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B. Wymagania wstępne
znajomość angielskiego na poziomie B2

Cele kształcenia

Nabycie wiedzy z zakresu: znaczenia działalności antropogenicznej w funkcjonowaniu różnych środowisk morskich, w tym siły presji działalności
ludzkiej na poszczególne elementy abiotyczne i biotyczne ekosystemów morskich; tempa zachodzących zmian i ich ewentualnych dalszych
konsekwencji ekologicznych; metod ochrony środowisk morskich oraz metod podwyższania społecznej świadomości proekologicznej.

Treści programowe

Preblematyka ćwiczeń
1. Charakterystyka abiotycznych i biotycznych elementów środowiska morskiego.
2. Specyfika funkcjonowania flory i fauny morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego
3. Rola industrializacji w kształtowaniu różnych środowisk morskich.
4. Wpływ czynników antropogenicznych na nieożywione elementy środowisk morskich i w dalszej kolejności na funkcjonowanie poszczególnych
poziomów łańcucha troficznego
5. Zmiany klimatyczne i ich skutki dla funkcjonowania ekosystemów morskich, w tym polarnych
6. Współczesne metody ochrony środowisk morskich i kierunki jego dalszego rozwoju.
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Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

K_W06  wyjaśnia przebieg naturalnych oraz wywołanych
antropopresją fizycznych, chemicznych oraz biologicznych
procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie na różnych
poziomach organizacji materii;
K_W11 opisuje podstawowe metody, techniki i narzędzia
pozwalające na racjonalne wykorzystywanie, kształtowanie
i odtwarzanie zasobów naturalnych;
K_U03 ocenia funkcjonowanie naturalnych i zmienionych
przez człowieka systemów przyrodniczych oraz określa
wpływ antropopresji na określone procesy zachodzące w
środowisku naturalnym;
K_K01 identyfikuje poziom swojej wiedzy i umiejętności
oraz potrzebę ciagłego dokształcania się zawodowego,
aktualizowania wiedzy o środowisku i jego ochronie oraz
rozwoju osobistego;
K_K03 identyfikuje znaczenie zdobytej wiedzy i
umiejętności dla osiągania rozwoju zrównoważonego we
wszystkich jego aspektach (społecznych, ekonomiczno-
gospodarczych i środowiskowych);

Wiedza

 Charakteryzuje zależności pomiędzy pomiędzy abiotycznymi i biotycznymi
elementami środowiska morskiego, wykorzystując przy tym wiedzę z zakresu fizyki,
chemii i biologii w celu oceny roli i znaczenia czynników zntropogenicznych w ich
kształtowaniu.
 Opisuje naturalne procesy zachodzące w ekosystemach morskich uwzględniając
przy tym znaczenie i rolę działalności ludzkiej w kształcie ich przebiegu.
 Charakteryzuje poszczególne gałęzie gospodarki wywierające największą presję na
funkcjonowanie środowisk morskich (opisuje rodzaje tegu typu działalności oraz
formy ich presji na ww środowiska), jak również opisuje znaczenie rozwoju
gospodarczego w tworzeniu metod ochrony mórz i oceanów.
 Charakteruzje metody racjonalnego wykorzystania ożywionych i nieożywionych
zasobów morskich.
 Charakteryzuje obecnie stosowanie metody ochrony ekosystemów morskich, jak
również kierunki ich rozwoju.

Umiejętności

Wyjaśnia rolę i znaczenie działalności antropogenicznej w kształtowaniu abiotyczno-
biotycznych cech środowisk morskich, w tym potrafi ocenić potencjalne skutki tej
działalności dla ich funkcjonowania.
Charakteryzując rodzaje antropopresji na ekosystemy morskie poprawnie posługuje
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 się nomenklaturą z zakresu ochrony śrosowiska i dyscyplin z nią związanych.
Kompetencje społeczne (postawy)

 Ocenia stan swojej wiedzy i rozumie konieczność ciągłego dokształacania się w
zakresie wiedzy o środowisku, w tym morskim, w tym form antropogenicznej presji
na to środowisko i nowych metod jego ochrony
Ma świadomość znaczenia ciągłej aktualizacji wiedzy z zakresu funkcjonowania i o
chrony ekosystemów morskich, uwzględniając przy tym rozwój przemysłowy, w tym
wynikający z niego wzrost presji na to środowisko, ale również wzrost metod jego
ochrony
 Ma świadomość odpowiedzlalności w zakresie działań, które mogą skutkować
zwiększoną presją na środowisko morskie, przy tym przestrzega etyki zawodowej.

Kontakt
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