ 

IS_U14 ++ 

IS_K02 ++ 



IS_K03 ++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTYLIZACJA ODPADÓW W ROLNICTWIE 

 

M uu_uu M_IS_NS_S1_50_2 

Kierunek  lub kierunki 

studiów 
Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia, 

także nazwa w języku 

angielskim 

(przedmiot specjalizacyjny 1 – specjalność Inżynieria 

ekologiczna) 

Utylizacja odpadów w rolnictwie  

Disposal of waste in agriculture 

Język wykładowy polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku IV 

Semestr dla kierunku 7 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 1,80 / niekontaktowe 2,20 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Stanisław Baran 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania 

Środowiska, Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki 

Odpadami 

Cel modułu Przekazanie wiedzy oraz nabycie przez studentów 

umiejętności i kompetencji w zakresie kierunków i zasad 

wykorzystania odpadów w rolnictwie 

Efekty kształcenia – łączna 

liczba efektów nie może 

przekroczyć  dla modułu (4-8). 

Należy przedstawić opis 

zakładanych efektów 

kształcenia, które student 

powinien osiągnąć po 

zrealizowaniu modułu. Należy 

przedstawić efekty dla 

zastosowanych form zajęć 

łącznie.  

Wiedza: Student po zakończeniu  kursu  

W1. zna zasady oraz aspekty prawne i ekonomiczne 

gospodarki odpadami  

W2. posiada wiedzę dotyczącą kierunków i zasad 

wykorzystania odpadów w rolnictwie 

W3. opisuje zagrożenia środowiskowe przyrodniczego 

(rolniczego) wykorzystania odpadów 

Umiejętności: Student 

U1.  określa kierunki i zasady wykorzystani odpadów w 

rolnictwie 

U2.  stosuje podstawowe metody i wskaźniki do oceny 

przydatności odpadów do wykorzystania w rolnictwie 

U3.  potrafi opracować technologię wykorzystania 

odpadów do kształtowania właściwości gleb  

Kompetencje społeczne: Student 

K1. wykazuje gotowość podjęcia działań na rzecz 

promowania przyrodniczego wykorzystania odpadów 

K2. posiada umiejętność organizowania pracy w zespole 

Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia 

W1 – ocena pracy pisemnej i egzaminu pisemnego 

W2 - ocena pracy pisemnej i egzaminu pisemnego 

W3 - ocena pracy pisemnej i egzaminu pisemnego 

U1 – ocena sprawozdania z ćwiczeń 

U2 - ocena sprawozdania z ćwiczeń 

U3 – ocena projektu  

K1 – praca pisemna 

K2 – praca pisemna 



Formy dokumentowania osiągniętych wyników: 

sprawdziany, sprawozdania z ćwiczeń, projekt, dziennik 

prowadzącego 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

chemia, , gospodarka odpadami,  

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. Wykłady: Definicja i podziały odpadów. Znaczenie 

odpadów dla gospodarki i środowiska. Niewłaściwa 

gospodarka odpadami i jej skutki środowiskowe. Odpady 

w kształtowaniu środowiska rolniczego. Podstawy prawne 

przyrodniczego wykorzystania odpadów. Odpady 

przemysłu energetycznego i węgiel brunatny w 

kształtowaniu właściwości gleb. Odpady przemysłowe w 

kształtowaniu odczynu gleb. Odpady organiczne w 

użyźnianiu gleb. Metody uzdatniania odpadów 

organicznych przeznaczonych do nawożenia. Możliwości i 

zasady wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie. 

Ćwiczenia: Oznaczanie właściwości nawozowych 

odpadów oraz interpretacja wyników. Określenie 

przydatności odpadów do wykorzystania w rolnictwie. 

Opracowanie technologii wykorzystania odpadów do 

kształtowania właściwości gleb. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa: 

Baran S., Turski R.: Wybrane zagadnienia z utylizacji i 

unieszkodliwiania odpadów. Wyd. AR Lublin 1999. 

Baran S., Łabętowicz J., Krzywy E. (red.): Przyrodnicze 

wykorzystanie odpadów. Podstawy teoretyczne i 

praktyczne. PWRiL, Warszawa 2011. 

Krzywy E.: Przyrodnicze wykorzystanie ścieków i osadów 

ściekowych. Wyd. AR Szczecin, 1999, 

Literatura zalecana: 

Jędrczak A.: Biologiczne przetwarzanie odpadów. Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa2007. 

Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami. 

PWN, Warszawa, 2015. 

Aktualna literatura naukowa 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady  

Ćwiczenia laboratoryjne, Ćwiczenia audytoryjne, 

Ćwiczenia terenowe, Opracowanie technologii 

wykorzystania odpadów do kształtowania właściwości 

gleb. 

Bilans punktów ECTS 

 Forma zajęć 
Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów 

ECTS 

Udział w wykładach 9 0,36 

Udział w ćwiczeniach 

laboratoryjnych 
9 0,36 

Udział w ćwiczeniach 

audytoryjnych 
4 0,16 

Udział w ćwiczeniach 

terenowych 
5 0,20 

Konsultacje  10 0,40 



Zaliczenie projektu  5 0,20 

Egzamin 3 0,12 

 
 

Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 
10 0,40 

Przygotowanie do 

egzaminu 
10 0,40 

Studiowanie literatury 20 0,80 

Wykonanie  projektu  15 0,60 

Razem punkty ECTS                    4 

 

 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- Udział w wykładach – 9 godz.,  

- Udział w ćwiczeniach (laboratoryjne + audytoryjne + terenowe) 18 godz.,  

- Udział w konsultacjach projektowych – 10 godz.  

- udział w zaliczeniu projektu – 5 godz. 

- Udział w egzaminie pisemnym  - 3 godz.  

Łącznie 45 godz. co odpowiada 1,80 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- Udział w ćwiczeniach (laboratoryjne+ audytoryjne + terenowe) 27 godz.,  

- Udział w konsultacjach 10 godz.   

- Przygotowanie i udział w egzaminie pisemnym  - 13 godz.  

- Przygotowanie do ćwiczeń – 10 godz.  

- Wykonanie i zaliczenie projektu – 20 godz. 

Łącznie 80 godz. co odpowiada 3,2 punktom ECTS 

 

Stopień osiągnięcia efektów kierunkowych 

IS_W03 ++ 

IS_W08 +++ 

IS_W14 +++ 

IS_U06 ++ 

IS_U09 +++ 

IS_U15+++ 

IS_U16 ++ 

IS_U17 ++ 

IS_U14 ++ 

IS_K02 ++ 

IS_K03 ++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Odwodnienia Terenów Rolniczych 

M uu_uu M_IS_NS_S1_51_1 

Kierunek  lub kierunki 

studiów 

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 

(spec. Infrastruktura techniczna wsi) 

Nazwa modułu kształcenia, 

nazwa w języku angielskim 

Odwodnienia Terenów Rolniczych 

Dreinage Of Agriculture Land 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 4 

Semestr dla kierunku 7 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 3, w tym kontaktowe 2/1 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

dr inż. Antoni Grzywna 

Jednostka oferująca 

przedmiot 

Katedra Inzynierii Kształtowania Środowiska 

 i Geodezji  

Cel modułu Przekazanie wiedzy o systemach odwadniających stosowanych w 

rolnictwie i ich roli w podwyższaniu produkcji roślinnej, ulepszaniu 

gleby, kształtowaniu i ochronie środowiska rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej oraz nauczenie studentów projektowania, 

wykonywania, nadzoru oraz utrzymania systemów odwadniających 

stosowanych na użytkach rolnych. Rozpoznawanie przyczyn 

nadmiernego uwilgotnienia i jego skutków dla roślin i gleb rolniczo 

użytkowanych; urządzenia odwadniające - rowy otwarte, 

drenowanie; materiały i wykonawstwo, umocnienia i 

zabezpieczenia sprawności funkcjonalnej urządzeń, eksploatacja 

systemów odwadniających, budowle w systemach odwadniających, 

wpływ urządzeń odwadniających na środowisko. 

Efekty kształcenia – łączna 

liczba ECTS nie może 

przekroczyć  dla modułu (4-

8). Należy przedstawić opis 

zakładanych efektów 

kształcenia, które student 

powinien osiągnąć po 

zrealizowaniu modułu. 

Należy przedstawić efekty 

dla zastosowanych form 

zajęć łącznie  

Wiedza: 

1. Zna warunki stosowania, elementy składowe systemu 

odwadniającego, rozstawę i głębokość urządzeń. 

2. Dysponuje wiedzą na temat metod i czynników decydujących o 

doborze parametrów i rodzaju systemu odwadniającego. 

Umiejętności: 

1. Potrafi opracować graficznie i obliczeniowo przekroje podłużne i 

poprzeczne rowu głównego.  

2. Potrafi ustalić głębokości i rozstawy sączków oraz kalibrować 

średnice zbieraczy. 

Kompetencje społeczne: 

1. Posiada świadomość wykonania operatu wodnoprawnego i 

zapewnienia przepływu biologicznie nienaruszalnego. 

2. Potrafi przygotować dokumentację wykonanego projektu. 

Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia 

W zakresie wiedzy: ocena pracy pisemnej,  

W zakresie umiejętności: ocena zadania projektowego, 

W zakresie kompetencji: ocena zadania projektowego. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

Hydrologia i Nauki o Ziemi, Gleboznawstwo, Gospodarka Wodna i 

Ochrona Wód, Melioracje 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Obejmuje wiedzę z zakresu gospodarki wodnej o różnych 

systemach odwadniających, niedoborów i nadmiaru wody, zasad 

projektowania i funkcjonowania systemów odwodnień 



grawitacyjnych i mechanicznych, sposobu odprowadzenia wody, 

ilości i jakości oraz odbiorników wody (wskaźniki celowości 

odwadniania), warunki stosowania, elementy składowe systemu 

odwadniającego, działanie rowów, normy odwodnienia, głębokość, 

układ i rozstawa rowów otwartych i drenów podziemnych, roboty 

wykonawcze, konserwacja i renowacja rowów oraz drenów. 

Odwodnianie i osuszanie budynków.  

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

5. Stryjewski Franciszek. 1978. Drenowanie. PWN, Warszawa. 

6. Wanke Andrzej, Jędryka Grzegorz. 2001. Projektowanie i 

wykonawstwo drenowań rolniczych: ćwiczenia. Wydawnictwo 

SGGW Warszawa. 

7. Prochal Piotr. 1986. Podstawy melioracji rolnych. Powszechne 

Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.  

8. Sokołowski Janusz, Żbikowski Armand. 1993. Odwodnienia 

budowlane i osiedlowe. Wydawnictwo SGGW Warszawa. 

Planowane formy/ 

działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład multimedialny, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia 

laboratoryjne, zespołowe projekty studenckie, dyskusja. 

Bilans punktów ECTS 

 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 9 0,36 

Konsultacje 13 0,52 

Zaliczenie 2 0,08 

 Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie 

do ćwiczeń 

10 0,40 

Przygotowanie 

do egzaminu 

7 0,28 

Studiowanie 

literatury 

10 0,40 

Prace 

projektowe 

8 0,32 

Razem punkty ECTS                     3 
 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

 

9 godz. wykłady, 

9 godz. ćwiczenia, 

13 godz. konsultacje, 

2 godz. egzamin pisemny. 

 

Łącznie 33 godz. co odpowiada 2 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 18 godz., 

- projekty melioracyjne 3     8 godz.  

- przygotowanie się do ćwiczeń    10 godz. 

- konsultacje projektów 3     13 godz. 

 

Łącznie 68 godz. co odpowiada 3 punktom ECTS 

 

http://nakanapie.pl/andrzej-wanke-autor,7535


 

 

Stopień osiągania efektów kierunkowych: 

IS_W02 ++ 

IS_W04 ++ 

IS_W14 ++ 

IS_U02 + 

IS_U09 ++ 

IS_K04 ++ 

IS_K06 ++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Inżynieria genetyczna  

M_uu_uu M_IS_NS_S1_51_2 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Inżynieria genetyczna\Genetic engineering 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Specjalizacyjny  

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 4 

Semestr dla kierunku 7 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 3 w tym kontaktowe 1,2 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Krzysztof Kowalczyk  

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 

Cel modułu Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

osiągnięciami inżynierii genetycznej i wykorzystaniem metod 

rekombinowania DNA do zmiany funkcji genów w 

organizmach oraz modelowania szlaków metabolicznych, a 

także z podstawowymi regulacjami prawnymi w zakresie 

wykorzystania organizmów genetycznie modyfikowanych. 

Ponadto student zdobywa wiedzę i nabywa umiejętności 

praktyczne w zakresie klonowania DNA, budowy i 

projektowania konstrukcji genetycznych stosowanych w 

otrzymywaniu transgenicznych mikroorganizmów oraz roślin. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Zna techniki rekombinacji i klonowania DNA oraz umie 

ocenić ich przydatność do otrzymywania organizmów 

genetycznie modyfikowanych, a także potrafi rekomendować i 

uzasadniać wykorzystanie tych technik 

W2. Zna metody transformacji bakterii i roślin, potrafi 

oszacować ich przydatność oraz uzasadniać ich wykorzystanie 

w gospodarce i ochronie środowiska zwłaszcza w odniesieniu 

do usuwania skażeń. 

Umiejętności:  



U1. Potrafi dobrać odpowiednie enzymy do obróbki DNA oraz 

zaprojektować i wykonać klonowanie DNA oraz oszacować 

poprawność klonowania. Umie rekomendować dobór 

odpowiedniej metody klonowania oraz rozróżnić plazmidy 

zrekombinowane od niezrekombinowanych i bakterie 

transformowane od nietransformowanych. 

U2. Potrafi zaprojektować konstrukcję genetyczną i 

transformację roślin z wykorzystaniem Agrobacterium 

tumefaciens oraz metod bezwektorowych. 

Kompetencje społeczne:  

 K1. Potrafi zorganizować i zarządzić przygotowanie i 

wykonanie stosownych badań związanych z klonowaniem i 

rekombinowaniem DNA oraz nabywa umiejętności pracy z 

zespole i odpowiedzialności za przeprowadzane badania.  

K2. Potrafi uzasadnić celowość przeprowadzania transformacji 

organizmów i wspierać stosownymi argumentami zasadność 

wykorzystania organizmów genetycznie modyfikowanych w 

różnych dziedzinach gospodarki, a zwłaszcza w ochronie 

środowiska. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1 - ocena pracy pisemnej oraz ocena prezentacji 

W2 - ocena pracy pisemnej oraz ocena prezentacji 

U1 - ocena wykonania sprawozdania i interpretacja przez 

studenta wyników przeprowadzonych eksperymentów 

U2 - ocena, omówienie i interpretacja zadania dotyczącego 

projektowania konstrukcji genetycznej i transformacji 

K1 - ocena zadania projektowego i jego prezentacji oraz ocena 

pracy studenta w charakterze lidera i członka zespołu 

wykonującego ćwiczenia i sprawozdanie 

K2 - ocena zadania projektowego i jego prezentacji  

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, 

sprawozdania, prezentacja, projekt, dziennik prowadzącego 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Chemia, biologia, biotechnologia 

 Treści modułu kształcenia  

 

W ramach zajęć specjalizacyjnych student zapoznaje się z 

osiągnięciami inżynierii genetycznej oraz metodami, które są 

wykorzystywane do manipulacji genetycznych przy użyciu 

technik rekombinacji DNA w celu wprowadzenia do 

organizmu jednokomórkowego lub do komórek organizmu 

wielokomórkowego ściśle określonego odcinka DNA 

odpowiadającego jednemu bądź kilku genom albo jednostkom 

transkrypcji. Student zapoznaje się z enzymologią procesu 

klonowania i rekombinowania DNA oraz z doborem 

odpowiednich enzymów do właściwego przeprowadzenia tych 

procesów. Na zajęciach laboratoryjnych student samodzielnie 

przeprowadza badania związane z procesem klonowania DNA.  

Przedstawiane są również metody transformacji 

mikroorganizmów i roślin, a także budowa konstrukcji 

genetycznych wykorzystywanych do transformowania tych 

organizmów. Omawiane są również zagadnienia związane z 

wykorzystaniem organizmów transgenicznych w różnych 

dziedzinach gospodarki, a zwłaszcza w ochronie środowiska. 



Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Brown T. A. 2004. Genomy. Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 

2. Kowalczyk K. 2006. Przewodnik do ćwiczeń z inżynierii 

genetycznej. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w 

Lublinie, 1-62. 

3. Kowalczyk K. (red.). 2013. Agrobiotechnologia. 

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

4. Malepszy S. (red) 2009. Biotechnologia roślin. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

5. Sambrook J., Russell D. W. 2001. Molecular cloning a 

laboratory manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press 

6. Turner P. C., McLennan A. G., Bates A. D., White M. R. H. 

2000. Biologia molekularna. Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, projektowanie i wykonywanie doświadczeń, 

prezentacja i interpretacja wyników doświadczeń, dyskusja, 

wykonanie i prezentacja projektu 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 9 0,36 

Konsultacje 7 0,28 

Zaliczenie projektu 2 0,08 

Zaliczenie 3 0,12 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do ćwiczeń 10 0,40 

Przygotowanie do zaliczenia 10 0,40 

Studiowanie literatury 15 0,60 

Przygotowanie projektu 10 0,40 

Razem punkty ECTS 3 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach – 9 godz. 

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych - 9 godz. 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia i opracowania projektu – 7 godz. 

- zaliczenie projektu – 2 godz. 

- obecność na zaliczeniach – 3 godz. (3×1 godz.) 

Łącznie 30 godz. co odpowiada 1,2 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych - 9 godz. 

- przygotowanie do ćwiczeń – 10×1 godz. = 10 godz. 

- dokończenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych = 15 godz. 

- dokończenie projektu – 5 godz. 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia i opracowania projektu – 7 godz. 

- zaliczenie projektu – 2 godz. 

- obecność na zaliczeniach – 5 godz.  

Łącznie 53 godz. co odpowiada 2,12 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W08 + 

IS_W11 ++ 

IS_U05 + 

IS_U15 ++ 

IS_K03 + 



Moduł Nanotechnologie w ochronie i inżynierii środowiska 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_52_1 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Nanotechnologie w ochronie i inżynierii środowiska 

Nanotechnology in environmental engineering and protection 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia 

Rok studiów dla kierunku 4 

Semestr dla kierunku 7 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

2 w tym kontaktowe 1,32 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Izabela Jośko 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 

Cel modułu Celem realizowanego przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

możliwościami wykorzystania nanotechnologii w ochronie 

powietrza, wód i gleb. Student poznaje także potencjalne skutki 

środowiskowe wynikające ze wzrostu produkcji i stosowania 

nanoproduktów.  

