
   
 

      U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  w  K a t o w i c a c h ,  u l .  B a n k o w a  1 2 ,  4 0 - 0 0 7  K a t o w i c e ,  h t t p : / / w w w . u s . e d u . p l  w w w . e c o e t n o . u s . e d u . p l  

Projekt „Ekologia kulturowa- specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia” 
Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

Strona 1/5 

Kierunek i poziom studiów: Etnologia, drugi 

Sylabus modułu:  Ekologiczne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego      

Kod modułu: 12-AK-EK-02-S2-2EPO    

Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):  ---- 

1. Informacje ogólne 

koordynator modułu dr Edyta Sierka  (edyta.sierka@us.edu.pl) 

rok akademicki  

Semestr zimowy 

forma studiów stacjonarne 

sposób ustalania oceny 
końcowej modułu 

Średnia ocen z testu końcowego (40%) i quizów e-learning (10%) oraz 
prezentacji końcowej (50%). 

informacje dodatkowe Dopuszcza się nieobecność na jednych zajęciach, obejmujących blok 3h 

wykładu i 3h ćwiczeń.  

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta 

nazwa  Kod  

Wykład 12-AK-EK-02-S2-

2EPO_fs_1 

Prowadzący Dr Edyta Sierka  

grupa(-y)  

treści zajęć Wykłady pozwalają poznać zasady funkcjonowania środowiska 

przyrodniczego jako podstawy jego ochrony i zachowania dla przyszłych 

pokoleń. Studenci poznają bazowe pojęcia z zakresu ekologii oraz wiedzą z 

zakresu następujących zagadnień: 

1.Systemowe ujęcie środowiska przyrodniczego. 

2.Typy ekosystemów i ich usługi świadczone dla człowieka. 

3. Różnorodność biologiczna, sposoby jej oceny i znaczenie dla  

    funkcjonowania ekosystemów. 

4. Ekologiczne gospodarowanie zasobami przyrody.  

5. Bezpośrednie i pośrednie przekształcenia elementów środowiska  

    przyrodniczego – przyczyny i skutki. 

6. Globalne zmiany a funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. 

7. Ekologiczne wskaźniki stanu środowiska przyrodniczego. 
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8. Rekultywacja, rewitalizacja, możliwości odtwarzanie funkcji  

    ekosystemów. 

9. Sposoby minimalizacji oddziaływania wybranych typów  

    przedsięwzięć na środowisko. 

10. Style życia a stan środowiska przyrodniczego.  

metody prowadzenia zajęć Wykład podający i problemowy z wykorzystaniem e-learningu 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15h 

liczba godzin pracy własnej 
studenta 

25 h 

opis pracy własnej 
studenta 

Poza zajęciami kontaktowymi student zobowiązany jest zapoznać się ze 
wskazanymi tekstami obowiązkowymi 

organizacja zajęć  1 godzina dydaktyczna tygodniowo (wg harmonogramu: www. 
weinoe.us.edu.pl) 

literatura obowiązkowa Mackenzie A, Ball A. S. i S. R. Virdee 2000. Krótkie wykłady. Ekologia. 

Wydawnictwo Naukowe PWN  

Symonides E. 2008. Ochrona przyrody. Wydawnictwa UW. 

literatura uzupełniająca Isbell F.I., Wilsey B.J. 2011. Increasing native, but not exotic, 

biodiversity increases aboveground productivity in ungrazed and 

intensely grazed grasslands. Oecologia. 165, pp. 771–781.  
Raport "Stan środowiska w Polsce". 2014. Biblioteka Monitoringu 
Środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska, http://www.gios.gov.pl 

adres strony www zajęć ----------------- 

informacje dodatkowe  

 

nazwa  Kod  

ćwiczenia   12-AK-EK-02-S2-2EPO 

_fs_2 

Prowadzący dr Edyta Sierka 

grupa(-y)  

treści zajęć W trakcie ćwiczeń zostaną omówione i poddane analizie następujące 
zagadnienia: 
1. Historyczne użytkowanie ekosystemów - analiza potrzeb w rozwoju 

cywilizacji ludzkiej. 

2. Metody określania i miary różnorodności biologicznej. 
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3. Identyfikacja usług ekosystemów na przykładzie ekosystemu  

    naturalnego i przekształconego przez człowieka. 

