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Cele kształcenia

Poznanie metod służących do biologicznej oceny jakości i trwałości środowiska morskiego oraz wpływu związków toksycznych na organizmy
morskie.  Rozwijanie wiedzy na temat oceny zagrożeń dla środowiska morskiego związanych z działalnością człowieka.

Treści programowe

 Wyjaśnienie potrzeby rozwoju narzędzi służących do biologicznej oceny jakości środowiska morskiego, krótkie omówienie historii rozwoju tej
dziedziny nauk. Przedstawie niedoskonałości  biowskaźników i biomarkerów i potrzeby ich ciągłego udoskonalania.
Omówienie: biowskaźników i biomarkerów jako narzędzi do oceny jakości środowiska morskiego, rodzajów biomonitoringu in situ, kryteriów wyboru
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odpowiednich gatunków w celu ich wykorzystania w biomonitoringu.
Przedstwawinie: biowskaźników morskiej różnorodności biologicznej i eutrofizacji w Morzu Bałtyckim.
Ocena jakości wód europejskich zgodna z Ramową Dyrektywą Wodną ze szczególnym uwzględnieniem morskich zespołów bentosowych.
Podział i wykorzystanie biomarkerów do oceny wpływu czynników stresowych na organizmy w środowisku morskim oraz w testach
ekotoksykologicznych. Wykorzystanie modelu DPSiR (rozszerzonego modelu presja-stan-reakcja) do: oceny zagrożeń integralności środowiska
morskiego, wyboru odpowiednich biowskaźników i biomarkerów  oraz przy poszukiwaniu rozwiązań zmierzających do poprawy jakości ekosystemów
morskich.
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Kierunkowe efekty kształcenia

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_W10   Opisuje zasady ochrony środowiska w
oparciu o podstawowe regulacje prawne i instrumenty
stosowania prawa w ochronie środowiska oraz z punktu
widzenia ekonomii, zarządzania zasobami środowiska;
wymienia ogólne aspekty działalności gospodarczej
podmiotów;
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_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;

Wiedza

Prawidłowo opisuje i wyjaśnia konsekwencje wpływu działalności człowieka na
środowisko morskie oraz  wymienia możliwości jego  ograniczania z
wykorzystaniem najnowszej wiedzy i osiągnięć nauki.
Opisuje podstawowe metody i narzędzia pozwalające na zrównoważone
wykorzystywanie i odtwarzanie morskich zasobów przyrodniczych.
Omawia podstawowe regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska morskiego.

Umiejętności

Ocenia wpływ antropopresji na różne poziomy organizacji biologicznej z
uwzględnieniem naturalnych zmian zachodzących w środowisku morskim
Posługuje się terminologią z zakresu ochrony przyrody

Kompetencje społeczne (postawy)

Rozpoznaje ograniczenia własnej wiedzy o metodach oceny jakości i trwalości
środowiska morskiego, wykazuje potrzebę ciągłego dokształcania się oraz rozwoju
osobistego;
 Identyfikuje znaczenie zdobytej wiedzy i umiejętności dla osiągania
zrównoważonego rozwoju środowiska morskiego;
Jest przekonany o istotności ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie
działań związanych z ochroną środowiska

Kontakt

oceuj@univ.gda.pl
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