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Zna możliwości zastosowania narzędzi nanotechnologii w 

ochronie i inżynierii środowiska. 

W2. Zna metody wytwarzania i charakterystyki 

nanomateriałów. 

W3. Zna ryzyko i możliwe konsekwencje związane ze 

stosowaniem nanotechnologii w różnych gałęziach przemysłu. 

Umiejętności: 

U1. Potrafi scharakteryzować nanomateriały w oparciu o wyniki 

analiz z zakresu mikroskopii elektronowej i spektroskopii oraz 

wyjaśnić znaczenie właściwości różnych nanomateriałów w 

procesach mających na celu ochronę środowiska 

U2. Potrafi wyjaśnić znaczenie nanotechnologii w ochronie 

wód, gleb i powietrza. 

U3. Potrafi ocenić skutki eksploatacji nanoproduktów i 

rozprzestrzeniania nanomateriałów w środowisku.  

Kompetencje społeczne:  

K1. Potrafi określić nowe możliwości i rozwiązania wynikające 

z zastosowania  nanotechnologii w ochronie zasobów 

środowiska  

K2. Potrafi ocenić potencjalne ryzyko środowiskowe związane 

z rosnącą produkcją i eksploatacją różnego rodzaju 

nanomateriałów. 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1- ocena pracy pisemnej 

W2- ocena pracy pisemnej 

W3- ocena pracy pisemnej 

U1- ocena pracy pisemnej, udział w dyskusji   

U2- ocena pracy pisemnej, udział w dyskusji  

U3- ocena pracy pisemnej, udział w dyskusji 

K1-  udział w dyskusji 

K2- udział w dyskusji 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: test 

wiadomości, dyskusja. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Chemia, ochrona środowiska, degradacja i rekultywacja gleb 

 Treści modułu kształcenia  

 

W ramach przedmiotu student zapoznaje się z osiągnięciami i 

możliwościami nanotechnologii w ochronie różnych zasobów 

środowiska. Student poznaje metody wytwarzania i 

charakterystyki nanomateriałów. Student zapoznaje się z 

zastosowaniem nanotechnologii w detekcji zanieczyszczeń w 

powietrzu, wodach, i glebach, a także z możliwościami 

wykorzystania nanomateriałów w oczyszczaniu ścieków oraz 

zabiegach remediacyjnych zdegradowanych gleb. W trakcie 

zajęć student poznaje potencjalne losy nanomateriałów 

uwolnionych do środowiska w skutek eksploatacji różnych 

nanoproduktów. Student zapoznaje się z problematyką związaną 

z oceną toksyczności nanomateriałów, w tym potencjalnymi 

mechanizmami i czynnikami determinującymi ekotoksyczność 

nanomateriałów. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. R.W. Kelsall, I.W. Hamley, M. Geoghegan 2012. 

Nanotechnologie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2. D.S. Goodsell 2004. Bionanotechology: Lessons from 

nature. John Wiley & Sons. 

3. B.I. Kharisov, O. V. Kharissova, H.V. Rasika Dias 2015. 

Nanomaterials for Environmental Protection. John Wiley & 

Sons 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych, dyskusja, 

pokazy z właściwości nanomateriałów 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 18 0,72 

Ćwiczenia 0 0 

Konsultacje 12 0,48 

Zaliczenie projektu lub inne 0 0 

Zaliczenie 3 0,12 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do ćwiczeń 0 0 

Przygotowanie do zaliczenia 3 0,12 

Studiowanie literatury 11 0,44 

Przygotowanie zagadnień i 

tematów dyskusji 

3 0,12 

Razem punkty ECTS                    2 2 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach – 18 godz. 



- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia– 12 godz. 

- obecność na zaliczeniach– 3 godz.  

Łącznie 33 godz. co odpowiada 1,32 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w zajęciach audytoryjnych – 18 godz. 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia – 12 godz. 

- przygotowanie zagadnień i tematów dyskusji – 3 godz. 

- przygotowanie do zaliczenia – 3 godz. 

- obecność na zaliczeniach i egzaminie – 3 godz. 

Łącznie 39 godz. co odpowiada 1,56 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W06 +++ 

IS_W07 ++ 

IS_U14 +++ 

IS_K03 ++ 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Substancje pochodzenia antropogenicznego w środowisku 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_52_2 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Substancje pochodzenia antropogenicznego w środowisku 

Substances of anthropogenic origin in the environment 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 3 

Semestr dla kierunku 6 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

2 w tym 1,08 kontaktowe 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Marzena S. Brodowska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 

Cel modułu Zapoznanie studentów z naturalnymi i antropogenicznymi 

źródłami zagrożeń chemicznych – zanieczyszczenia atmosfery, 

wód i gleb. Zagrożenia dla zdrowia i życia organizmów oraz 

jakości środowiska przyrodniczego. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1.Zna i rozumie przyczyny i skutki oddziaływania 

chemicznych zagrożeń na środowisko przyrodnicze 

pojawiających się w wyniku zamierzonej i niezamierzonej 

działalności człowieka. 

W2.Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych przemian 

substancji antropogenicznych w środowisku. 

W3.Potrafi ocenić ryzyka zagrożeń dla środowiska 

przyrodniczego i organizmów żywych. 

Umiejętności: 

U1.Potrafi dokonać obliczeń do oceny wybranych parametrów 

jakości środowiska. 

U2.Potrafi przewidzieć zachowanie substancji 

antropogenicznych w środowisku w celu oceny jego jakości. 

Kompetencje społeczne:  

K1.Ma świadomość odpowiedzialności za kształtowanie i stan 

środowiska przyrodniczego. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

W1, W2, W3: dyskusja, zaliczenie przedmiotu, 

U1, U2: ocena pracy pisemnej, 

K1:, dyskusja, zaliczenie przedmiotu. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Chemia, Biologia, Biochemia, Gleboznawstwo 



 Treści modułu kształcenia  

 

Pozytywne i negatywne skutki wpływu zamierzonej i 

niezamierzonej działalności człowieka na środowisko 

przyrodnicze. Oddziaływanie przemysłu na środowisko. Wpływ 

nawozów, ścieków i osadów ściekowych na środowisko. 

Chemiczne i środowiskowe aspekty obecności pestycydów w 

środowisku. Ocena ryzyka występowania metali ciężkich i 

innych substancji pochodzenia antropogenicznego w 

środowisku. Gazowe i pyłowe zanieczyszczenia atmosfery, 

źródła i oddziaływanie na środowisko. Skutki nadmiaru 

biogenów w środowisku, eutrofizacja ekosystemów. Przyczyny 

i skutki efektu cieplarnianego, dziury ozonowej i kwaśnych 

opadów. Katastrofy ekologiczne. Wpływ substancji 

antropogenicznych na organizmy żywe. Substancje szkodliwe i 

toksyczne w żywności. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1.Andrews J. E., Brimblecombe P., Jickells T. D., Liss P. S. 

„Wprowadzenie do chemii środowiska”. WN-T, Warszawa 

2000. 

2.Kabata-Pendias A., Pendias H. „Biogeochemia pierwiastków 

śladowych”. PWN, Warszawa 1999. 

3.O’Neil P. „Chemia środowiska”. PWN, Warszawa-Wrocław 

1998. 

4.Pawłowski L. „Chemia środowiska. Część I”. Politechnika 

Lubelska, Lublin 1998. 

5.Filipek T. (red.) 2003. Podstawy i skutki chemizacji 

agroekosystemów. Wyd. AR, Lublin. 

6.Zakrzewski S. Z. 1995. Podstawy toksykologii środowiska. 

PWN, Warszawa. 

7.Sadowski Z. „Biogeochemia wybrane zagadnienia”. Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005. 

8.Weiner J. „Życie i ewolucja biosfery”. PWN, Warszawa 1999. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady z zastosowaniem środków audiowizualnych. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 18 0,72 

Ćwiczenia   

Konsultacje 8 0,32 

Zaliczenie projektu lub 

inne 

  

Zaliczenie 1 0,04 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 
  

Przygotowanie do 

egzaminu 

12 0,48 

Studiowanie literatury 11 0,44 

Przygotowanie projektu 

lub inne 

  

Razem punkty ECTS                    50 2 

 

 



Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

18 godz. – udział w wykładach, 

8 godz. – udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia przedmiotu. 

1 godz. – udział w zaliczeniu przedmiotu. 

Łącznie 27 godz. co odpowiada 1,08 punktom ECTS 

 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

8 godz. – udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia przedmiotu. 

Łącznie 8 godz. co odpowiada 0,32 punktom ECTS 

 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych):  

Kod efektu kierunkowego dla wiedzy (w jakim stopniu jest osiągany) * 

Kod efektu kierunkowego dla umiejętności (w jakim stopniu jest osiągany) * 

Kod efektu kierunkowego dla kompetencji społecznych (w jakim stopniu jest osiągany) * 

 

 

Stopień osiągania efektów kierunkowych: 

IS_W01 +++ 

IS_W02 ++ 

IS_W04 +++ 

IS_W12 + 

 

IS_U01 ++ 

IS_U14 ++ 

 

IS_K03 ++ 

IS_K05 + 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Podstawy Toksykologii 

M uu_uu M_IS_NS_S1_52_3 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia, 

także nazwa w języku 

angielskim 

Podstawy toksykologii\Basis of toxicology 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultet 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 4 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 1 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Piotr Skowron 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 

Cel modułu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

podstawowymi terminami i pojęciami stosowanymi w 

toksykologii, poznanie najważniejszych trucizn, ich 

przemian oraz mechanizmów działania w organizmach, a 

także oddziaływania czynników fizyko-chemicznych 

występujących w środowisku na toksyczność różnych 

substancji. 

Efekty kształcenia  Wiedza: 

W1. Posiada wiedzę o podstawowych pojęciach i terminach 

z zakresu toksykologii, potrafi je definiować, zna podłoże 

historyczne i zadania toksykologii we współczesnym 

świecie. 

W2. Zna zagrożenia związane z wybranymi substancjami 

toksycznymi, rozumie mechanizmy działania toksycznego 

różnych trucizn i zanieczyszczeń. 

W3. Ma wiedzę na temat rozprzestrzeniania się substancji 

toksycznych w środowisku i globalnego charakteru 

wybranych zagrożeń. 

Umiejętności: 

U1. Student potrafi zlokalizować potencjalne źródła 

intoksykacji w środowisku, umie ocenić zagrożenia 

związane z substancjami toksycznymi, rozpoznać skutki ich 

działania i możliwości przeciwdziałania. 

Kompetencje społeczne: 

K1. Ma świadomość konieczności racjonalnego i 

bezpiecznego stosowania substancji toksycznych. 

K2. Student potrafi pracować w zespole, przygotować 

prezentacje z wykonanego projektu, przedstawić ją 

publicznie i argumentować swoje stanowisko. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych 

efektów kształcenia 

W1- ocena zadania projektowego, 

W2- ocena zadania projektowego, 

W3- ocena zadania projektowego, 

U1- ocena zadania projektowego, uczestnictwo w dyskusji, 

K1- obecność na zajęciach, ocena zadania projektowego, 

uczestnictwo w dyskusji, 



K2- ocena publicznej prezentacji zadania projektowego, 

ocena zadania projektowego. 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: dziennik 

prowadzącego, ocenione zadania projektowe, oceny 

aktywności studentów. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

Chemia, Biologia 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów 

Wykład obejmuje: Podstawowe pojęciach z zakresu 

toksykologii, jej definicje, podział, kierunki rozwoju, 

zadania w ochronie zdrowia i ochronie środowiska, 

perspektywy historyczne, źródła i szlaki substancji 

toksycznych w środowisku, sposoby przenoszenia 

zanieczyszczeń, katastrofy i klęski ekologiczne, 

wchłanianie substancji, ich metabolizm, przyczyny zatruć, 

najważniejsze substancje toksyczne w środowisku, ich 

źródła, obieg w ekosystemach, charakterystyka wybranych 

substancji toksycznych (metale ciężkie, pestycydy, związki 

organiczne, substancje dodatkowe w żywności), leki i 

narkotyki, problem uzależnień, zanieczyszczenia atmosfery 

(emisja CO2 i zmiany klimatyczne), wód (eutrofizacja), 

gruntu i gleby (zasolenie, chlor i fluor). 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura zalecana: 

1. Zakrzewski S. F., 1995, Podstawy toksykologii 

środowiska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 

2. Walker C. H., Hopkin S. P., Sibly R. M., Peakall D. B., 

2002, Podstawy ekotoksykologii. Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa. 

3. Piotrowski J. K. (red.), 2006, Podstawy toksykologii. 

Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

1) Wykład, 

2) Przygotowanie zespołowych projektów studenckich, 

3) Prezentacja projektów studenckich, 

4) Dyskusja. 

Bilans punktów ECTS 

Forma zajęć 
Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów 

ECTS 

 Wykłady 18 0,72 

 Konsultacje 5 0,20 

 Zaliczenie projektu 

lub inne 
1 0,04 

 Zaliczenie 1 0,04 

 
 

Liczba godzin nie 

kontaktowych 
 

 Studiowanie 

literatury 
18 0,72 

 Przygotowanie 

projektu lub inne 
7 0,28 

 Razem  50 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

 

- udział w wykładach – 18 godz., 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem projektów studenckich – 5 godz., 

- publiczna prezentacja projektu – 1 godz. 



- zaliczenie przedmiotu – 1 godz. 

Łącznie 25 godz. co odpowiada 1 punktowi ECTS 

 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

 

- publiczna prezentacja projektu – 1 godz. 

- przygotowanie zespołowego projektu studenckiego – 1 x 7 godz. = 7 godz., 

- czytanie zalecanej literatury udział w dyskusji – 18 godz., 

Łącznie 25 godz. co odpowiada 1 punktowi ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

 

IS_W04  +++ 

IS_W11  ++ 

IS_U01  ++ 

IS_U11  +++ 

IS_U12 + 

IS_U14 +++ 

IS_U20 ++ 

IS_K03 +++ 

IS_K04 ++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Zagospodarowanie wód opadowych 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_52_4 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/ang) 

Zagospodarowanie wód opadowych\Rainwater management 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny  

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne. 

Rok studiów dla kierunku 4 

Semestr dla kierunku 7 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2, w tym kontaktowe 0,96 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Sławomir Ligęza 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 

Cel modułu Wykłady obejmują wiedzę na temat wód opadowych, ich 

infiltracji i retencjonowania oraz technicznych sposobów 

wykorzystania takich wód w oparciu o istniejące akty prawne. 

Przybliżają również przykłady rozwiązań zastosowanych w 

innych krajach. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu 

dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku 

inżynieria środowiska. 

Umiejętności: 

U1. Ocenia i rozumie zjawiska i procesy zachodzące w 

środowisku przyrodniczym oraz wynikające z działalności 

człowieka zagrożenia i możliwości przeciwdziałania im. 

Kompetencje społeczne: 

K1. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie – 

podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych, potrafi 

inspirować proces uczenia się innych osób. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1 – zaliczenie końcowe. 

U1 – zaliczenie końcowe. 

K1 – zaliczenie końcowe. 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: test 

zaliczeniowy.  

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Wiedza ogólna z fizyki i gleboznawstwa. 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykłady obejmują wiedzę na temat wód opadowych, ich 

infiltracji i retencjonowania oraz technicznych sposobów 

wykorzystania takich wód w oparciu o istniejące akty prawne. 

Przybliżają również przykłady rozwiązań zastosowanych w 

innych krajach. 



Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 
1. Słyś D. 2008. Retencja i infiltracja wód deszczowych. Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. 
2. Wagner I. Krauze K. 2014. Jak bezpiecznie zatrzymać wodę 

opadową w mieście? Narzędzia techniczne. Zrównoważony 
rozwój – Zastosowania 5, 75-93.  

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, dyskusja. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 18 0,72 

Konsultacje 5 0,20 

Zaliczenie końcowe 1 0,04 

    Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do zaliczenia 14 0,56 

Studiowanie literatury 12 0,48 

Przygotowanie projektu lub 

inne 

- - 

Razem punkty ECTS                    50 2 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach – 18 godz., 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia i zaliczenia końcowego – 5 godz., 

- udział w zaliczeniu końcowym – 1 godz. 

Łącznie 24 godz., co odpowiada 0,96 punktom ECTS. 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- czytanie zalecanej literatury – 12 godz. 

Łącznie 12 godz. co odpowiada 0,48 punktom ECTS. 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W07+++ 

IS_U14+++ 

IS_K05+ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



Moduł Seminarium dyplomowe 1 

M uu_uu M_IS_NS_S1_53 
Kierunek  lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 
Nazwa modułu kształcenia, także 

nazwa w języku angielskim 
Seminarium dyplomowe 1 
Graduate seminar 1 

Język wykładowy polski 
Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 
obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku IV 
Semestr dla kierunku 7 
Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 
Łącznie: 2 punkty ECTS, w tym 1,4 kontaktowe.  

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 
Jacek Pranagal 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 
Cel modułu Pomoc dyplomantom w przygotowaniu i pisaniu prac inżynierskich. 

Przygotowanie studentów do samodzielnego zebrania specjalistycznej - 

branżowej literatury naukowej. Zapoznanie z procedurami i wymogami 

przygotowania pracy inżynierskiej, strukturą i układem pracy 

dyplomowej. Aktualna problematyka w inżynierii środowiska. 

Opanowanie przez studentów umiejętności przygotowania  

i wygłaszania referatów tematycznych oraz udziału  

i prowadzenia dyskusji merytorycznych.  
Efekty kształcenia  Wiedza:  

W1. Student powinien powtórzyć i potrafić wyakcentować 

najważniejsze zagadnienia związane z inżynierią środowiska,  

z którymi zapoznał się podczas dotychczasowej nauki 
Umiejętności: 
U1. Student potrafi wybierać fachową literaturę związaną z tematem 

swojej pracy dyplomowej, korzystać z zasobów bibliotecznych jak 

również z internetowych źródeł literaturowych 
U2. Umie przygotować prezentację i przedstawić zakres swojej tematyki 

badawczej oraz dyskutować na seminarium na temat zagadnień 

związanych z inżynierią środowiska  
U3. Student potrafi uzasadnić celowość podjętej tematyki badawczej 

oraz umie planować poszczególne etapy swojej pracy 
Kompetencje społeczne: 
K1. Potrafi współdziałać w grupie i organizować pracę podczas 

realizacji zadań zespołowych 
K2. Rozumie potrzebę ustawicznego samokształcenia i śledzenia 

literatury fachowej 
Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych 

efektów kształcenia 

W1: ocena wygłaszanych referatów tematycznych, kolokwium 

sprawdzające; 
U1, U2, U3: ocena wykonanych prezentacji, a także pracy studenta jako 

członka grupy dyskusyjnej; 
K1, K2: ocena pracy w zespole, inicjatywy studenta  

i samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań. 
Wymagania wstępne  

i dodatkowe 
- 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 
Dwie godziny seminarium przeznaczone są na szkolenie biblioteczne, 

prowadzone w pracowni komputerowej przez osobę wytypowaną  

z Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UP w Lublinie. 

