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Wydział Chemii Ochrona Środowiska forma stacjonarne

moduł
specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. dr hab. Maria Żmijewska; dr Anna Panasiuk; dr Stella Mudrak-Cegiołka
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć
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2
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polski
Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Egzamin
Formy zaliczenia

egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi-
egzamin pisemny testowy-

Podstawowe kryteria oceny

Wykład – znajomość przedstawionego materiału, uzupełniona literaturą przedmiotu
Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Sposób weryfikacji przyswojenia wiedzy:
Student poprawnie udziela odpowiedzi na pytania podczas egzaminu odnoszące się do materiału realizowanego podczas wykładów (K_W02,K_W07,
K_W08).
Sposób weryfikacji nabycia umiejętności:
Student w  przystępny sposób, posługując się prawidłową terminologią i nomenklaturą, przedstawia wybrane zagadnienia z zakresu materiału
realizowanego podczas zajęć (K_U03,K_U05, K_U06).
Sposób weryfikacji nabycia kompetencji społecznych:
Student chętnie zadaje pytania, podejmuje dyskusje podczas zajęć i uczestniczy w konsultacjach (K_K01).
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak 

B. Wymagania wstępne
znajomość angielskiego na poziomie B2  

Cele kształcenia
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Pozyskanie wiedzy i umiejętności oceny stanu środowiska morskiego poddanego  antropopresji w szczególności o ekstremalnych właściwościach,
zapoznanie z scenariuszem przyczyn i konsekwencji zmian w biocenozach w mikro- i makroskali.

Treści programowe

A. Problematyka wykładu
1. Zmiany w ekosystemach morskich w mikro- i makroskali w wyniku działalności człowieka - rys historyczny.    
2. Wpływ antropopresji na zmiany środowiska morskiego w skali lokalnej (np.działalność gospodarcza, naukowa, militarna)
3. Degradacja życia w wyniku rosnącej eutrofizacji: dynamika zmian krótko- i długookresowych na przykładzie ekosystemu pelagialu Z. Gdańskiej  
4. Zmiany w ekosystemach morskich pod wpływem czynników naturalnych, przypadki masowej śmiertelności w morzu (np. czerwone zakwity,
zwierzęta toksyczne i jadowite, El Ninio)
5. Wpływ człowieka  na  ekosystemy morskie w skali globalnej (dziura ozonowa, efekt cieplarniany, pompa    biologiczna, acydyfikacja).
6. Prognozy i scenariusze zmian w ekosystemach szczególnie wrażliwych na przykładzie rejonów polarnych.  
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Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

K_W02opisuje zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne
zachodzące w przyrodzie oraz uwarunkowania
geologiczne, geomorfologiczne i klimatyczne
funkcjonowania przyrody;
K_W07charakteryzuje poziomy organizacji życia,
bioróżnorodności biologicznej i wzajemne oddziaływania
organizmów i środowiska;

Wiedza

Opisuje rolę i znaczenie naturalnych i antropogenicznych procesów degradujących
życie w morzu w skali lokalnej i globalnej ( zakwity toksyczne, zwierzęta toksyczne i
jadowite, wielorybnictwo, połowy przemysłowe). Na przykładzie eutrofizacji opisuje
zmiany w środowisku abiotycznym i biotycznym w morzu. Opisuje wpływ metali
ciężkich na ekosystemy morskie. Charakteryzuje związki między procesami
zachodzącymi w atmosferze i w morzu determinowanymi zjawiskami naturalnymi i
działalnością człowieka (efekt  cieplarniany, dziura ozonowa). 

Umiejętności
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K_W08wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między
zawartością określonych zanieczyszczeń a stanem
środowiska (w tym zdrowiem człowieka) oraz
występowaniem niekorzystnych zjawisk w skali lokalnej,
regionalnej i globalnej;
K_U03ocenia funkcjonowanie naturalnych i zmienionych
przez człowieka systemów przyrodniczych oraz określa
wpływ antropopresji na określone procesy zachodzące w
środowisku naturalnym;
K_U05ocenia zasoby i możliwości regeneracyjne przyrody
ożywionej i nieożywionej; wykorzystuje instrumenty prawne
i ekonomiczne w ograniczaniu antropopresji;
K_U06posługuje się terminologią z zakresu ochrony
środowiska oraz nomenklaturą poszczególnych dyscyplin z
nią związanych;
K_K01identyfikuje poziom swojej wiedzy i umiejętności oraz
potrzebę ciagłego dokształcania się zawodowego,
aktualizowania wiedzy o środowisku i jego ochronie oraz
rozwoju osobistego;

Stosuje nowo poznaną wiedzę do weryfikacji znanych teorii i praktyk  z zakresu
nauk przyrodniczych dla celów naukowych i dydaktycznych
Dokonuje oceny i prognozuje zmiany wywołane przez człowieka w środowisku
morskim w różnej skali czasowo-przestrzennej dla celów naukowych i
dydaktycznych 

Kompetencje społeczne (postawy)

Posiada nawyk prezentowania postaw proekologicznych  z zastosowaniem
rozwiązań teoretycznych i praktycznych w odniesieniu do środowiska morskiego.   

Kontakt

ocemiz@ug.edu.pl tel. 58 5236847
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