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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

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. Wpływ zmian klimatu, i związanych z nimi zjawisk, na strefę przybrzeżną oraz funkcjonowanie ekosystemów morskich, ze szczególnym
uwzględnieniem rejonów polarnych.
4. Wpływ rosnącej eutrofizacji: dynamika zmian krótko- i długookresowych na przykładzie Morza Bałtyckiego.
5. Zmiany w ekosystemach morskich pod wpływem czynników naturalnych, zmiany zasięgu występowania gatunków, przypadki masowej
śmiertelności w morzu, masowe pojawienia się meduz.
6. Wpływ człowieka na ekosystemy morskie w skali lokalnej: gatunki inwazyjne; introdukcja nowych gatunków, patogenów i szczepów.
7. Wykorzystywanie żywych zasobów morza (rybołówstwo, wielorybnictwo, hodowla); problem przełowienia.
8. Zanieczyszczenia: organiczne, nieorganiczne, metale ciężkie.
9. Problemy związane z plastikiem i mikroplastikiem w morzu.
10. Budowle na dnie, przekształcanie brzegu, farmy wiatrowe.
11. Największe morskie katastrofy ekologiczne.
12. Prognozy i scenariusze zmian w ekosystemach szczególnie wrażliwych, na przykładzie rejonów polarnych i Morza Bałtyckiego. 
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Kierunkowe efekty kształcenia

K_OŚI_W01 Omawia pojęcia z zakresu matematyki, fizyki,
chemii i biologii, opisuje zjawiska fizyczne, chemiczne i
biologiczne zachodzące w przyrodzie oraz uwarunkowania
geologiczne, geomorfologiczne i klimatyczne
funkcjonowania przyrody
K_OŚI_W05 Wyjaśnia przebieg naturalnych oraz
wywołanych antropopresją fizycznych, chemicznych oraz
biologicznych procesów i zjawisk zachodzących w
przyrodzie na różnych poziomach organizacji materii
K_OŚI_W06 Charakteryzuje poziomy organizacji życia,
bioróżnorodności biologicznej i wzajemne oddziaływania
organizmów i środowiska
K_OŚI_W07 Wyjaśnia 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_OŚI_U01 Wykonuje zadania pod nadzorem i
samodzielnie w zakresie analizy środowiska przyrodniczego
oraz funkcjonowania naturalnych i zmienionych przez
człowieka systemów przyrodniczych
K_OŚI_U04 Wykorzystuje specjalistyczny język w dyskusji

Wiedza

K_OŚI_W01 Omawia podstawowe pojęcia z zakresu matematyki, fizyki, chemii oraz
biologii oraz opisuje zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzące w
przyrodzie oraz uwarunkowania geologiczne, geomorfologiczne i klimatyczne
funkcjonowania przyrody
K_OŚI_W06 Charakteryzuje poziomy organizacji życia, bioróżnorodności
biologicznej i wzajemne oddziaływania organizmów i środowiska
K_OŚI_W07 Wyjaśnia zależności przyczynowo-skutkowe między zawartością
określonych zanieczyszczeń a stanem środowiska (w tym zdrowiem człowieka) oraz
występowaniem niekorzystnych zjawisk w skali lokalnej, regionalnej i globalnej

Umiejętności

K_OŚI_U01 Wykonuje proste zadania pod nadzorem i samodzielnie w zakresie
analizy środowiska przyrodniczego oraz funkcjonowania naturalnych i zmienionych
przez człowieka systemów przyrodniczych
K_OŚI_U04 Wykorzystuje specjalistyczny język w dyskusji oraz właściwie posługuje
się nomenklaturą z zakresu ochrony środowiska oraz poszczególnych dyscyplin z
nią związanych
K_OŚI_U10 Bierze udział w analizach i ocenach alternatywnych rozwiązań
problemów z ochrony środowiska i dobiera metody oraz instrumenty pozwalające
racjonalnie je rozstrzygać

Kompetencje społeczne (postawy)

K_OŚI_K05 Identyfikuje poziom swojej wiedzy i umiejętności, wykazuje potrzebę
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oraz  właściwie posługuje się nomenklaturą z zakresu
ochrony środowiska oraz poszczególnych dyscyplin z nią
związanych
K_OŚI_U10 Bierze udział w analizach i ocenach
alternatywnych rozwiązań problemów z ochrony
środowiska  i dobiera metody oraz instrumenty pozwalające
racjonalnie je rozstrzygać
K_OŚI_K05 Identyfikuje poziom swojej wiedzy i
umiejętności, wykazuje potrzebę aktualizowania wiedzy o
środowisku i jego ochronie, wykazuje potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

aktualizowania wiedzy o środowisku i jego ochronie, wykazuje potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

Kontakt

agataw@ug.edu.pl
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