Student poznaje sposoby korzystania ze źródeł informacji naukowej  

i przestrzeganie praw autorskich (plagiaty). Przeprowadza się 

repetytorium aktualnie najważniejszych zagadnień związanych  

z inżynierią środowiska. Na przykładzie publikacji naukowych, 

dokonuję się analizy układu prac naukowych, cytowania  



i sporządzania spisu piśmiennictwa. W miarę możliwości, uczestniczy 

w otwartych wykładach i referatach głoszonych na konferencjach 

naukowych i posiedzeniach towarzystw naukowych/technicznych oraz 

w publicznej obronie pracy doktorskiej.  
Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 
Specjalistyczna literatura naukowa oraz poradniki techniczne do 

projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej w zakresie inżynierii środowiska. 
Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Udział w dyskusji, formułowanie poglądów i opinii, przygotowanie 

prezentacji multimedialnych oraz opracowanie referatów tematycznych. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć 
Liczba godzin 

kontaktowych 
Obliczenie punktów 

ECTS 

Ćwiczenia 27 1,08 

Konsultacje 8 0,32 

Przygotowanie referatu 

tematycznego 
7,5 0,30 

Przygotowanie prezentacji 7,5 0,30 

Razem punkty ECTS 

 

 
2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

- Ćwiczenia – 27 godz., 

- Konsultacje – 8 godz.,  

Łącznie 35 godz. co odpowiada 1,4 punktu ECTS. 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- Ćwiczenia laboratoryjne – 27 godz., 

- Przygotowanie referatu tematycznego – 7,5 godz., 

- Przygotowanie prezentacji – 7,5 godz. 

Łącznie 45 godz. co odpowiada 1,68 punktu ECTS. 

 

Stopień osiągania efektów kierunkowych: 
W_05++ 

U_01++ 

U_11++ 

U_20++ 

K_04++ 

K_07++ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł  Prawo budowlane 

M_uu_uu M_IS_S1_54_1 

Kierunek lub kierunki studiów  Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

 Prawo budowlane 

Building law 

Język wykładowy  polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

 Specjalizacyjny  

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku  III 

Semestr dla kierunku   6 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

 Łącznie 1 w tym kontaktowe 0,60 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

 Stanisław Strojek 

Jednostka oferująca przedmiot   

Cel modułu  Celem nauczania jest zapoznanie studentów z problematyką 

związaną z przygotowaniem i realizacją procesu budowlanego, 

organizacją administracji architektoniczno-budowlanej i 

nadzoru budowlanego. Szczególny nacisk położony jest na 

odpowiedzialność stron będących uczestnikami procesu 

budowlanego oraz na czynności poprzedzające rozpoczęcie 

robót budowlanych.   

 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Student posiada podstawową wiedzę z dziedziny 

funkcjonowania prawa budowlanego w Polsce 

Umiejętności: 

U1.Student posiądzie wiedzę odnośnie dokumentów 

potrzebnych do rozpoczęcia budowy, uwarunkowań przebiegu 

procesu budowlanego, postępowania po zakończeniu budowy i 

w okresie utrzymania obiektów budowlanych. 

Kompetencje społeczne:  

K1. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1- zaliczenie pisemne problemowe 

U1 - zaliczenie pisemne problemowe, dyskusja. 

K 1- ocena pracy zespołowej i zaangażowania studenta w trakcie 

zajęć praktycznych, dyskusja, rozmowy. 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, 

dziennik prowadzącego. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Budownictwo, BHP z ergonomią 



 Treści modułu kształcenia  

 

Przepisy ogólne i definicje dotyczące prawa budowlanego. 

Prawo budowlane w świetle wymogów obowiązujących w Unii 

Europejskiej. Zapoznanie studentów z problematyką związaną 

z przygotowaniem i realizacją procesu budowlanego, 

organizacją administracji architektoniczno-budowlanej i 

nadzoru budowlanego. Odpowiedzialność zawodowa w 

budownictwie. Przepisy karne. Warunki jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1.  Prawo budowlane – ustawa z dnia 7  lipca 1994 r. (Dz.U. 

Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, dyskusja 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Konsultacje 5 0,20 

Zaliczenie 1 0,04 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do zaliczenia 10 0,40 

Razem punkty ECTS                    25 1 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach – 9 godz. 

- udział w konsultacjach – 5 godz. 

- zaliczenie – 1 godz. 

 

Łącznie 15 godz. co odpowiada 0,60 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- przygotowanie do zaliczenia – 10 godz. 

 

Łącznie 5 godz. co odpowiada 0,40 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

W1 - IS_W03+++ 

W1 - IS_ W09++ 

U1 - IS_U1++ 

U1 – IS_U12+ 

K1 - IS_K05+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Prawo w gospodarce rolno-środowiskowej 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_54_2 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Prawo w gospodarce rolno-środowiskowej / Law in the agro-

environmental economy 

 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 4 

Semestr dla kierunku 8 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 1 w tym kontaktowe 0,72 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Konrad Buczma 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych 

Cel modułu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przedmiotem i 

podmiotem Ustawy prawo o ochronie przyrody, prawo o 

ochronie środowiska oraz prawnymi podstawami 

funkcjonowania rolnictwa w Polsce oraz Wspólnocie 

Europejskiej. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1.  Student ma zaawansowaną wiedzę prawną dostosowaną 

do inżynierii środowiska. 

Umiejętności: 

U1. Student posiada umiejętność pracy w zespole. 

Kompetencje społeczne: 

K1.  Student ma analityczne podejście do rozwiązywania 

problemów związanych z wykonywaniem zawodu. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1- praca pisemna 

U1 - praca pisemna 

K1 - praca pisemna 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

-------------------------------------------------- 

 Treści modułu kształcenia  

 

Studenci po zapoznaniu się z treścią wykładu uzyskają 

poszerzoną wiedzę na temat pojęć z zakresu przedmiotu i 

podmiotu ustawy prawo o ochronie przyrody, prawo o ochronie 

środowiska. Słuchacze posiądą wiedzę z zakresu prawnych form 

ochrony przyrody oraz środowiska na podstawie analizy 

aspektów ustawy o ochronie przyrody i ochronie środowiska. 

Przedmiot dotyczy problematyki  gospodarki gruntami rolnymi 



Szczególna uwaga położona jest na problematykę obrotu 

nieruchomościami rolnymi, dziedziczenia gospodarstw rolnych, 

odpowiedzialności za zobowiązania związane z  prowadzeniem 

gospodarstwa rolnego.  Uwzględniona jest problematyka 

dotycząca sytuacji prawnej cudzoziemców jako podmiotów 

obrotu nieruchomościami położonymi na terenie Polski. 

Studenci zdobędą wiedzę z zakresu odpowiedzialności z tytułu 

wyrządzonej szkody w środowisku w trakcie swojej działalności 

zawodowej oraz organów administracji odpowiedzialnych za 

realizacje gospodarki wodno-ściekowej. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. P. Czechowski, Prawo rolne, Warszawa 2010; 

2. A. Lipiński, Prawne aspekty ochrony środowiska, Warszawa 

2010; 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 9            0,36 

Godziny niekontaktowe 
  

Przygotowanie do zajęć 2 0,08 

Studiowanie literatury 5 0,20 

Razem punkty ECTS                    X 1 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- Wykłady 9 

- Ćwiczenia 9 

Łącznie 18 godz. co odpowiada 0,72 pkt ECTS  

 

Nakład zajęć o charakterze praktycznym 

-Przygotowanie do zajęć 2  

- Studiowanie literatury 5 

Łącznie 7 godz. co odpowiada 0,28 pkt ECTS  

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W03+++ 

IS_U19+ 

IS_K01+++         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Wodociągi i Kanalizacje 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_55_1 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Wodociągi i Kanalizacje \ Water and Sanitation 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku  4  

Semestr dla kierunku  8 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

 Łącznie 4, w tym kontaktowe 2,3 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

 Paweł Rusiecki 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 

Cel modułu Celem modułu jest przekazanie ogólnej wiedzy w zakresie  

programowania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, 

znajomość procesów i urządzeń do ujmowania, gromadzenia  i 

transportu wody oraz urządzeń do odprowadzania ścieków, 

celowość ich stosowania. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Posiada podstawową wiedzę w zakresie programowania 

inwestycji stosowanych  w gospodarce wodno-ściekowej. Ma 

wiadomości dotyczące założeń do projektowania systemów 

wodociągowych  i kanalizacyjnych 

Umiejętności: 

U1. Potrafi zastosować wybrane rozwiązania systemowe w celu 

zaopatrzenia jednostek osadniczych w wodę oraz sposobu 

odprowadzania ścieków. Posiada umiejętność wyznaczania 

wielkości zapotrzebowania na wodę jednostki osadniczej, 

wydajności ujęcia, wielkości zbiorników i zaprojektowania 

układów sieci. 

Kompetencje społeczne:  

K1. Ma świadomość ważności zagadnień technicznych 

dotyczących zaopatrzenia w wodę i   zagospodarowanie 

ścieków. Wykazuje samodzielne myślenie w rozwiązywaniu 

problemów technicznych i rozumie potrzebę współpracy z 

innymi specjalistami. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1- ocena pracy pisemnej, 

U1 - ocena pracy zespołowej – wykonanie zadań projektowych, 

K1 - ocena pracy studenta  w charakterze lidera i członka 

zespołu wykonującego ćwiczenie projektowe. 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, 

projekty i ich obrona, dziennik prowadzącego. 



 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Fizyka, matematyka, grafika inżynierska, mechanika gruntów i 

gruntoznawstwo, budownictwo ogólne, mechanika płynów i 

materiałoznawstwo. 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykłady obejmują: Pojęcia podstawowe, klasyfikację źródeł 

wody wodociągowej, podział  i charakterystyka wód 

wykorzystywanych na potrzeby bytowo-gospodarcze, elementy 

składowe systemów wodociągowych (ujęcia, stacje uzdatniania, 

zbiorniki wody czystej, pompownie, sieci przesyłowe, 

rozdzielcze), rodzaje sieci, rozmieszczenie sieci w ulicy, 

elementy sieci, materiały, uzbrojenie i armatura, podział 

ścieków elementy sieci  kanalizacyjnych, charakterystyka 

eksploatacyjna systemów wodno-kanalizacyjnych. 

Ćwiczenia obejmują: założenia do projektowania i 

wymiarowania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, 

projektowanie, wymiarowanie i dobór urządzeń sanitarnych, 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Szpindor „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi” 

Warszawa 1998 rok 

2. T. Gabryszewski „Wodociągi” Warszawa PWN 1979 rok 

3. M. Roman „Poradnik wodociągi i kanalizacje” Warszawa 

Arkady 1991 rok 

4. Królikowski „Gospodarka wodno-ściekowa na obszarach 

niezurbanizowanych”. Białystok BB i WE 1993 rok. 

5. Z. Heidrich „Wodociągi i Kanalizacja” 1,2 tom 

WSiP Warszawa 1999r. 

6. M. Kwietniewski, W. Olszewski, E. Osuch-Pajdzińska 

„Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę” 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 

2009r. 

7. W. Żuchowicki „Wodociągi i kanalizacje – projektowanie, 

montaż, eksploatacja, modernizacja”  Warszawa Verlag 

Dashofer  2008 r. 

8. W. Błaszczyk, H.Stamatello, P.Błaszczyk „ Kanalizacja: 

sieci i pompownie” tom 1 Arkady, warszawa 1983r 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych, ćwiczenia 

audytoryjne i projektowe, praca zespołowa - projekty 

studenckie. 

Bilans punktów ECTS 

 
Forma zajęć 

Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 13 0,52 

Zaliczenie projektu lub 

inne 
5 0,20 

 Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

 Przygotowanie do 

ćwiczeń 
10 0,40 

Przygotowanie do 

egzaminu 
20 0,80 

Studiowanie literatury 15 0,60 

Przygotowanie projektu 

lub inne 
10 0,40 

Razem punkty ECTS                     4 

          



Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- Wykłady – 9 godz., 

- Ćwiczenia – 18 godz., 

- Konsultacje – 13 godz.,  

- Zaliczenie projektu lub inne – 5 godz., 

Łącznie 45,0 godz. co odpowiada 1,8 punktom ECTS. 
 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- Ćwiczenia laboratoryjne – 18 godz., 

- Studiowanie literatury – 15 godz., 

- Przygotowanie projektu lub inne – 10 godz., 

- Zaliczenie projektu lub inne – 5 godz. 

Łącznie 48 godz. co odpowiada 1,92 punktom ECTS. 
 

Stopień osiągania efektów kierunkowych: 

 

IS_W08++ 

IS_W10 + 

IS_W113++ + 

IS_U01 +++ 

IS_U15++ 

IS_K03 +++  

IS_K04 +++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Rośliny w rozwiązaniach inżynierskich  

Numer modułu zgodnie z planem 

studiów 

M_IS_NS_S1_55_2 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

specjalizacja: Inżynieria ekologiczna 

Nazwa modułu kształcenia, także 

nazwa w języku angielskim 

Rośliny w rozwiązaniach inżynierskich  

Plants in engineering solutions 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia Obowiązkowy  

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 4 

Semestr dla kierunku 8 

Liczba punktów ECTS z podziałem 

na kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 1,4/2,6 

Tytuł/stopień, imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej za moduł 

Dr Grzegorz Szumiło 

Jednostka oferująca moduł 

 

Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i 

Towaroznawstwa 

Cel modułu  

 

Celem realizowanego modułu jest przedstawienie 

studentom roślin jako elementu przyrodniczego 

kształtującego krajobraz, stosowania roślinności w 

celu niwelowania negatywnych skutków 

antropopresji, poprzez tworzenie terenów zieleni 

oraz biologiczną rekultywację i zagospodarowanie 

nieużytków z wykorzystaniem roślin uprawianych 

na cele energetyczne. 

Efekty kształcenia dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które 

student osiągnie po zrealizowaniu 

modułu. 

Wiedza:  

1. Student zna i potrafi charakteryzować wybrane 

gatunki roślin przeciwerozyjnych, trenów zieleni, 

energetycznych i stosowanych w rekultywacji. 

2. Student ma elementarną wiedzę na temat ich 

wymagań siedliskowych i agrotechnicznych. 

Umiejętności: 

1. Student umie dokonać wyboru rośliny 

energetycznej i rekultywacyjnej, odpowiedniej dla 

określonych warunkach siedliskowych, potrafi 

klasyfikować i porównywać wybrane rośliny dla 

małych terenów zielni, energetyczne i stosowane w 

rekultywacji. 

2. Student potrafi wykonać projekt technologiczny 

dla wybranych roślin uprawianych na cele 

energetyczne i rekultywacyjne. 

Kompetencje społeczne: 

1. Student potrafi współdziałać i pracować w 

zespole; potrafi opracować i zrealizować 

harmonogram prac zapewniający dotrzymanie 

terminów.  

Wymagania wstępne i dodatkowe  Gleboznawstwo 

Treści programowe modułu 

kształcenia  

Wykładany przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu 

roli i funkcji roślinności z punktu widzenia 

inżynierii środowiska, rekultywacji biologicznej 

terenów zdegradowanych, produkcji roślin 

energetycznych i zastosowania biomasy. Definicje i 

podstawowe pojęcia związane z przedmiotem. 



Wiedzę dotyczącą właściwości, charakterystyki 

biologicznej i wymagań siedliskowych wybranych 

roślin: energetycznych, stosowanych w 

rekultywacji, dla terenów zieleni i ochronnych 

(przeciwerozyjne, wodochłonne, wiatrochronne, 

dźwiękochłonne), ogólnych kryteriów ich doboru i 

niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych. Informacje 

dotyczące indykacyjnej i remediacyjnej funkcji 

roślin.  

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa:  

1. Kasińska L., Sieniawska-Kuras A. 2009. 

Architektura krajobrazu dla każdego. Wyd. KaBe, 

Krosno.  

2. Krzaklewski W. 1988. Leśna rekultywacja i 

biologiczne zagospodarowanie nieużytków 

poprzemysłowych. Wyd. AR Kraków.  

3. Kościk B. (red.) 2003. Rośliny energetyczne. 

Wyd. AR Lublin. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Maciak F. 1996. Ochrona i rekultywacja 

środowiska. Wyd. SGGW Warszawa.  

2. Jankowski K.,  Ciepiela G.A., Jodełka J.,  

Kolczarek R. 2005. Tereny zadarnione. Wyd. 

Akademia Podlaska. 

Planowane formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, 

praca zespołowa (wykonywanie i prezentacja 

projektu), dyskusja 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych 

efektów kształcenia 

W1- sprawdzian pisemny 

W1- sprawdzian pisemny 

U1 - sprawdzian pisemny 

U2 - ocena zadania projektowego 

K1 - ocena prezentacji  

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: 

- archiwizacja prac pisemnych, 

- dziennik prowadzącego. 

Bilans punktów ECTS 
Forma zajęć 

Liczba godzin 

kontaktowych 

Wykłady 0,36 

Ćwiczenia audytoryjne 0,32 

Ćwiczenia laboratoryjne 0,40 

Konsultacje 0,20 

Zaliczenie projektu 0,04 

Egzamin 0,08 

Razem godziny 

kontaktowe 
1,4  

Forma zajęć 
Liczba godzin 

niekontaktowych 

Przygotowanie do zajęć 0,40 

Przygotowanie do 

egzaminu 
0,60 

Przygotowanie projektu 0,60 

Studiowanie literatury 1,00 

Razem godziny 

niekontaktowe 
2,60  



 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 

akademickiego: 

udział w wykładach – 9 godz.; 

udział w zajęciach audytoryjnych – 8 godz.; 

udział w zajęciach laboratoryjnych – 10 godz.; 

udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do egzaminu i opracowania projektu – 5 

godz.; 

zaliczenie projektu – 1 godz.; 

obecność na egzaminie – 2 godz.;  

Łącznie 35 godz. co odpowiada 1,4 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

udział w zajęciach audytoryjnych – 8 godz.; 

udział w zajęciach laboratoryjnych – 10 godz.; 

przygotowanie do ćwiczeń – 10 godz.; 

udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do egzaminu i opracowania projektu – 5 

godz.; 

przygotowanie projektu – 15 godz.; 

zaliczenie projektu – 1 godz.; 

obecność na egzaminie – 2 godz.  