4. Analiza potencjału paliw odnawialnych. 

5. Zmiany warunków klimatycznych Górnego Śląska w świetle globalnego 

ocieplenia. 

6. Ocena stanu środowiska np. rzeki z wykorzystaniem indykatorów 

biologicznych. 

7. Ekologiczne wskaźniki stanu środowiska przyrodniczego. 

8. Środowiskowe efekty rekultywacji technicznej, biologicznej i spontanicznej.  

9. Identyfikacja oddziaływań na środowisko - wykaz działań minimalizujących. 

Case study. 

10. Globalne zmiany a funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. 

metody prowadzenia zajęć Zajęcia w grupach i praca indywidualna, analiza konkretnych przypadków, 
pogadanka 

liczba godzin 
dydaktycznych 
(kontaktowych) 

15 h 

liczba godzin pracy własnej 
studenta 

25 h 

opis pracy własnej 
studenta 

Poza zajęciami kontaktowymi student zobowiązany jest zapoznać się ze 
wskazanymi tekstami obowiązkowymi; praca nad prezentacją; 

organizacja zajęć  1 godzina dydaktyczna tygodniowo (wg harmonogramu: www. 
weinoe.us.edu.pl) 

literatura obowiązkowa Symonides E. 2008. Ochrona przyrody. Wydawnictwa UW. 

Winfree R. 2013. Global change , biodiversity, and ekosystem services : What 

can we learn from studies of pollination? Basic and Applied Ecology. 14 (6), pp. 

453–460. 

Weiner J. 2003. Życie i ewolucja biosfery. Wydawnictwo naukowe PWN.

  

literatura uzupełniająca Raport "Stan środowiska w Polsce". 2014. Biblioteka Monitoringu Środowiska. 

Inspekcja Ochrony Środowiska, http://www.gios.gov.pl 

 

adres strony www zajęć ----------------- 

informacje dodatkowe  
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3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu 

Nazwa Kod 

Kolokwium 12-AK-EK-02-S2-2EPO 

_w_1 

kod(-y) zajęć  12-AK-EK-02-S2-2EPO _fs_1 

osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

dr Edyta Sierka 

grupa(-y)  

wymagania 
merytoryczne 

Student kończący moduł ma wiedzę na temat wybranych zagadnień dotyczących 
ekologicznych podstaw ochrony środowiska. Zna i rozumie kluczowe pojęcia 
występujące na gruncie poruszanej problematyki. 

kryteria oceny Test końcowy w postaci testu wyboru -30 pytań (4 odpowiedzi z jedną poprawną, 

za którą można uzyskać 1pkt.). 

Poszczególne oceny uzyskuje się wg przyjętej skali: 

27-30 bdb 

23-26 db 

19-22 dst  

0-18 ndst 

Kryterium zaliczenia jest realizacja zajęć e-learning i przynajmniej pozytywne 

zaliczenie 2 z 10 części kursu na poziomie 30%. 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Kolokwium pisemne, czas trwania do 45 minut.  

informacje 
dodatkowe 

 

 

Nazwa Kod 

Prezentacja 12-AK-EK-02-S2-2EPO 

_w_2 

kod(-y) zajęć  12-AK-EK-02-S2-2EPO _fs_2 

osoba(-y) 
przeprowadzająca(-
e) weryfikację 

dr Edyta Sierka 

grupa(-y)  

wymagania Student przygotowuje prezentację w grupie, która obejmuje wiedzę z zakresu 
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merytoryczne zagadnień poruszanych na ćwiczeniach, uzupełnioną o treści zdobyte podczas 
samodzielnej pracy z literaturą przedmiotu.  

kryteria oceny Ocena prezentacji multimedialnej z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego na 

podstawie zgromadzonych informacji wg skali: 

9-10 bardzo dobry 

6-8 dobry 

5-3 dostateczny 

0-4 ndst 

Prezentacja będzie oceniana na podstawie: 

- sposobu jej przygotowania graficznego i przedstawienia (maks. 3 pkt.),  

- wykorzystanie posiadanych danych (maks.3 pkt.) 

- identyfikacja zagrożeń środowiska (maks. 2 pkt.) 

- poprawne, ekologiczne wnioskowanie (maks. 2 pkt.) 

przebieg procesu 
weryfikacji 

Student realizuje pracę w grupie. Student oceniany jest również w trakcie dyskusji 
po projektach innych studentów. 

informacje 
dodatkowe 

 

 

 

 

 