Łącznie 51 godz. co odpowiada 2,04 punktom ECTS     

 

Odniesienie efektów modułowych do efektów kierunkowych: 

W1, W2 – IS_W05 + 

U1– IS_U14 ++,  

U2 – IS_U15 ++ 

K1 – IS_K02 +++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Inżynieria rzeczna i ochrona przed powodzią  

Rzeczna  M_IS_NS_S1_56_1 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Inżynieria rzeczna i ochrona przed powodzią\ 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 4 

Semestr dla kierunku 8  

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/nie 

kontaktowe 

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2,64 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Kazimierz Stelmaszczuk 

Jednostka oferująca przedmiot Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie  Wydział 

Agrobioiżynierii 

Cel modułu    Celem realizowanego modułu jest zapoznanie studenta z 

aktualnym poziomem wiedzy naukowej i inżynierskiej w 

dziedzinie hydrotechnicznej w projektowaniu regulacji  rzek 

i ochronie  przed powodzią . Sposoby zapewnienia  i 

utrzymania istniejących  prawnie chronionych obszarów  

ekologicznych (Natura 2000,użytki ekologiczne itp.)w 

korycie  i dolinie rzecznej Przedstawienie sposobu obliczania 

przepustowości koryt rzecznych ,budowy wałów i 

,zbiorników przeciwpowodziowych jako obiektów  w 

ochronie przeciwpowodziowej . 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

Ma  podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i 

systemów technicznych   

Zna normy, wytyczne oraz zasady projektowania obiektów 

służących kształtowaniu, ochronie i inżynierii środowiska oraz 

ich elementów  

Umiejętności: 

Potrafi planować i przeprowadzić eksperymenty, w tym pomiary 

i symulacje komputerowe intepretować uzyskane wyniki i 

wyciągać wnioski  

Kompetencje społeczne:  

Ma analityczne podejście do formowania i rozstrzygania 

dylematów związanych z wykonywaniem zawodu, 

przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania 

różnorodności poglądów kultur  



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W zakresie wykładów egzamin pisemny  W zakresie ćwiczeń 

projekt budowlany wraz z operatem wodnoprawnym , oraz test. 

Dla zakresu wyników testu: 

Student uzyskał powyżej 94% poprawnych odpowiedzi na teście 

, dla poszczególnych zagadnień przekazanych na wykładach  na 

ocenę 5,0: 

Student nie rozumie i nie potrafi odnosić się do zagadnień z 

zakresu inżynierii rzecznej  oraz ochronie przeciwpowodziowej  

na ocenę 2,0 

. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

 Brak 

 Treści modułu kształcenia  

 

. Zna  co to jest inżynieria rzeczna, morfologia rzek,. Opisuje 

wezbrania i powodzie, w miarę zagrożenia środki ochrony  

przeciwpowodziowej . Zna plany ochrony przeciwpowodziowej  

dla obszaru lokalnego oraz plany jej ograniczenia  . Wykonuje 

projekt budowlany wraz z operatem wodnoprawnym zbiornika 

wodnego  jako jedną z form ochrony przeciwpowodziowej  . 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Budownictwo wodne autorzy Adolf Gondowicz, Tadeusz 

Kiciński ,Armand Żbikowski  wyd. Państwowe Wydawnictwa 

Szkolnictwa Zawodowego wydano w 1973 r. 

Ochrona przed powodzią autor Tadeusz Kiciński skrypt Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wydano w 

1983 r 

Tablice Inżynierskie tom V Budownictwo wodne wydane przez 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe  wydano w 1956 r. Praca 

zbiorowa  

Melioracje autorzy Hieronim Grzyb ,Tomasz Kocjan, Zygmunt 

Rytel wydane przez Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 

w 1982 r. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady 18godz. 

Ćwiczenia projektowe 9 godz. ćwiczenia laboratoryjne 9 godz. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 18 0,72 

Ćwiczenia audytoryjne  9 0,36 

Ćwiczenia laboratoryjne  9 0,36 

Zaliczenie projektu lub 

inne 

15 0,80 

Zaliczenie ćwiczeń  10 0,40 

  Liczba godzin nie 

kontaktowych 
2,64 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

10 0,40 

Przygotowanie do 

egzaminu 

10 0.40 

Studiowanie literatury 7 0,28 

Przygotowanie projektu 

lub inne 

10 0,40 

Razem punkty ECTS 4 



 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

Łącznie …98. godz. co odpowiada …4,0 punktom ECTS 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

Łącznie 61…. godz. co odpowiada 2,64…. punktom ECTS 

 

IS_W01 + 

IS_W08 ++ 

IS_W10 +++ 

IS_U01 +++ 

IS_U05 ++ 

IS_K01 +++ 

IS_K03 ++ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Kształtowanie terenów zieleni 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_56_2 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska, specjalizacja Inżynieria ekologiczna 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Kształtowanie terenów zieleni\Forming of green spaces 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 4 

Semestr dla kierunku 8 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 1,68 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Halina Lipińska 

Jednostka oferująca przedmiot Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej, 

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu 

Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie z podziałem, prawnymi 

uwarunkowaniami oraz teoretycznymi podstawami i praktycznymi 

sposobami kształtowania terenów zieleni, z ich rolą w inżynierii 

środowiska, w ochronie i poprawie środowiska życia ludzi, roślin i 

zwierząt 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: Student po zakończeniu kursu: 

1. Zna ekologiczne i społeczno-wychowawcze aspekty 

kształtowania i utrzymania terenów zieleni  

2. Zna rodzaje terenów zieleni 

3. Posiada wiedzę w zakresie najważniejszych zasad 

kształtowania terenów zieleni  

Umiejętności: Student 

1. Potrafi wykonać inwentaryzację i analizę terenu 

opracowania, ocenić zasoby w zakresie terenów zieleni 

2. Potrafi przygotować koncepcję projektową terenów zielni na 

wybranym obszarze z uwzględnieniem warunków 

przyrodniczych, zasad kompozycji, funkcjonalności przestrzeni 

i wskaźników planistycznych 

Kompetencje społeczne: Student 

1. Ma świadomość wagi kształtowania terenów zieleni, w celu 

ochrony i poprawy środowiska przestrzennego życia człowieka 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1, 2 i 3 - kolokwium zaliczeniowe pisemne 

U1 - ocena projektu inwentaryzacji i analizy terenu 

U2 - ocena podziału funkcjonalno-przestrzennego terenu, 

układów kompozycyjnych w koncepcji projektowej terenów 

zieleni  

K1 - ocena koncepcji projektowej terenu zieleni  



Formy dokumentowania osiągniętych wyników: kolokwium, 

projekty cząstkowe, projekt, dziennik prowadzącego. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Rysunek techniczny, Gleba w środowisku,  

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykłady obejmują: Społeczne i ekologiczne aspekty tworzenia 

i utrzymania terenów zieleni na obszarach miejskich i wiejskich. 

Systemy i rodzaje terenów zieleni. Funkcje i układy terenów 

zieleni otwartej o różnych funkcjach. Zieleń towarzysząca 

obiektom użyteczności publicznej i zabudowie mieszkaniowej 

mieście na obszarach wiejskich. Tereny zieleni rolniczej. Lasy. 

Podstawowe zasady i uwarunkowania prawne kształtowania 

terenów zieleni. Tereny zieleni w inżynierii środowiska. SPM, 

Zielona infrastruktura. Zarys systemu gromadzenia danych o 

terenach zieleni (zasady tworzenia systemu informacji, 

inwentaryzacje),  

Ćwiczenia obejmują: Określenie: użytkowników i ich potrzeb 

(w tym modernizacji) oraz funkcji projektowanej przestrzeni. 

Opracowanie programu i założeń koncepcji projektowej. 

Oznaczanie zasobów wypoczynkowych. Analizy. Projekt  

funkcjonalno-przestrzenny zieleni towarzyszącej: zabudowie 

mieszkaniowej, komunikacji drogowej, rekreacji, zabawie 

dzieci. Koncepcja cmentarza komunalnego. Plan zadrzewień w 

krajobrazie otwartym. Rysowanie projektu koncepcyjnego, 

oznaczenia, ergonomika. Inwentaryzacja terenów zieleni, 

Strategia rozwoju terenów zieleni 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa:  

1. Łukasiewicz A. Łukasiewicz Sz. 2011. Rola i kształtowanie 

zieleni miejskiej. Wyd. nauk. UAM, Poznań 

2. Majdecki L. i in., 1983. Kształtowanie krajobrazu stref 

podmiejskich, SGGW, Warszawa. 

3. Pokorski J., Siwiec A. 1998. Kształtowanie terenów zieleni. 

Wyd. 6. WSiP, W-wa. 

Literatura zalecana: 

4. Przyrodnicze zagospodarowanie składowisk odpadów 

komunalnych. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 15. 

5. Borcz Z. 2002. Elementy projektowania zieleni 

6. Zieleń miejska 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

wykład, ćwiczenia projektowe,  

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 9 0,36 

Konsultacje 18 0,72 

Zaliczenie projektu lub 

inne 

5 0,20 

Kolokwium 

zaliczeniowe 

1 0,04 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 



Przygotowanie do 

ćwiczeń 

10 0,40 

Dokończenie projektów 

cząstkowych 

13 0,52 

Wykonanie projektu 

końcowego i posteru 

10 0,40 

Przygotowanie do 

kolokwium 

zaliczeniowego 

10 0,40 

Studiowanie zalecanej 

literatury 

15 0,60 

Razem punkty ECTS                    X – 100 4 

 

- udział w wykładach – 9godz. 

- udział w ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych – 9 godz. 

- udział w konsultacjach związanych z korektą projektów i przygotowaniem do kolokwium 

zaliczeniowego-18godz. 

Zaliczenie projektu-5 godz. 

Kolokwium zaliczeniowe-1 godz.  

 

Łącznie 42 godz. co odpowiada 1,68 pkt. ECTS  

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych – 9 godz. 

- dokończenie projektów – 13 godz.  

- wykonanie projektu końcowego i posteru: 10 godz. 

- udział w konsultacjach związanych z korektą projektów i przygotowaniem do kolokwium 

zaliczeniowego: 18 godz. 

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego – 10 godz. 

Łącznie 60 godz. co odpowiada 2,4 pkt. ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

 

IS_W06 ** 

IS_W13 ** 

IS_U15 ** 

IS_W16 *** 

IS_K03 ** 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Budownictwo i konstrukcje inżynierskie 

M uu_uu M_IS_NS_S1_57_1 

Kierunek  lub kierunki 

studiów 

Inżynieria Środowiska 

 

Nazwa modułu kształcenia, 

także nazwa w języku 

angielskim 

Budownictwo i konstrukcje inżynierskie 

General building engineering and engineering structures (construction 

technology) 

Ćwiczenia z budownictwa i konstrukcji inżynierskich 

General building and engineering structures - classes 

 

Język wykładowy Polski 

 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 4 

 

Semestr dla kierunku 8  

 

 

Liczba punktów ECTS                 

z podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 1,92 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Anna Iwanek 

Jednostka oferująca 

przedmiot 

Wydział Agrobioinżynierii 

Cel modułu Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów umiejętności i 

kompetencji w zakresie stosowania: 

- przepisów technicznych (warunki techniczne, prawo  

  budowlane), 

- polskich i europejskich norm technicznych,  

- kryteriów doboru elementów konstrukcyjnych (ścian, stropów,  

  schodów, nadproży, pokryć dachowych, więźb dachowych,   

  fundamentów, stolarki okiennej i drzwiowej), wykończeniowych  

  i izolacji (izolacje termiczne, przeciwwilgociowe, akustyczne) w  

  budynkach wznoszonych w technologii tradycyjnej. 

  

Studenci uzyskują wiedzę i potrafią samodzielnie wykonać szczegółową 

dokumentację techniczną opisową, obliczeniową i rysunkową (rzuty 

poziome, przekroje pionowe, rzuty więźby dachowej i dachu, szczegóły 

konstrukcyjne dotyczące zaprojektowanych rozwiązań). 

 

Efekty kształcenia – łączna 

liczba ECTS nie może 

przekroczyć  dla modułu (4-

8).  

Wiedza: 

W1. Student zna szczegółowe zapisy przepisów prawnych     

       dotyczących projektowania budynków:    

       ustawy Prawo budowlane i rozporządzenia w sprawie    

       warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  

       i ich usytuowanie. 

W2. Student zna szczegółowe kryteria doboru i wymagania 

       stawiane pionowym i poziomym przegrodom budowlanym. 

W3. Student zna szczegółowe zasady dotyczące projektowania    

       takich elementów budowlanych jak: fundamenty, ściany,   

       stropy, nadproża, wieńce, dachy, schody, balkony, kominy,  



       stolarka okienna i drzwiowa. 

W4. Student zna szczegółowe zasady projektowania     

       architektoniczno-budowlanego budynków wielorodzinnych/     

       jednorodzinnych w technologii tradycyjnej udoskonalonej,      

       podstawowe zasad konstruowania budynków,  

       rozmieszczenia mieszkań i pomieszczeń oraz podstawowe  

       obliczenia obowiązujące projektanta. 

Umiejętności: 

U1.  Student potrafi samodzielnie wykonać szczegółową      

       dokumentację techniczną opisową i rysunkową budynku  

       zaprojektowanego w technologii tradycyjnej udoskonalonej     

       – wykonać opis techniczny zaprojektowanego budynku i  

       przyjętych rozwiązań techniczno-materiałowych oraz  

       narysować rzuty poziome konstrukcyjne, przekroje  

       pionowe podłużne i poprzeczne, szczegóły konstrukcyjne  

       dotyczące zaprojektowanych rozwiązań - wg wydanego  

       tematu lub wg indywidualnego pomysłu. 

U2.  Student potrafi wykonać szczegółowe obliczenia:  

       a) parametrów elementów konstrukcyjnych – schodów,     

       otworów, elementów więźby dachowej, obciążeń  

       działających na konstrukcję, 

       b) parametrów termicznych dotyczących poszczególnych     

       przegród w budynku. 

Kompetencje społeczne: 

KS1. Student ma analityczne podejście do formułowania i       

       rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem  

       zawodu; przestrzega zasad etyki zawodowej i  

       poszanowania różnorodności poglądów i kultur; 

       jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników prac  

       i ich interpretację oraz za terminowość wykonanych zadań. 

 

Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia 

WYKŁADY 

Student przystępuje do egzaminu pisemnego. 

 

ĆWICZENIA – ZAJĘCIA PROJEKTOWE 

Student wykonuje projekt indywidualnie i samodzielnie. 

Student otrzymuje ocenę po: 

- oddaniu całego projektu na ostatnich zajęciach w semestrze  

  (zakres projektu wg tematu wydawanego na pierwszych  

  zajęciach),  

- krótkiej ustnej obronie dotyczącej sposobu wykonania projektu   

  oraz przyjętych rozwiązań projektowych, 

- otrzymaniu ocen pozytywnych ze sprawdzianów wiedzy z  

  zakresu poszczególnych etapów projektu. 

- otrzymaniu oceny pozytywnej za notatki techniczne wykonane  

  w trakcie semestru. 

 

SPOSÓB WERYFIKACJI KAŻDEGO EFEKTU KSZTAŁCENIA 

W1 - sprawdzian, odpowiedź ustna (obrona), egzamin pisemny. 

W2 - sprawdzian, odpowiedź ustna (obrona), egzamin pisemny. 

W3 - sprawdzian, odpowiedź ustna (obrona), egzamin pisemny. 

W4 - sprawdzian, odpowiedź ustna (obrona), egzamin pisemny. 

U1 - korekta wykonanych zadań, odpowiedź ustna (obrona),  

       ocena zadania projektowego. 

U2 - korekta wykonanych zadań, odpowiedź ustna (obrona),  



       ocena zadania projektowego. 

KS1 - korekty wykonanych zadań, odpowiedź ustna cząstkowa  

       (obrona cząstkowa), odpowiedź ustna końcowa (obrona  

       końcowa), dyskusja prowadzona w trakcie zajęć.  

 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: 

sprawdziany, egzaminy pisemne, prace pisemne i rysunkowe, dziennik 

prowadzącego. 

 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

1.  Rysunek techniczny i geometria wykreślna. 

2.  Informatyczne podstawy projektowania 

3.  Materiałoznawstwo. 

5.  Mechanika i wytrzymałość materiałów. 

6.  Budownictwo. 

7.  Gospodarka przestrzenna. 

 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Zajęcia w ramach modułu prowadzone są w postaci wykładu   (15 godzin) 

oraz zajęć projektowych – ćwiczeń (30 godzin) polegających na 

indywidualnym samodzielnym wykonywaniu rysunków technicznych i 

obliczeń pod kierunkiem i nadzorem osoby prowadzącej zajęcia. 

 

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z zasadami projektowania 

architektoniczno-budowlanego budynków 

wielorodzinnych/jednorodzinnych wykonywanych w technologii 

tradycyjnej udoskonalonej oraz podstawowymi obliczeniami 

obowiązującymi projektanta (obliczenia cieplne – współczynnik 

przenikania ciepła przegród, zebranie obciążeń konstrukcyjnych i 

technologicznych, obliczenia elementów drewnianej więźby dachowej). 

 

WYKŁADY 

Zakres: 

- omówienie szczegółowych zapisów przepisów prawnych:    

  ustawy Prawo budowlane i warunków technicznych jakimi  

  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

- omówienie szczegółowej terminologii, szczegółowych informacji  

  dotyczących układów konstrukcyjnych, ustrojów budowlanych,  

  klasyfikacji elementów, 

- omówienie szczegółowych kryteriów doboru i wymagań  

  stawianych pionowym i poziomym przegrodom budowlanym, 

- omówienie szczegółowych informacji dotyczących takich  

  elementów budowlanych jak: fundamenty, ściany, stropy,  

  nadproża, wieńce, dachy, schody, balkony, kominy, stolarka  

  okienna i drzwiowa, 

- omówienie szczegółowych zasad konstruowania budynków,  

  rozmieszczenia mieszkań i pomieszczeń. 

 

ĆWICZENIA – ZAJĘCIA PROJEKTOWE 

Projekty – projekt budynku niskiego (do 4-ch kondygnacji) wznoszonego 

metodą tradycyjną udoskonaloną. 

Student wykonuje projekt indywidualnie i samodzielnie. 

Zakres: 

- przygotowanie notatek technicznych - sprawozdań dotyczących  

  wybranych materiałów budowlanych, elementów budynku lub  

  technologii stosowanych budownictwie tradycyjnym, 

- omówienie szczegółowych zasad rządzących rysunkiem  



  budowlanym, wymiarowaniem, sposobem wykonywania  

  dokumentacji technicznej, 

- omówienie szczegółowych zasad konstruowania budynków,  

  rozmieszczenia mieszkań i pomieszczeń, elementów  

  znajdujących się w budynkach, 

- omówienie szczegółowych zasad dotyczących projektowania    

  takich elementów budowlanych jak: fundamenty, ściany,   

  stropy, nadproża, wieńce, dachy, schody, balkony, kominy,  

  stolarka okienna i drzwiowa, 

- wykonanie rzutów poziomych parteru i kondygnacji  

  powtarzalnej – rysunków konstrukcyjnych wykonawczych, 

- wykonanie szczegółowych przekrojów pionowych   

  poprzecznego i podłużnego, 

- wykonanie rzutu fundamentów, 

- wykonanie rzutu więźby dachowej oraz rzutu dachu, 

- wykonanie szczegółów konstrukcyjnych dotyczących  

  zaprojektowanych rozwiązań, 

- omówienie rodzajów obliczeń dotyczących konstrukcji –  

  klasyfikacja, zasady ustalania, rodzaje i kombinacje obciążeń, 

- wykonanie obliczeń dotyczących: 

  a) parametrów klatki schodowej, 

  b) parametrów cieplnych dotyczących poszczególnych przegród   

  w budynku, 

  c) zebrania obciążeń działających na konstrukcję budynku, 

  d) elementów więźby dachowej. 

 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

Lektura obowiązkowa:  

wymagana jest znajomość materiałów dydaktycznych przekazywanych 

przez prowadzącego zajęcia. 

 

Lektura zalecana: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 

dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75,       poz. 690 z późniejszymi 

zmianami). 

2. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 

2003.207.2016 z późniejszymi zmianami). 

3. „Budownictwo ogólne. Elementy budynków. Podstawy projektowania. 

Tom 3”  Praca zbiorowa pod kierunkiem       dr hab. inż. Lecha 

Lichołai, Arkady 2008. 

4. „Budownictwo ogólne. Konstrukcje budynków. Tom 4”      Praca 

zbiorowa pod kierunkiem dr hab. inż. Wiesława Buczkowskiego, 

Arkady 2009. 

5. „Nowy Poradnik Majstra budowlanego” Praca zbiorowa pod 

kierunkiem J. Panasa, Arkady 2011. 

6. „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego”   E. 

Neufert, Arkady 2011. 

7. „Materiały do ćwiczeń projektowych z Budownictwa ogólnego” K. 

Schabowicz, T. Gorzelańczyk, DWE Wrocław 2009. 

8. „Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym”,          Z. 

Mielczarek, Arkady 2001. 

9. „Budownictwo ogólne dla architektów” P. Markiewicz,    Archi-plus”, 

Kraków 2011. 

10. „Budownictwo z technologią 2” J.Z. Mirski, K. Łącki,         WSiP 

1998. 



 

Planowane formy/ działania/ 

metody dydaktyczne 

WYKŁADY 

1. Wysłuchanie wykładów  prezentowanych przez prowadzącego   

    zajęcia (przy pomocy rzutnika multimedialnego). 

2. Przystąpienie do egzaminu. 

 

ĆWICZENIA 

1. Wysłuchanie prezentacji zagadnień problemowych  

    omawianych przez prowadzącego zajęcia. 

2. Wykonywanie sprawozdań dotyczących wybranych materiałów  

    budowlanych, elementów budynku lub technologii  

    stosowanych budownictwie. 

3. Wykonywanie samodzielnie kilkunastu rysunków technicznych  

    i obliczeń parametrów technicznych poszczególnych  

    elementów projektowanych obiektów. 

4. Obrona wykonywanych etapów rysunków technicznych i  

    obliczeń. 

5. Zaliczanie sprawdzianów cząstkowych na ocenę pozytywną. 

 

Bilans punktów ECTS 

 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 
Wykłady 9 0,36 
Ćwiczenia 9 0,36 
Konsultacje 18 0,72 
Zaliczenie projektu 

lub inne 
9 0,36 

Zaliczenie 3 0,12 
 Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń i zaliczenia 
18 0,72 

Studiowanie literatury 18 0,72 
Przygotowanie 

projektu lub inne 
16 0,64 

Razem punkty ECTS            100 4 
 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- udział w wykładach – 9 godz., 

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 9 godz. 

- udział w konsultacjach – 18 godz., 

-zaliczenie projektu – 9 godz. 

- udział w zaliczeniu końcowym – 3godz. 

Łącznie 48 godz., co odpowiada 1,92 punktom ECTS. 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych - 9 godz. 

- przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych - 18 godz. 

- udział w konsultacjach – 18 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów – 18 godz. 

- czytanie zalecanej literatury – 18 godz. 

- przygotowanie projektu lub inne  – 16 godz. 

Łącznie 97 godz. co odpowiada 3,88 punktom ECTS. 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 



 
IS_W01   + 

IS_W08 ++ 
IS_W09 +++ 

IS_W10 +++ 
IS_W13 ++ 

IS_W14 ++ 

 
IS_U01 +++ 

IS_U02 ++ 
IS_U05 ++ 

IS_U06 ++ 

IS_U08 + 
IS_U15 ++ 

IS_U17 ++ 
IS_U22 ++ 

  
IS_K01 +++ 

IS_K02 ++ 

IS_K03 ++ 
IS_K06 ++ 

IS_K07 ++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Niekonwencjonalne źródła energii 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_57_2 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Niekonwencjonalne źródła energii 

Non-conventional energy sources 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Specjalizacyjny  

Poziom modułu kształcenia studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 4 

Semestr dla kierunku 8 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 2,16 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Monika Skowrońska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 

Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami 

dotyczącymi niekonwencjonalnych źródeł energii, 

ze szczególnym uwzględnieniem ich potencjału w Polsce. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza:  

W1.  

Student ma wiedzę w zakresie możliwości wykorzystywania 

niekonwencjonalnych źródeł energii  

W2.  

Zna nowe osiągnięcia i trendy rozwojowe dotyczące 

niekonwencjonalnych źródeł energii  

Umiejętności:  

U1 

Student potrafi określić potencjał niekonwencjonalnych źródeł 

energii, wykorzystując poznane metody, informacje z literatury 

i baz danych, a także zinterpretować uzyskane wyniki  

U2. 

Student posiada umiejętność przygotowania opracowania 

z zakresu możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych 

źródeł energii  

Kompetencje społeczne:  

K1.  

Student rozumie potrzebę wykorzystywania 

niekonwencjonalnych źródeł energii, ze szczególnym 

uwzględnieniem ich wpływu na środowisko i związaną z tym 

odpowiedzialność za podejmowane decyzje  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1, W2 – aktywność na zajęciach, praca egzaminacyjna 

U1, U2 – prezentacja projektu 

K1 – praca egzaminacyjna, projekt, dziennik prowadzącego 



 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

- 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykładany przedmiot obejmuje następujące zagadnienia: 

 konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła energii 

 aspekty prawne, organizacyjne, środowiskowe, ekonomiczne 

i społeczne wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł 

energii 

 potencjał niekonwencjonalnych źródeł energii w Polsce.  

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Lewandowski W.M. 2012. Proekologiczne odnawialne 

źródła energii. WNT, Warszawa. 

2. Chmielniak T. 2008. Technologie energetyczne. WNT, 

Warszawa, 2008. 

3. Klugmann-Radziemska E. 2016. Odnawialne źródła 

energii – przykłady obliczeń. Wydawnictwo Politechniki 

Gdańskiej.  

4. Gronowicz J. 2010. Niekonwencjonalne źródła energii. 

5. Obowiązujące akty prawne i raporty oraz artykuły 

z bieżących czasopism naukowych dotyczące energetyki 

rozproszonej. 
 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne, dyskusje, 

zespołowe projekty studenckie 

 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 9 0,36 

Konsultacje 23 0,92 

Zaliczenie projektu 9 0,36 

Zaliczenie 4 0,16 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

10 0,40 

Przygotowanie do 

zaliczenia 

15 0,60 

Studiowanie literatury 15 0,60 

Przygotowanie projektu 6 0,24 

Razem punkty ECTS                    100 4 

 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- udział w wykładach – 9 godz., 

- udział w ćwiczeniach – 9 godz., 

- konsultacje – 23 godz., 

- zaliczenie projektu – 9 godz., 

- Zaliczenie – 4 godz. 

Łącznie 54 godz., co odpowiada 2,16 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach – 9 godz., 

- konsultacje – 23 godz., 

- opracowanie projektu i jego zaliczenie – 15 godz., 



- przygotowanie do ćwiczeń i studiowanie literatury – 25 godz., 

- przygotowanie do zaliczenia – 15 godz.,  

 Łącznie 87 godz., co odpowiada 3,48 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W06 ++ 

IS_W07 ++ 

IS_W08 + 

IS_U01 ++ 

IS_U05 ++ 

IS_U09 ++ 

IS_K03 ++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Gospodarka przestrzenna 

M_uu_uu  M_IS_NS_S1_58 

Kierunek lub kierunki studiów  Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

 Gospodarka przestrzenna\Space Management 

Język wykładowy  Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

 Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku  4 

Semestr dla kierunku  8 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

 Łącznie 3 

 w tym kontaktowe 1,92/niekontaktowe 1,2 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

 Zbigniew Czarnecki 

Jednostka oferująca przedmiot Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej, 

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu 

Cel modułu Celem realizowanego modułu jest zapoznanie słuchaczy z 

podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi gospodarki 

przestrzennej oraz teoriami wyjaśniającymi zróżnicowanie 

zagospodarowania przestrzennego. Poznanie wartości 

społecznej, środowiskowej, ekologicznej i ekonomicznej 

przestrzeni, a także znaczenia ładu przestrzennego i 

zrównoważonego rozwoju dla poprawy jakości życia oraz 

różnych aspektów i skutków działalności inżynierskiej w 

procesie gospodarowania w przestrzeni i zagospodarowania 

przestrzennego. Poznanie interdyscyplinarnego charakteru 

gospodarki przestrzennej oraz problematyki związanej z 

gospodarowaniem przestrzenią i w przestrzeni, wzajemnych 

relacji gospodarki przestrzennej z innymi dziedzinami nauki, 

poznanie klasycznych metod badań i teorii związanych z 

gospodarką przestrzenną. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W 1. Student definiuje podstawowe pojęcia związane z 

gospodarką przestrzenną i ma wiedzę o wartości społecznej, 

środowiskowej, ekologicznej i ekonomicznej przestrzeni 

IS_W01; IS_W04 

W 2. Student zna klasyczne teorie gospodarki przestrzennej 

IS_W01; IS_W04 

W. 3. Orientuje się w procesach, zjawiskach, mechanizmach i 

wybranych przepisach dotyczących zagospodarowania 

przestrzennego IS_W01; IS_W04 

Umiejętności: 

U 1. Student interpretuje założenia i twierdzenia teorii 

gospodarki przestrzennej i określa ich znaczenie dla rozwoju 

społeczno-gospodarczego IS_U01; IS_U14; IS_U17 



U 2. Student argumentuje potrzebę prowadzenia polityki 

przestrzennej w mieście, gminie, regionie i kraju IS_U01; 

IS_U14; IS_U17 

U. 3. Operuje podstawowymi teoriami wyjaśniającymi 

wieloaspektowość zagospodarowania przestrzennego IS_U01; 

IS_U14; IS_U17 

Kompetencje społeczne:  

K1. Student docenia znaczenie ładu przestrzennego i 

zrównoważonego rozwoju dla poprawy jakości życia IS_K03 

K2. Rozumie rolę pryncypiów w budowaniu dobrobytu 

społeczności lokalnych IS_K03 

K.3. Ma świadomość i rozumie różne aspekty i skutki 

działalności inżynierskiej w procesie gospodarowania w 

przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego IS_K03 

K.4. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie – 

podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych, potrafi 

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób 

IS_K05 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1; W2; W3 - kolokwium zaliczeniowe pisemne; zaliczenie 

prezentacji tematycznych 

U1; U2; U3 - kolokwium zaliczeniowe pisemne; zaliczenie 

prezentacji tematycznych 

K1; K2; K3; K4 - kolokwium zaliczeniowe pisemne; zaliczenie 

prezentacji tematycznych 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdzian, 

dziennik prowadzącego 

 Wymagania wstępne i dodatkowe Inne moduły, części modułów, przedmioty itp. 

Geografia, ekologia, ochrona środowiska, ekonomia, 

demografia, socjologia 

 Treści modułu kształcenia  Podstawowe pojęcia związane z gospodarką przestrzenną. 

Historia rozwoju gospodarki przestrzennej i działalności 

praktycznej w przestrzeni. Interdyscyplinarny charakter 

gospodarki przestrzennej. Przestrzeń, cechy przestrzeni i jej 

struktura, gospodarowanie w przestrzeni, zagospodarowanie 

przestrzenne. Przestrzenny wymiar gospodarki. Przedmiot i 

podmioty gospodarki przestrzennej. Środowisko przyrodnicze, 

ład przestrzenny i zrównoważony rozwój. Klasyczne teorie 

gospodarki przestrzennej. Lokalizacja obiektów, rozwój 

konkurencyjnych funkcji, użytkowanie ziemi i korzystanie z 

walorów środowiska przyrodniczego. Ogólna charakterystyka 

instrumentów polityki przestrzennej na poziomie lokalnym i 

ponadlokalnym. Zjawiska i procesy dynamiczne w gospodarce 

przestrzennej w kontekście rozwoju gminy. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Domański R.2006: Gospodarka Przestrzenna – podstawy 

teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2. Parysek J.J. 2007: Wprowadzenie do Gospodarki 

Przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 

3. Korenika S., Słodyczka J. 2005: Podstawy Gospodarki 

Przestrzennej – wybrane  aspekty, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. 

4. Dębski J. 2005: Gospodarka przestrzenna jako nauka, t II, 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w 

Białymstoku, Białystok 



Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, projektowanie, ćwiczenia, konwersatoria inne 

Wykłady (prezentacje multimedialne), ćwiczenia i warsztaty, 

dyskusje i prezentacje studenckie (postery, prezentacje typu 

PowerPoint), indywidualne i zespołowe 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 9 0,36 

Konsultacje 20 0,80 

Zaliczenie projektu lub 

inne 

9 0,36 

Zaliczenie 1 0,04 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

10 0,40 

Przygotowanie do 

egzaminu 

- - 

Studiowanie literatury 10 0,40 

Przygotowanie projektu 

lub inne 

10 0,40 

Razem punkty ECTS                    78 3,12 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach 9 godz. 

- udział w ćwiczeniach 9 godz. 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem prezentacji zaliczeniowych i kolokwium 

zaliczeniowego 29 godz. 

- zaliczenie pisemne 1 godz. 

Łącznie 48 godz. co odpowiada 1,92 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- czytanie zalecanej literatury 10 godz. 

- przygotowanie do ćwiczeń 10 godz. 

- przygotowanie prezentacji 10 godz. 

Łącznie 30 godz. co odpowiada 1,2 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

Kod efektu kierunkowego dla wiedzy (w jakim stopniu jest osiągany) * 

Kod efektu kierunkowego dla umiejętności (w jakim stopniu jest osiągany) * 

 

* stopień osiągnięcia efektu kierunkowego przez efekt modułowy: 

+++ W1: IS_W01; IS_W04 

+++ W2: IS_W01; IS_W04 

+++ W3: IS_W01; IS_W04 

++    U1: IS_U01; IS_U14; IS_U17 

++    U2: IS_U01; IS_U14; IS_U17 

++    U3: IS_U01; IS_U14; IS_U17 

+++  K1: IS_K03; IS_K05 

+++  K2: IS_K03; IS_K05 

+++  K3: IS_K03; IS_K05 

++    K4: IS_K05 

  

          

 

 



Moduł  Ekonomika w inżynierii i ochronie środowiska 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_59 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Ekonomika w inżynierii i ochronie środowiska\Economics in 

environmental protection and engineering 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku  4 

Semestr dla kierunku  8 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 3, w tym kontaktowe 1,12 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Barbara Bujanowicz-Haraś 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Zarządzania i Marketingu 

Cel modułu Celem modułu jest przybliżenie ekonomicznych aspektów 

ochrony środowiska i gospodarowania zasobami naturalnymi w 

warunkach gospodarki rynkowej. Zaznajomienie studentów z 

uwarunkowaniami prowadzenia działalności gospodarczej w 

kontekście realizowanej polityki ekologicznej. Przedstawienie 

metod wyceny strat ekologicznych i technik naliczania opłat 

środowiskowych. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: Student po zakończeniu kursu: 

W1. Ma wiedzę na temat charakteru związków gospodarki i 

środowiska oraz ekonomicznych konsekwencji określonego ich 

kształtowania. 

W2. Dysponuje wiedzą dotyczącą najważniejszych zagadnień 

związanych z gospodarowaniem zasobami środowiska 

przyrodniczego i jego ochrony z punktu widzenia teorii 

ekonomii, problemami ekonomicznej analizy i oceny 

przedsięwzięć w zakresie inżynierii i ochrony środowiska. 

W3.Legitymuje się wiedzą z zakresu uwarunkowań 

prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście 

realizowanej polityki ochrony środowiska. 

Umiejętności: Student: 

U1. Rozumie zagrożenia wynikające z działalności gospodarczej 

dla środowiska przyrodniczego oraz potrafi wskazać działania 

prewencyjne w tym zakresie. 

U2.Nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie doboru i 

stosowania odpowiednich metod wyceny strat ekologicznych i 

technik naliczania opłat środowiskowych. 

Kompetencje społeczne: Student: 

K1.Ma świadomość konieczności racjonalnego korzystania, 

użytkowania, ochrony i kształtowania środowiska naturalnego 



oraz podejmowania decyzji gospodarczych z uwzględnieniem 

uwarunkowań środowiskowych. 

 K2.Potrafi współdziałać i pracować w grupie wykonując 

powierzone zadania. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1 - ocena pracy pisemnej 

W2, W3 - ocena pracy pisemnej, sprawdzian pisemny z treści 

ćwiczeń, ocena pracy studenta w grupie 

U1 - ocena pracy pisemnej 

U2 - ocena pracy pisemnej, sprawdzian pisemny z treści 

ćwiczeń, ocena pracy studenta w grupie 

K1 - ocena pracy pisemnej 

K2 - ocena pracy studenta w grupie  

Formy dokumentowania osiąganych wyników: zaliczenie 

pisemne, sprawdzian pisemny z treści ćwiczeń, dziennik 

prowadzącego, kwestionariusze pracy w grupach 

 Wymagania wstępne i dodatkowe Ekonomia, Ochrona środowiska 

 Treści modułu kształcenia  Podstawy ekonomiki ochrony środowiska – przedmiot, cele, 

obszary zastosowań. Problematyka użytkowania i ochrony 

środowiska w ujęciu teorii ekonomii – podstawowe terminy, 

pojęcia i problemy. Związki i wzajemne zależności gospodarki i 

środowiska. Relacje gospodarka - środowisko. Zasoby naturalne 

(pojęcie, klasyfikacja) i funkcje gospodarcze (ekonomiczne) 

środowiska. Gospodarcze i społeczne konsekwencje 

zanieczyszczenia środowiska. Ochrona i kształtowanie 

podstawowych elementów środowiska człowieka. Polityka 

ekologiczna w gospodarce rynkowej. Koncepcja 

zrównoważonego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska. 

Finansowanie inwestycji proekologicznych. Źródła 

finansowania. Analiza i ocena ekonomiczna przedsięwzięć w 

zakresie inżynierii i ochrony środowiska – wybrane aspekty. 

   Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska. Straty i 

korzyści środowiskowe. Metody szacowania strat 

ekologicznych. Naliczanie opłat środowiskowych (w tym opłat 

podwyższonych, ryczałtowych). Metody oceny efektywności 

przedsięwzięć proekologicznych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa: 

1.Bernaciak A., Gaczek W.M., Ekonomiczne aspekty ochrony 

środowiska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w 

Poznaniu, Poznań 2002. 

2.Broniewicz E., Miłaszewski R., Godlewska J., Ekonomika i 

zarządzanie ochroną środowiska dla inżynierów, Politechnika 

Białostocka, Białystok 2009. 

3.Deszczka M., Dworakowska M., Gos M., Wąsowicz M. (red.), 

Gospodarowanie zasobami środowiska. Podstawy ekonomiki 

ochrony środowiska, Politechnika Warszawska, Warszawa 

2011. 

4.Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy 

ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo 

C.H.Beck, Warszawa 2002. 

Literatura zalecana:  

1.Łojewski S., Ekonomia zasobów i środowiska, Kujawsko-

Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007. 

2.Małachowski K. (red.), Gospodarka a środowisko i ekologia, 



Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2007. 

3.Piontek F., Piontek W., Rachunek ekonomiczny w ochronie 

środowiska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom 

2002. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik 

multimedialnych, ćwiczenia - praca zespołowa w grupach, 

dyskusja, konsultacje 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 9 0,36 

Konsultacje 10 0,40 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do ćwiczeń  6 0,24 

Przygotowanie do 

sprawdzianu pisemnego z 

treści ćwiczeń 

 

8 x 2 = 16 

 

0,64 

Przygotowanie do 

końcowego zaliczenia 

25 1,00 

Razem punkty ECTS                    75 3 

 
 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- udział w wykładach -  9 godz. 

- udział w ćwiczeniach - 9 godz. 

- udział w konsultacjach - 10 godz. 

Łącznie 28 godz., co odpowiada  1,12 punktom  ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach - 9 godz. 

- przygotowanie do ćwiczeń – 6  godz. 

- przygotowanie się do sprawdzianu pisemnego z treści ćwiczeń - 16 godz. 

- udział w konsultacjach - 10 godz. 

Łącznie 41,0 godz., co odpowiada 1,64 punktom ECTS 
 

 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

 

IS_W03 +++ 

IS_W04++ 

IS_U01++ 

IS_U02++ 

IS_K03+ 

IS_K04++ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł  Chemia  

M uu_uu M_IS_NS_S1_6 

Kierunek  lub kierunki 

studiów 

Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia, 

także nazwa w języku 

angielskim 

Chemia / Chemistry 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

 

Łącznie 7, w tym kontaktowe  3,0 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Aleksandra Badora 

Jednostka oferująca 

przedmiot 

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej.  

 

Cel modułu Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii ogólnej, 

nieorganicznej i organicznej. Umiejętność opisania układu 

okresowego pierwiastków, podstawowych  pojęć  i  praw  

chemii, budowy  atomu, typów i rodzajów reakcji chemicznych, 

właściwości substancji nieorganicznych i organicznych wraz z 

ich nazewnictwem, kinetyki roztworów i procesów sorpcyjnych 

z elementami układów fazowych. Umiejętność samodzielnego 

przeprowadzania analiz chemicznych z uwzględnieniem 

wybranych metod analitycznych oraz wyliczania i interpretacji 

otrzymanych wyników w kontekście użyteczności w zakresie 

inżynierii środowiska.   

Celem wykładanego przedmiotu jest także zrozumienie 

przemian, zachodzących w środowisku oraz  zdobycie 

umiejętności oceny roli preparatów chemicznych w życiu 

człowieka.  

 

 

Efekty kształcenia – łączna 

liczba efektów nie może 

przekroczyć  dla modułu (4-

8). Należy przedstawić opis 

zakładanych efektów 

kształcenia, które student 

powinien osiągnąć po 

zrealizowaniu modułu. 

Należy przedstawić efekty 

dla zastosowanych form 

zajęć łącznie  

Wiedza: 

 

W1. Student potrafi podać wzory i definicje podstawowych 

pojęć i praw chemicznych, reguły rządzące układem okresowym 

pierwiastków, budowę atomu, typy i rodzaje reakcji 

chemicznych, stany skupienia materii oraz przedstawić historię 

rozwoju chemii nieorganicznej i organicznej.  

 

W2. Student ma wiedzę na temat nazewnictwa, podziału, 

właściwości i znaczenia gospodarczego podstawowych 

substancji nieorganicznych ze szczególnym uwzględnieniem 

sorbentów mineralnych i organicznych oraz reakcji 

kompleksowania, w roztworach i na granic faz.  

 

W3. Student umie podać podział, nazewnictwo i właściwości 

poszczególnych grup związków organicznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem podstawowych reakcji charakteryzujących ich 



przemiany oraz potrafi podać ich znaczenia w gospodarce 

człowieka.  

Umiejętności: 

U1. Student potrafi odczytywać budowę i właściwości 

pierwiastków na podstawie układu okresowego pierwiastków 

oraz pisać i przekształcać do obliczeń podstawowe wzory i 

prawa chemiczne, a także klasyfikować, rozróżniać, uzupełniać 

i bilansować  reakcje chemiczne, którym podlegają pierwiastki 

i związki chemiczne oraz korzystać prawidłowo z 

nomenklatury chemicznej.   

U2. Student potrafi samodzielnie przeanalizować w 

laboratorium wybrane związki chemiczne (nieorganiczne i 

organiczne) w zakresie analizy wstępnej (wybrane właściwości 

fizyczne np. barwa, postać, higroskopijność, fizykochemiczne, 

np – pH, rozpuszczalność), ilościowej i jakościowej (analiza 

wybranych kationów i anionów, grup funkcyjnych związków 

organicznych, ilościowe oznaczanie wybranych pierwiastków i 

związków chemicznych w środowisku).  

 

U3. Student potrafi obliczać i interpretować ilości otrzymanych 

w analizach chemicznych związków oraz potrafi rozróżnić i 

podać nazwę i podstawową zasadę działania zastosowanych 

metod badawczych 

Kompetencje społeczne: 

 

K1. Student ma świadomość znaczenia procesów chemicznych 

w podstawowych gałęziach gospodarki człowieka oraz 

praktycznego zastosowanie zjawisk i preparatów chemicznych 

w codziennym życiu człowieka.  

 

K2. Student potrafi wywnioskować, uzasadnić i zaproponować 

konkretne działania w zakresie chemii mające na celu poprawę 

jakości funkcjonowania człowieka w środowisku poprzez 

zmianę mobilności i toksyczności substancji chemicznych oraz 

poprzez wykorzystanie sorbentów mineralnych i organicznych 

w przemyśle i w rolnictwie.  

 

Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia 

W zakresie wiedzy W1, W2, W3: ocena pracy pisemnej. 

W zakresie umiejętności U1, U2, U3: omówienie i interpretacja 

przez studentów wyników analiz laboratoryjnych oraz ich  

ocena. 

W zakresie kompetencji K1, K2: ocena pisemnych obliczeń i 

reakcji chemicznych 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

Znajomość ze szkoły średniej podstaw  z zakresu chemii 

ogólnej, nieorganicznej i organicznej na poziomie 

podstawowym.  

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

 Wykładany przedmiot prezentuje najważniejsze zagadnienia z 

zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej w 

kontekście zjawisk występujących w środowisku 

przyrodniczym, w rolnictwie i w przemyśle. Opisuje 

podstawowe  pojęcia  i  prawa  chemii, budowę  atomu,  układ  

okresowy pierwiastków i jego znaczenie w przewidywaniu 

mobilności substancji chemicznych w środowisku, właściwości  



pierwiastków, mieszanin i związków  chemicznych, a także 

zjawiska sorpcyjne oraz typy i rodzaje reakcji chemicznych ze 

szczególnym uwzględnieniem reakcji kompleksowania i redoks 

oraz procesów zachodzących w roztworach i na granicy faz.  

Program ćwiczeń omawia budowę, nazewnictwo i właściwości 

poszczególnych grup związków organicznych w kontekście ich 

znaczenia i zastosowania w inżynierii środowiska.  Na 

ćwiczeniach kładzie się nacisk na zasadę i wykorzystanie metod 

badawczych w ocenie wstępnej, ilościowej i jakościowej 

wybranych związków chemicznych oraz na obliczenia i 

interpretację otrzymanych wyników i reakcji chemicznych, a 

także na znaczenie sorbentów mineralnych i organicznych w 

gospodarce człowieka.   

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Lautenschloeger K. H., Schroeder W., Wanninger A. 2007. 

Nowoczesne Kompendium Chemii. Wyd. PWN, Warszawa.  

2. Badora A. 2011. Sorbenty Mineralne W Środowisku. 

Wybrane zagadnienia. WUP, Lublin.  

3. Manahan S. E. 2011. Toksykologia Środowiska. Aspekty 

chemiczne i biochemiczne. Wyd. PWN, Warszawa.  

4. Fisher J., Arnold J. R. P. 2008. Chemia dla Biologów. Krótkie 

wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.  

5. Mikos-Bielak M., Piotrowski J., Warda Z. 2011. Przewodnik 

do ćwiczeń z chemii. WUP, Lublin.  

6. Ćwiczenia z chemii ogólnej i analitycznej. Praca Zbiorowa. 

2002. Wyd. SGGW, Warszawa.  

7. Buniak W., Jagiełło E. Chemia Ogólna. Działy Wybrane i 

ćwiczenia. Wrocław, 1999 – zadania.  

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, 

dyskusja nad interpretacją wyników, pisemne obliczenia 

rachunkowe w celu rozwiązania problemów badawczych i 

środowiskowych.  

Bilans punktów ECTS 

 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów ECTS 

Kontaktowe 

Wykłady 14 0,60 

Ćwiczenia 28 1,10 

Konsultacje 7 0,30 

Zaliczenie ćwiczeń 10 0,40 

Interpretacja wyników 10 0,40 

Egzamin pisemny  5 0,20 

Niekontaktowe 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

20 0,80 

Przygotowanie do 

kolokwium 

20 0.80 

Praca domowa: 

(zadania, reakcje)       20 0,80 

Studiowanie literatury  20 0,80 

Przygotowanie do 

egzaminu 

20 0,80 

Razem ETCS pkt.  7 
 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- udział w wykładach – 14 godz., 

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 28 godz., 



- zaliczenie ćwiczeń i interpretacja wyników – 20 godz. 

- udział w konsultacjach - 7 godz., 

- obecność na egzaminie – 5 godz. 

Łącznie 74 godz. co odpowiada 3,0 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- przygotowanie do ćwiczeń i do każdego kolokwium– 40 godz., 

- ćwiczenie zadań tekstowych i reakcji w domu - 20 godz., 

- studiowanie literatury - 20 godz. 

- przygotowanie się do egzaminu – 20 godz.. 

Łącznie 100 godz. co odpowiada 4,0 punktom ECTS 

 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W01+++ 

IS_W11++ 

IS_U01++ 

IS_U14+++ 

IS_U19++ 

IS_K02++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Oczyszczanie ścieków w obszarach wiejskich 

M uu_uu M_IS_NS_S1_60 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia, 

także nazwa w języku 

angielskim 

Oczyszczanie ścieków w obszarach wiejskich/Wastewater 

treatment in rural areas 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 4 

Semestr dla kierunku 8 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe – 2,12 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 
Krzysztof Jóźwiakowski 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 

Cel modułu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami 

projektowania urządzeń stosowanych do oczyszczania 

ścieków oraz z zasadami wykonywania koncepcji 

zagospodarowania ścieków na obszarach wiejskich 

Efekty kształcenia – łączna 

liczba ECTS nie może 

przekroczyć  dla modułu (4-8). 

Należy przedstawić opis 

zakładanych efektów 

kształcenia, które student 

powinien osiągnąć po 

zrealizowaniu modułu. Należy 

przedstawić efekty dla 

zastosowanych form zajęć 

łącznie  

Wiedza: 

W1. Posiada wiedzę na temat aspektów prawnych budowy 

gminnych i przydomowych oczyszczalni ścieków 

W2. Posiada wiedzę na temat rodzajów rozwiązań 

technologicznych stosowanych do oczyszczania ścieków na 

obszarach wiejskich 

Umiejętności: 

U1. Potrafi wykonać koncepcję zagospodarowania ścieków 

na terenie gminy 

U2. Potrafi zaprojektować podstawowe urządzenia 

stosowane do oczyszczania ścieków oraz wykonać projekt 

budowlany przydomowej lub zbiorowej oczyszczalni 

ścieków (część opisowa + graficzna) 

U3. Potrafi analizować i oceniać sprawność 

funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz wskazywać 

podstawowe sposoby optymalizacji jej pracy 

Kompetencje społeczne: 

K1. Ma świadomość, jak ważne jest przestrzeganie zasad 

etyki zawodowej i profesjonalne projektowanie 

oczyszczalni ścieków, zapewniających odpowiedni poziom 

ochrony środowiska przyrodniczego 

K2. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną 

oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w 

zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie 

realizowane zadania 

K3. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy oraz 

nawiązywać współpracę ze specjalistami z innych dziedzin 

wiedzy 

Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia 

W1, W2 - kolokwium zaliczeniowe pisemne, 

U1, U2 – ocena zadań projektowych, 

U3 – ocena wykonania pracy zaliczeniowej, 



K1, K2, K3 – ocena pracy studenta w charakterze lidera i 

członka zespołu wykonującego zadania projektowe, 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: kolokwia, 

prace projektowe, dziennik prowadzącego. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

matematyka, biologia, chemia, fizyka, ekologia, rysunek 

techniczny i geometria wykreślna, informatyczne podstawy 

projektowania, hydrologia i nauki o Ziemi, 

materiałoznawstwo, biogeochemia, ochrona środowiska, 

gleboznawstwo, gospodarka wodna i ochrona wód, 

mechanika gruntów  

i geotechnika, sieci i instalacje sanitarne, wodociągi i 

kanalizacje, technologia wody i ścieków 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Stan infrastruktury sanitarnej na terenach wiejskich. Ilość i 

skład surowych ścieków bytowych. Aspekty prawne 

budowy gminnych i przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Norma PN-EN 12566 – Małe oczyszczalnie ścieków dla 

obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50. Zasady 

projektowania różnych rozwiązań technologicznych małych 

oczyszczalni ścieków. Właściwości osadów ściekowych z 

małych oczyszczalni i sposoby ich zagospodarowania. 

Wykonanie koncepcji zagospodarowania ścieków na 

obszarach wiejskich. Wykonanie dokumentacji technicznej 

małej oczyszczalni ścieków. Projektowanie: osadników 

gnilnych, reaktorów z osadem czynnym, złóż biologicznych, 

systemów hybrydowych, systemów hydrofitowych, drenaży 

rozsączających, studni chłonnych. Dobór i określanie ilości 

materiałów stosowanych do budowy oczyszczalni ścieków. 

Zasady budowy i funkcjonowania zbiorowych oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Heidrich Z. Stańko  G. Leksykon przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Wydawnictwo „Seidel-Przywecki" 

sp.z o.o., 2007. 

2. Heidrich Z., Kalenik M., Podedworna  J., Stańko G. 

Sanitacja wsi. Wyd. Seidel-Przywecki Sp z o.o., Warszawa 

2008. 

3. Heidrich Z., Witkowski A. Urządzenia do oczyszczania 

ścieków. Projektowanie, przykłady obliczeń. Wydawnictwo 

Seidel-Przywecki, Warszawa 2005. 

4. Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska 

E. Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków. Wyd. PWN, 

2010. 

5. Rosen P. Przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Wydawnictwo COIB, 2002. 

6. Heidrich Z., Tabernacki J., Sikorski M. Wiejskie 

oczyszczalnie ścieków. Wyd. Arkady, Warszawa 1984. 

7. Mołoniewicz W., Sędzikowski T., Bonikowski T. Małe 

oczyszczalnie ścieków. Projektowanie i wykonawstwo. 

Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1979. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, opowiadanie, opis, dyskusja, pokaz, 

przedstawianie prezentacji multimedialnych, film, projekty 

indywidualne  

i zespołowe. 

Bilans punktów ECTS Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów 

ECTS 



Wykłady 9 0,36 

Ćwiczenia 13 0,52 

Ćwiczenia terenowe 5 0,20 

Konsultacje 25 1,00 

Zaliczenie 1 0,04 

 Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do zaliczenia i 

egzaminu 

16 0,64 

Studiowanie literatury 14 0,56 

Wykonanie projektów i zadań 

domowych 

18 0,72 

Razem punkty ECTS 100 4 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- wykłady – 9 godz., 

- ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne – 13 godz. 

- ćwiczenia terenowe – 5 godz.  

- konsultacje – 25 godz.,  

- zaliczenie ćwiczeń – 1 godz., 

 

Łącznie 52 godz. co odpowiada 2,12 pkt. ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne – 13 godz., 

- ćwiczenia terenowe – 5 godz. 

- konsultacje – 25 godz.  

- wykonanie projektów i zadań domowych – 18 godz. 

- studiowanie literatury – 14 godz. 

 

Łącznie 75 godz. co odpowiada 3,0 pkt. ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

 

Kod efektu kierunkowego dla wiedzy (w jakim stopniu jest osiągany) * 

 

IS_W08 ++ 

IS_W10 ++ 

IS_W11 +++ 

IS_W12 ++ 

IS_W13 +++ 

IS_W14 +++ 

 

Kod efektu kierunkowego dla umiejętności (w jakim stopniu jest osiągany) * 

 

IS_U01 ++ 

IS_U05 ++ 

IS_U06 ++ 

IS_U07 +++ 

IS_U09 ++ 

IS_U11 ++ 

IS_U15 +++ 

IS_U16 +++ 

IS_U17 +++ 

IS_U18 +++ 

 



Kod efektu kierunkowego dla kompetencji społecznych (w jakim stopniu jest osiągany) * 

 

IS_K03 +++ 

IS_K04 +++ 

IS_K05 ++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Kosztorysowanie 

M uu_uu M_IS_NS_S1_61 
Kierunek lub kierunki 

studiów 

Inżynieria Środowiska 
Nazwa modułu 
kształcenia, także nazwa 
w języku angielskim 

Kosztorysowanie\Cost calculation 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu 
kształcenia 
(obowiązkowy/fakult
atywny) 

Obowiązkowy  

Poziom modułu 

kształcenia 

Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 4 

Semestr dla kierunku 8 
Liczba punktów 
ECTS z podziałem 
na kontaktowe/ nie 
kontakto we 

Łącznie 2, w tym kontaktowe 1,12 
 

Imię i nazwisko 
osoby 
odpowiedzialne
j 

Arkadiusz Malik 

Jednostka oferująca 

przedmiot 

Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 

Cel modułu Celem modułu jest przekazanie ogólnej wiedzy w zakresie 
sporządzania kosztorysów budowlanych i praktycznych umiejętności 
związanych z obsługą komputerowego programu kosztorysowego. 

Efekty kształcenia - 
łączna liczba 
ECTS nie może  ECTS 
nie może przekroczyć  dla 
modułu (4-8). Należy 
przedstawić opis 
zakładanych efektów 
kształcenia, które student 
powinien          osiągnąć 
po zrealizowaniu modułu.     
Należy przedstawić efekty 
dla zastosowanych form 
zajęć łącznie 

Wiedza: 
 ECTS nie może 

przekroczyć dla modułu 

(4-8). Należy przedstawić 

opis zakładanych efektów 

kształcenia, które student 

powinien osiągnąć po 

zrealizowaniu modułu.  

 

W1. Posiada ogólną wiedzę na temat rodzajów kosztorysów i metod ich 

sporządzania. Rozumie znaczenie dokumentacji kosztorysowej w 

procesie inwestycyjnym. 

Należy przedstawić efekty 

dla zastosowanych form 

zajęć łącznie. 

W2. Zna rodzaje normowania: normy nakładów pracy, normy zużycia 

materiałów i normy pracy sprzętu. Potrafi korzystać z katalogów norm. 

 W3. Zna rozporządzenia związane z opracowaniem przedmiaru, 

kosztorysu i specyfikacji technicznej. Orientuje się w publikacjach 

cenowych do sporządzania kosztorysów robót budowlanych. 

 

 

Umiejętności: 

 

 

U1. Posiada umiejętność sporządzenia przedmiaru robót ziemnych, 

instalacyjnych na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej. 

 

 

U2. Potrafi odnaleźć w dokumentacji projektowej dane wyjściowe do 

sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

 

 

U3. Potrafi sporządzić przedmiar, kosztorys ofertowy, inwestorski z 

wykorzystaniem programu komputerowego. 

 

 

Kompetencje społeczne: 
 

 

K1. Jest świadomy konieczności współpracy z instytucjami i innymi 

specjalistami w rozwiązywaniu problemów technicznych. 
 

 
 

 

K2. Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i doskonalenia 

kompetencji zawodowych dla zapewnienia najwyższego standardu 

życia społeczeństwa. 



Sposoby weryfikacji 
oraz formy 
dokumentowania 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

W1, W2, W3 - kolokwium zaliczeniowe pisemne,  
U1, U2 - ocena zadań projektowych  
U3 - ocena wykonania pracy zaliczeniowej,  
K1, K2 - ocena pracy studenta w charakterze lidera i członka zespołu 
wykonującego zadania projektowe, Formy dokumentowania 
osiągniętych wyników: kolokwia, prace projektowe, zaliczenie. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

Znajomość Prawa budowlanego i obsługi komputera 

Treści modułu 

kształcenia - zwarty opis 

ok. 100 słów. 

Wykłady obejmują: Podstawy prawne kosztorysowania. Rodzaje 
kosztorysów i podstawy ich sporządzania. Normowanie w 
budownictwie. Normy i normatywy. Unifikacja norm w Unii 
Europejskiej. Normy nakładów pracy, zużycia materiałów i pracy 
sprzętu. Podstawy sporządzania przedmiarów i obmiarów. 
Przedmiarowanie robót ziemnych. Przedmiarowanie robót 
instalacyjnych i sieci zewnętrznych. Ćwiczenia obejmują: Zapoznanie 
z programem Norma Standard. Opracowanie elementów składowych 
przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego do wydruku zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U.2004 nr 130, poz. 
1389). Kalkulacja składników ceny kosztorysowej. Katalogi i 
informatory kosztorysowe. Waloryzacja cen kosztorysowych. 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

Literatura zalecana 
5. Kowalczyk Z., Zabielski J. 2010. Kosztorysowanie                            

i normowanie w budownictwie. Wyd. WSiP. 

6. Maj T. 2014. Sporządzanie kosztorysów. Wyd. WSiP. 

7. Kacprzyk B. 2010. Kosztorysowanie obiektów i robót 

budowlanych. Wyd. Polcen, Warszawa. 

Planowane 

formy/działania/ metody 

dydaktyczne 

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych, film, pokaz. 

Bilans punktów ECTS Forma zajęć Liczba 

godzin 

kontaktowyc

h 

Obliczenie 

punktów 

ECTS 
 

 

Wykłady 14 0,56 
 Ćwiczenia 6 0,24 
 

 

Konsultacje 6 0,24 
 

 

Zaliczenie 1 0,08 
 Razem kontaktowe 27 1,12 
 

 

 Liczba godzin 

niekontaktowyc

h 

 

 

 

Przygotowanie do zaliczenia 6 0,24 

 Studiowanie literatury 6 0,24 

 Wykonanie projektów  10 0,4 

 Razem niekontaktowe 23 0,88 
 

 
Razem punkty ECTS 50 2 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli  

akademickich: 

- wykłady - 14 godz., 

- ćwiczenia audytoryjne - 6 godz., 

- konsultacje - 6 godz., 

- zaliczenie ćwiczeń i zaliczenie przedmiotu - 1 godz., 

Łącznie 27 godz. co odpowiada 1,12 pkt. ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- ćwiczenia audytoryjne - 6 godz., 

- konsultacje - 6 godz., 

- wykonanie projektów - 10 godz., 

- zaliczenie ćwiczeń i zaliczenie przedmiotu - 1 godz., 

- studiowanie literatury - 6 godz. 

 Łącznie 29 godz. co odpowiada 1,16 pkt. ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): Kod efektu 

kierunkowego dla wiedzy (w jakim stopniu jest osiągany) * 

IS_W08 ++ IS_W10 ++ 

IS_W11 +++ IS_W12 +++ 

IS_W14 ++ 

 

 

Kod efektu kierunkowego dla umiejętności (w jakim stopniu jest osiągany) * 

IS_U01 ++ IS_U05 ++ IS_U06 

++ 

IS_U07 +++ IS_U09 ++ 

IS_U11 ++ IS_U15 +++ 

IS_U16 +++ IS_U17 +++ 

IS_U18 +++ 

 



Kod efektu kierunkowego dla kompetencji społecznych (w jakim stopniu jest osiągany) 

IS_K03 +++ 

IS_K04 +++  

IS K05 ++ 



Moduł Seminarium dyplomowe 2 

M uu_uu M_IS_NS_S1_62  
Kierunek  lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 
Nazwa modułu kształcenia, także 

nazwa w języku angielskim 
Seminarium dyplomowe 2 
Graduate seminar 2 

Język wykładowy polski 
Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 
obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne 
Rok studiów dla kierunku IV 
Semestr dla kierunku 8 
Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 
Łącznie: 2 punkty ECTS, w tym 1,2 kontaktowe.  

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 
Jacek Pranagal 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 
Cel modułu Pomoc dyplomantom przy przygotowaniu i pisaniu pracy inżynierskiej, 

pozyskiwaniu danych statystycznych, zbieraniu literatury  

i redagowaniu poszczególnych rozdziałów. Repetytorium z inżynierii 

środowiska. Pogłębienie umiejętności studentów w przygotowaniu  

i wygłaszaniu referatów tematycznych oraz udziału i prowadzenia 

dyskusji merytorycznych. Argumentowania i przedstawiania poglądów 

i opinii wraz z podaniem uzasadnienia własnego stanowiska. 
Efekty kształcenia  Wiedza:  

W1. Student powinien powtórzyć i potrafić wyakcentować 

najważniejsze zagadnienia związane z inżynierią środowiska,  

z którymi zapoznał się podczas dotychczasowej nauki 
Umiejętności: 
U1. Student potrafi wybierać fachową literaturę związaną z tematem 

swojej pracy dyplomowej, korzystać z zasobów bibliotecznych jak 

również z internetowych źródeł literaturowych 
U2. Umie przygotować prezentację i przedstawić zakres swojej tematyki 

badawczej oraz dyskutować na seminarium na temat zagadnień 

związanych z inżynierią środowiska  
U3. Student potrafi uzasadnić celowość podjętej tematyki badawczej 

oraz umie planować poszczególne etapy swojej pracy 
Kompetencje społeczne: 
K1. Potrafi współdziałać w grupie i organizować pracę podczas 

realizacji zadań zespołowych 
K2. Rozumie potrzebę ustawicznego samokształcenia i śledzenia 

literatury fachowej 
Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych 

efektów kształcenia 

W1: ocena wygłaszanych referatów tematycznych, udziału w dyskusji  

i formułowanych poglądów i opinii; 
U1, U2, U3: ocena wykonanych prezentacji, a także pracy studenta jako 

członka grupy dyskusyjnej; 
K1, K2: ocena pracy w zespole, inicjatywy studenta  

i samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań. 
Wymagania wstępne  

i dodatkowe 
- 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 
Student poznaje zasady opracowania kolejnych rozdziałów pracy: spisu 

treści, wstępu i przeglądu literatury, sporządzania podsumowania  

i formułowania stwierdzeń i wniosków końcowych. Przygotowuje  

samodzielnie oraz w grupach i wygłasza referaty tematyczne, prowadzi 



dyskusję. Przygotowuje prezentację swojej pracy inżynierskiej, 

wygłasza tezy i bierze udział w dyskusjach merytorycznych. Poznaje 

przebieg egzaminu dyplomowego – inżynierskiego i sposoby 

przygotowania się. Poznaje zasady przygotowania multimedialnej lub 

ustnej (autoreferat) prezentacji pracy na egzamin inżynierski. W miarę 

możliwości, uczestniczy w otwartych wykładach i referatach 

głoszonych na konferencjach naukowych i posiedzeniach towarzystw 

naukowych/technicznych oraz w publicznej obronie pracy doktorskiej.  
Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 
Specjalistyczna literatura naukowa oraz poradniki techniczne do 

projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej w zakresie inżynierii środowiska. 
Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Udział w dyskusji, formułowanie poglądów i opinii, przygotowanie 

prezentacji multimedialnych oraz opracowanie referatów tematycznych. 

Bilans punktów ECTS 
 

Forma zajęć 
Liczba godzin 

kontaktowych 
Obliczenie punktów 

ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 12 0,48 

Przygotowanie referatu 

tematycznego 
10,0 0,40 

Przygotowanie prezentacji 10,0 0,40 

Razem punkty ECTS 

 

 
2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

- Ćwiczenia – 18 godz., 

- Konsultacje – 12 godz.,  

Łącznie 30 godz. co odpowiada 1,2 punktu ECTS. 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- Ćwiczenia laboratoryjne – 18 godz., 

- Przygotowanie referatu tematycznego – 10,0 godz., 

- Przygotowanie prezentacji – 10,0 godz. 

Łącznie 38 godz. co odpowiada 1,52 punktu ECTS. 

 

Stopień osiągania efektów kierunkowych: 
W_05+++ 

U_01+++ 

U_11+++ 

U_20++ 

K_04+++ 

K_07+++ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Fizyka 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_7 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Fizyka/Physics 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku 1 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 6, w tym kontaktowe 3,28 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Bożena Gładyszewska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Fizyki 

Cel modułu Celem modułu jest: zdobycie wiedzy z zakresu fizyki oraz 

umiejętności jej wykorzystania do ilościowego opisu zjawisk 

występujących w przyrodzie, poznanie mechanizmu oraz 

poznanie wpływu fizycznych czynników środowiskowych na 

organizmy żywe oraz  nabycie praktycznych umiejętności w 

celu prawidłowego wykonywania doświadczeń na pracowni 

fizycznej, analizy  i prawidłowej interpretacji uzyskiwanych 

wyników. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Ma wiedzę z zakresu nauk podstawowych jak: 

matematyka, fizyka, chemia, biologia i nauki pokrewne oraz 

innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku 

studiów: 

- przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z 

zakresu kształtowania ochrony inżynierii środowiska 

- niezbędną dla zrozumienia procesów zachodzących w 

środowisku lub powstałych w wyniku działalności człowieka w 

środowisku. 

W2. Ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i 

fizycznych procesów w nich zachodzących, podstaw techniki 

dostosowaną do kierunku inżynieria środowiska. 

 

Umiejętności: 



U1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz 

innych źródeł, dokonać ich interpretacji a także wyciągać 

wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. 

U2. Dokonuje pomiarów i wyznacza wartości oraz ocenia 

wiarygodność podstawowych wielkości fizycznych i 

chemicznych. 

U3. Posiada umiejętność pracy interdyscyplinarnej grupie 

(zespole, potrafi oszacować czas potrzebny na realizację 

wyznaczonego zadania, umie opracowywać i zrealizować 

harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów. 

 

Kompetencje społeczne:  

K1. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych zadania, współdziałać i 

pracować w grupie, przyjmując w nie różne role. 

K2. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie- podnoszenia 

kompetencji zawodowych, osobistych, potrafi inspirować i 

organizować proces uczenia się innych osób. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1- kolokwia, egzamin. 

W2 –kolokwia, egzamin. 

U1 – ocena przygotowania do zajęć laboratoryjnych, ocena 

sprawozdania. 

U2 – ocena sprawozdań z zajęć laboratoryjnych. 

U3 – ocena zaangażowania w pracy zespołowej. 

K1 - ocena pracy studenta w charakterze lidera i członka zespołu 

wykonującego ćwiczenie i sprawozdanie. 

K2 - ocena pracy studenta w charakterze lidera i członka zespołu  

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: kolokwia, 

sprawozdania, dziennik prowadzącego, egzamin. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Matematyka i chemia na poziomie maturalnym. 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykład obejmuje przedmiot i elementy metodologii fizyki, 

podstawowe pojęcia i prawa fizyczne, kinematyczny i 

dynamiczny opis ruchu, pole grawitacyjne, elektromagnetyczne, 

ruch drgający,  procesy falowe w ośrodkach sprężystych, 

termodynamikę, optykę, fizykę ciała stałego, fizykę jądrową 

oraz elementy fizyki statystycznej,  w tym wiedzę niezbędną do 

zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych.  

Ćwiczenia obejmują pomiary bezpośrednie i wyznaczanie 

wielkości fizycznych dotyczących podstawowych praw i 

zjawisk fizycznych, analizy  i prawidłowej interpretacji 

uzyskiwanych wyników oraz metod obliczania niepewności 

pomiarowych.  

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa:  

1. Instrukcje do ćwiczeń. 

Literatura zalecana: 

1. A.K. Wróblewski, J.A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, Tom 1 

i 2, (PWN, Warszawa, 1989). 



2. D. Halliday , R. Resnick, J. Walker, Podstawy Fizyki, T. 1-5, 

(Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003). 

3. J. Orear : Fizyka, T 1 i 2, WNT, Warszawa 1993.  

4. M. Skorko  Fizyka, PWN, Warszawa. 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 18 0,72 

Ćwiczenia 27 1,08 

Konsultacje 10 0,40 

Zaliczenie laboratorium 18 0,72 

Egzamin/egzamin 

poprawkowy I i II 

9 0,36 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do ćwiczeń 20 0,80 

Przygotowanie do egzaminu 25 1,00 

Studiowanie literatury 14 0,56 

Przygotowanie sprawozdań z 

ćwiczeń 

9 0,36 

Razem punkty ECTS                   150 6 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach – 18 godz., 

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych –27godz., 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia pracowni – 18 godz., 

- konsultacje – 10 godz. 

- obecność na egzaminie/ egzaminie poprawkowym I i II – 9 godz. 

Łącznie  82  godz. – 3,28 pkt. ECTS 
 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

-  udział w zajęciach laboratoryjnych – 27 godz., 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do laboratorium i kolokwiów 

wstępnych – 32 godz., 

-egzamin/egzamin poprawkowy I i II – 9 godz. 

Łącznie 68 godz. – 2,72 pkt. ECTS 

 
 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W01   ++ 

IS_W02   + 

IS_U01    +++   

IS_U13    +++ 

IS_U19    +++ 

IS_ K02   +++ 

IS-K05     ++ 

           



Moduł Filozofia 

Numer modułu zgodnie z 

planem studiów 
M_IS_NS_S1_8_1 

Kierunek lub kierunki 

studiów 
Inżynieria środowiska  

Nazwa modułu 

kształcenia, także nazwa 

w języku angielskim 

Filozofia\Philosophy 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu 

kształcenia 
Fakultatywny  

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla 

kierunku 
1 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontakto

we 

Łącznie 2 w tym 0,72 kontaktowe 

Tytuł/stopień, imię i 

nazwisko osoby 

odpowiedzialnej za 

moduł 

Mirosław Murat 

Jednostka oferująca 

moduł 
 

Cel modułu  Celem przedmiotu jest: 

- zapoznanie studentów z historyczną ewolucją problematyki 

analizowanej przez 

  filozofów na przestrzeni wieków, 

- wykazanie przydatności filozofii w życiu codziennym,   

- analiza udziału filozofii w rozwoju kultury i cywilizacji. 

Efekty kształcenia  Wiedza. Student zna i rozumie: 
W1 – znaczenie artefaktów kulturowych, potrafi określić ich wpływ na wybrane 

obszary działalności człowieka, 

                                              Umiejętności. Student potrafi: 
U1 – swobodnie poruszać się w zdobytej wiedzy,  samodzielnie analizować 

         zadane problemy, 

U2 – odnajdywać artefakty historyczne i rozpoznać ich znaczenie społeczne 

Kompetencje. Student jest gotów do: 
K1- kreatywnego uczestnictwa w grupowej analizie zadanego problemu,  

K2 - odpowiedzialnego i kreatywnego uczestnictwa w przestrzeni społeczno-

kulturowej  

       najbliższej mu socjostruktury, 

K3 - określenia swojego miejsce w społeczności oraz wyartykułowania zasad  

        odpowiedzialności obywatelskiej, które są efektem zdobytej wiedzy 

podczas studiów  



        na  kierunku „Inżynieria Środowiska”- praca pisemna. 

         

Wymagania wstępne i 

dodatkowe  
Podstawy z zakresu:  

- brak wymagań wstępnych 

Treści programowe 

modułu kształcenia  
Prezentowane treści przybliżają słuchaczowi ( studentowi) problemy 

poruszane przez filozofów na przestrzeni dziejów. Ich wachlarz jest 

oczywiście ograniczony ze względu na czas trwania zajęć ( 18 godzin). 

Są one tak dobrane, aby zmuszały do namysłu nad ich znaczeniem dla 

współczesnego człowieka. Pokazywały ciągłość rozwoju ludzkość, 

implikowały wewnętrzną potrzebę budowania postaw odpowiedzialności 

obywatelskiej za socjoprzestrzeń, której słuchacz jest członkiem. 

Wykaz literatury 

podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

1. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I- III, Warszawa 1988 r. 

2. Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989 r. 

3. F. Copleston, Historia filozofii, t. VII, VIII, IX, Warszawa 1995, 

1989, 1991 r. 

4. G. Colli, Narodziny filozofii, Kraków 1994 r. 

5. E. Fromm, Niech się stanie człowiek, Warszawa 1994 r. 

6. B.R. Barber, Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 2005 r. 

7. M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze, Los człowieka we 

współczesnym świecie, Warszawa2003r. 

8. J. Brockman, red. Trzecia Kultura, Warszawa 1996 r. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady konwersatoryjne /z aktywnym udziałem studentów/ z 

wykorzystaniem technik multimedialnych,  
Praca pisemna na zadany temat. 

Grupowa dyskusja zaliczeniowa- prowadzący moderatorem dyskusji. 



Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia 

Sposoby weryfikacji 
W1, U1, U2, U3, K1, K2, - aktywny udział w wykładach oraz dyskusji 

zaliczeniowej - ocena aktywności na zajęciach, 

K3 - ocena pracy pisemnej studenta. 
Kryteria oceny z przedmiotu 

Ocena końcowa z przedmiotu składa się z trzech elementów: 
‒ oceny z aktywności na wykładach,  
‒ oceny pracy pisemnej, 
‒ oceny aktywności, umiejętności zabierania głosu, obrony swoich racji 

podczas dyskusji zaliczeniowej,   

Na ocenę końcową składa się: 
‒ aktywność na zajęciach, ocena prezentacji -  30%, 
‒ ocena pracy pisemnej -  30%, 

 ocena udziału w dyskusji zaliczeniowej - 40%. 

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do 

egzaminu. 

Procent wiedzy wymaganej dla uzyskania oceny końcowej wynosi 

odpowiednio: 

‒ bardzo dobry             
‒ dobry plus                    
‒ dobry                           
‒ dostateczny plus         
‒ dostateczny   
‒  niedostateczny          

91%  - 100%,  

81%  -  90%, 

71%  -  80%,  

61%  -  70%,  

51%  -  60%,  

50% i mniej. 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników:  

 praca pisemna.  

Bilans punktów ECTS 
Forma zajęć 

Liczba 

godzin  

Obliczenie punktów 

ECTS 

Zajęcia kontaktowe 

Wykłady 18 0,72 

ćwiczenia audytoryjne - - 

ćwiczenia laboratoryjne - - 

Konsultacje związane z 

tematyką wykładów i ćwiczeń 
- - 

Konsultacje związanych z 

przygotowaniem projektu 
- - 

Zaliczenie projektu - - 

Razem godziny kontaktowe 18 0,72 

Zajęcia niekontaktowe 

Przygotowanie do ćwiczeń 

audytoryjnych i laboratoryjnych 
- - 

Studiowanie zalecanej literatury 15 0,60 

Wykonanie projektu, - - 



Praca w grupach poza zajęciami - - 

Przygotowanie pracy pisemnej na 

zadany temat 
10 0,40 

Przygotowanie do zaliczenia/ 

egzaminu, 
7 0,28 

Razem godziny niekontaktowe 32 1,28 

Sumaryczne obciążenie 

studenta pracą 
50 2 

 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 

akademickiego 

 

18 godz. - udział w wykładach, 

 

Łącznie -  godz. co odpowiada 0,72 pkt. ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym 

 

Studiowanie zalecanej literatury             - 15 godz. 

Przygotowanie pracy pisemnej               - 10 godz. 

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu -   7 godz, 

Łącznie – 32 godz. co odpowiada 1,28 pkt. ECTS  
 

Odniesienie efektów modułowych do efektów kierunkowych  

 

Kod efektu modułowego – kod efektu kierunkowego 

 

W1 – IS_W12 

 

 

 

 

U1 – IS_U1 

U2 – IS_U14 

K1 – 

IS_K02 

K2 -  

IS_K03 

K3 – 

IS_K01  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Etyka 

M uu_uu M_IS_NS_S1_8_2 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

także nazwa w języku 

angielskim 

Etyka\Ethic, Deontology 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia / 

obowiązkowy, fakultatywny/ 

Fakultatywny  

Poziom modułu kształcenia Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 1 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe 

/niekontaktowe 

Łącznie 2, w tym kontaktowych 0,48/ niekontaktowych 

1,52 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Stanisław Sieczka 

Cel modułu Celem modułu jest: 

1. przyswojenie podstawowych pojęć filozoficzno 

etycznych, 

2.zapoznanie studentów z podstawowymi kierunkami 

filozoficzno-etycznymi, 

3. pokazanie relacji pomiędzy sferą etyczno moralną i 

prawną, 

4.studium nad ludzkim sumieniem jako indywidualnym 

odczytaniem prawa naturalnego, 

5.kształtowanie odpowiedzialności za siebie i za drugiego 

człowieka tak w życiu indywidualnym, jak i 

wspólnotowym. 

Efekty kształcenia – łączna 

liczba efektów nie może 

przekraczać dla modułu 4-8. 

Należy przedstawić opis 

zakładanych efektów 

kształcenia, które student 

powinien osiągnąć po 

zrealizowaniu modułu. Należy 

przedstawić efekty dla 

zastosowanych form zajęć 

łącznie  

Wiedza: Student po zakończeniu kursu: 

W1. Wie, jak opisać poszczególne epoki, które wpisały się 

w rozwój kierunków filozoficzno-etycznych będących 

często fundamentem właściwych relacji z otaczającą 

rzeczywistością. 

W2. Umie scharakteryzować najważniejsze szkoły 

etyczne i moralne. 

Umiejętności: Student 

U1. Umie odczytywać różne propozycje moralno-etyczne, 

które oferuje współczesny świat. 

U2. Umie porozumiewać się różnymi podmiotami, 

używając aparatu pojęciowego właściwego dla nauk 

etyczno – moralnych, jako uzupełnienie języka 

zawodowego. 

Kompetencje społeczne: Student 

K1. Potrafi porozmawiać na tematy niekiedy trudne i 

kontrowersyjne dotyczące właściwych relacji 

interpersonalnych oraz praw i obowiązków z tego 

wypływających. Dotyczy to stylu życia, jak i właściwego 

przeżycia okresu studiów.  



K2. Jest skuteczny w tworzeniu wspólnoty zawodowej 

osób na fundamencie poszanowania ludzkiej godności i 

wolności, 

K3. Jest skuteczny  w zaangażowaniu się nie tylko w 

realizację programu studiów realizowanych w 

Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, ale także w 

działalność społeczną. 

Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia  

1. Ocena referatów opracowanych z poszczególnych 

zagadnień etycznych. 

2. Sprawdzian ustny będący dialogiem, w którym student 

odpowiada na zadawane pytania,  

3. Ocena ze stopniem udokumentowana w odpowiednich 

dokumentach uczelnianych. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

Brak wstępnych wymagań  

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów 

Wykłady: Treści dotyczą nauk filozoficzno etycznych, 

prawa, sumienia i stylu życia. Dlatego poruszane są 

zagadnienia dotyczące definicji i terminologii, którymi 

posługują się poszczególne kierunki etyczne, także 

współczesne. Dogłębnie omawiany jest personalizm 

etyczny, który zwraca uwagę na kształtowanie 

następujących postaw: odpowiedzialność za drugiego 

człowieka, odpowiedzialność nie tylko za rodzaj, ale także 

za efekty ludzkiej pracy, czyli za skutki ludzkiej 

działalności w odniesieniu przede wszystkim do 

społeczeństwa, oraz na oddziaływanie na innych poprzez 

przykład życia. 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

Literatura zalecana: 

1.Tatarkiewicz W., Historia Filozofii, Warszawa 1977. 

2.Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974. 

3.Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, Kraków 1982. 

4.Jedynak S. (red.), Mały słownik etyczny, Bydgoszcz 

1999. 

5.Wojtyła K., Elementarz etyczny, Wrocław 1982. 

6.Szostek A., Pogadanki z etyki, Częstochowa 1993. 

Planowane formy/ działania/ 

metody dydaktyczne 

Wykłady, dyskusja, krótkie referaty opracowane prze 

grupy studentów. 

Bilans punktów ECTS     Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczanie 

punktów ECTS 

Wykłady  7 0,28 

Konsultacje 5 0,20 

Przygotowanie 

do zajęć 

5 0,20 

referatowe 

opracowanie 

poszczególnych 

zagadnień 

etycznych 

15 0,60 

czytanie 

zalecanej 

18 0,72 



literatury i 

przygotowanie 

się do 

końcowego 

zaliczenia 

Razem  punkty ECTS 2 
 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- udział w wykładach - 7 godz. 

- konsultacje - 5 godz.  

Łącznie 12 godz., co odpowiada 0,48 pkt. ECTS. 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- referatowe opracowanie poszczególnych zagadnień etycznych - 15 godz. 

Łącznie 15 godz., co odpowiada 0,60 pkt. ECTS. 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W07 + 

IS_U01 + 

IS_U05 + 

IS_K01 + 

IS_K03 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Moduł: Język obcy I-2 Język Angielski B2 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_9A 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy I-2- Angielski B2 

Foreign Language I-2– English B2 

Język wykładowy angielski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,8 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Joanna Rączkiewicz 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1.Posiada umiejętność w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U2.Potrafi relacjonować wydarzenia z życia codziennego 

U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

analizowania nieskomplikowanych tekstów specjalistycznych z 

zakresu reprezentowanej dziedziny naukowej 

U4.Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych i służbowych 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4-ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych  



K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat 

 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie 

lub wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie 

autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu 

wolnego. 

Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 

studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem 

specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną 

przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i 

samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 

danego obszaru językowego 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 
Literatura obowiązkowa 

1. C.Latham-Koenig, C.Oxenden, English File Intermediate 

Third Edition, Oxford, 2013  

2.S.Kay, J.Hird, P.Maggs, J.Quintana, Move Intermediate, 

Macmillan 2006 

 

Literatura uzupełniająca 

1.Wielki  słownik angielsko-polski, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa, 2002 

2.Słownik rolniczy angielsko-polski, Wydawnictwo IUNG, 

Puławy, 2001 

3.Słownik medyczny angielsko-polski, Wydawnictwo 

Lekarskie, Warszawa, 2009 

4.Dictionary of Contemporary English, Pearson Education 

Limited, 2005 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

20 0,80 



Przygotowanie do 

sprawdzianów 

10 0,40 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- ćwiczenia  - 18 godz. 

- konsultacje - 2 godz. 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 18 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 20 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów = 10 godz. 

- udział w konsultacjach = 2 godz. 

Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U03 ++ 

IS_U11+ 

IS_K05++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy I-2 Język Francuski B2 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_9B  

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy I-2- Francuski B2 

Foreign Language I-2– French B2 

Język wykładowy francuski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,8 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Elżbieta Karolak 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1.Posiada umiejętność w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U2.Potrafi relacjonować wydarzenia z życia codziennego 

U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

analizowania nieskomplikowanych tekstów specjalistycznych z 

zakresu reprezentowanej dziedziny naukowej 

U4.Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych i służbowych 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4-ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych  



K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat 

 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie 

lub wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie 

autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu 

wolnego. 

Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 

studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem 

specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną 

przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i 

samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 

danego obszaru językowego 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Lektury obowiązkowe 

1.  A.Berthet  „Alter Ego B2” Wyd. Hachette Livre 2008 

2.  G. Capelle “Espaces 2 i 3   Wyd. Hachette Livre 2008 

3.  Claire Leroy-Miquel: „Vocabulaire progressif du français avec                          

250 exercices”, Wyd. CLE International 2007 

4.  C.-M. Beaujeu  „350 exercices Niveau Supérieu II”,                            

Wyd. Hachette 2006 

 

Lektury zalecane 

1. Y.Delatour „350 exercices Niveau moyen” Wyd. Hachette 

2006 

2. „Chez nous” Wyd. Mary Glasgow Magazines Scholastic-

czasopismo 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

20 0,80 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

10 0,40 



Razem punkty ECTS                   2 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- ćwiczenia  - 18 godz. 

- konsultacje - 2 godz. 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 18 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 20 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów = 10 godz. 

- udział w konsultacjach = 2 godz. 

Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U03 ++ 

IS_U11+ 

IS_K05++ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy I-2 Język Niemiecki B2 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_9C  

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy I-2- Niemiecki B2 

Foreign Language I-2– German B2 

Język wykładowy niemiecki 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,8 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Urszula Szuma 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1.Posiada umiejętność w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U2.Potrafi relacjonować wydarzenia z życia codziennego 

U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

analizowania nieskomplikowanych tekstów specjalistycznych z 

zakresu reprezentowanej dziedziny naukowej 

U4.Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych i służbowych 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4-ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych  



K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat 

 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie 

lub wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie 

autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu 

wolnego. 

Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 

studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem 

specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną 

przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i 

samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 

danego obszaru językowego 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Lektury obowiązkowe 

10. W. Krenn, H. Puchta, Motive B1, Hueber 2016 

11. U. Koithan, H. Schnitz, T. Sieber, R. Sonntag, Aspekte 

1, Langenscheidt 2007 

12. M. Perlmann- Balme, S. Schwalb,   Sicher!,  Hueber  

Verlag 2014 

        

      Lektury zalecane 

4. B. Kujawa, M. Stinia, B. Szymoniak, Mit Beruf auf 

Deutsch –profil rolniczo-leśny z ochroną środowiska -   

Nowa Era Sp. z o.o. 2013 

     2.M.Ptak "Grammatik Intensivtrainer“, Langenscheidt 2010 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

20 0,80 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

10 0,40 

Razem punkty ECTS                   2 2 



 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- ćwiczenia  - 18 godz. 

- konsultacje - 2 godz. 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 18 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 20 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów = 10 godz. 

- udział w konsultacjach = 2 godz. 

Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U03 ++ 

IS_U11+ 

IS_K05++ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy I-2 Język Rosyjski B2 

M_uu_uu M_IS_NS_S1_9D  

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy I-2- Rosyjski B2 

Foreign Language I-2– Russian B2 

Język wykładowy rosyjski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,8 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Urszula Szuma 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego. 

Rozwijanie umiejętności w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1.Posiada umiejętność w miarę poprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U2.Potrafi relacjonować wydarzenia z życia codziennego 

U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem i 

analizowania nieskomplikowanych tekstów specjalistycznych z 

zakresu reprezentowanej dziedziny naukowej 

U4.Potrafi konstruować w formie pisemnej teksty dotyczące 

spraw prywatnych i służbowych 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

U4-ocena prac domowych w formie dłuższych wypowiedzi 

pisemnych  



K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat 

 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum B1 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie 

lub wprowadzenie słownictwa ogólnego w zakresie 

autoprezentacji, relacji międzyludzkich, form spędzania czasu 

wolnego. 

Moduł obejmuje również wprowadzenie zaawansowanych 

struktur gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez 

studenta w miarę poprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń studenci zostaną zapoznani ze słownictwem 

specjalistycznym danej dyscypliny naukowej, zostaną 

przygotowani do selektywnego czytania literatury fachowej i 

samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie zapoznanie studenta z kulturą 

danego obszaru językowego 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Lektury obowiązkowe 

10. A.Kaźmierak i  inni ,Русский язык подготовительные 

материалы к экзамену ТELC, Wyd UMCS 2006 

11. L. Fast, M. Zwolińska,  Русский язык в деловой среде 

ч I,II, III   wyd.    Poltext  2010 

12. S. Czernyszow, A. Czernyszowa  -Pojechali- język 

rosyjski dla dorosłych  cz.2.1, 2.2 wyd.Sankt-Peterburg 

“ Złatoust “ 2009 

  

Lektury zalecane 

1.   M.Cieplicka "Ruskij Jazyk.Kompendium tematyczno-

leksykalne",WARGOS 2007 

      2.A.Buczek "Rosyjski w biznesie", EDGARD 2009  

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 18 0,72 

Konsultacje 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

20 0,80 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

10 0,40 

Razem punkty ECTS                   2 2 



 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- ćwiczenia  - 18 godz. 

- konsultacje - 2 godz. 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 18 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 20 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów = 10 godz. 

- udział w konsultacjach = 2 godz. 

Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U03 ++ 

IS_U11+ 

IS_K05++ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


