
Moduł  Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_10 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie 

Environmental management  in the enterprise 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 1 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 3, w tym kontaktowe 1,08 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Barbara Bujanowicz-Haraś 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Zarządzania i Marketingu 

Cel modułu Celem modułu jest przybliżenie problematyki dotyczącej 

zarządzania środowiskiem na poziomie przedsiębiorstw. 

Efekty kształcenia: 

  
Wiedza: Student po zakończeniu kursu: 

W1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu podjętej 

problematyki. 

W2. Wykazuje znajomość specyfiki relacji przedsiębiorstwo - 

środowisko naturalne. 

W3. Ma wiedzę na temat istoty, wdrażania i funkcjonowania 

sformalizowanych i niesformalizowanych systemów 

zarządzania środowiskiem w jednostkach gospodarczych. 

Umiejętności: Student: 

U1.Wskazuje i charakteryzuje narzędzia zarządzania 

środowiskowego. 

U2.Potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą  

zdefiniowanego zagadnienia wykorzystując w tym celu 

informacje pozyskiwane z różnych źródeł. 

Kompetencje społeczne: Student: 

K1. Ma świadomość możliwości odwrócenia niekorzystnych 

trendów w korzystaniu z zasobów przyrody i korzyści płynących 

dla jednostek gospodarczych z ekologizacji zarządzania. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

W1, W2, W3 - ocena pracy pisemnej, sprawdzian pisemny z 

treści ćwiczeń 

U1 - ocena pracy pisemnej, sprawdzian pisemny z treści ćwiczeń 

U2 - ocena opracowanego tematu w postaci przygotowanej 

prezentacji multimedialnej, sposób ujęcia zagadnienia, 

prezentowanych treści oraz przedstawienia. 

K1 - ocena pracy pisemnej. 



 Wymagania wstępne i dodatkowe  Brak wymagań wstępnych. 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wprowadzenie do przedmiotu – podstawowe definicje, pojęcia 

itd. Tradycyjny i ekologiczny sposób funkcjonowania 

przedsiębiorstwa. Środowisko jako kapitał naturalny w 

działalności przedsiębiorstwa. Ochrona środowiska w strukturze 

celów przedsiębiorstwa. Ekologiczne elementy otoczenia 

przedsiębiorstwa. Środowiskowe uwarunkowania działalności 

przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Uwarunkowania 

prawne i ekonomiczne prośrodowiskowych zachowań 

przedsiębiorstw. Metody, narzędzia i systemy w działaniu na 

rzecz ochrony środowiska. Finansowanie przedsięwzięć 

przedsiębiorstw związanych z ochroną środowiska. Przesłanki i 

korzyści stosowania systemowego podejścia do zarządzania 

środowiskowego. Bariery i koszty systemu zarządzania 

środowiskowego. Niesformalizowane systemy zarządzania 

środowiskowego – Program Czystsza Produkcja, Program 

„Odpowiedzialność i Troska”. Sformalizowane systemy 

zarządzania środowiskowego – EMAS jako podstawa 

zarządzania ekologicznego, Standardy zarządzania 

środowiskowego serii ISO 14000. Przesłanki i warunki 

przedsięwzięć ekorozwojowych. Rachunek ekonomiczny w 

ochronie środowiska w przedsiębiorstwie. Naliczanie opłat 

środowiskowych dla przedsiębiorstw. Aspekty środowiskowe w 

projektowaniu i rozwoju wyrobów. Etykiety i deklaracje 

środowiskowe. Ekomarketing. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Zalecana lista lektur: 

1.Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w 

zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001. 

2.Graczyk A. (red.), Zarządzanie środowiskowe w 

przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 

we Wrocławiu, Wrocław 2008. 

3.Kobyłko G. (red.), Proekologiczne zarządzanie 

przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we 

Wrocławiu, Wrocław 2000. 

4.Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A., 

Zarządzanie środowiskowe, PWE, Warszawa 2013. 

5.Matuszak-Flejszman A., Jak skutecznie wdrożyć system 

zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, PZITS, 

Poznań 2001. 

6.Matuszak-Flejszman A., System zarządzania środowiskowego 

w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w 

Poznaniu, Poznań 2007. 

7. Matuszak-Flejszman A., Determinanty doskonalenia systemu 

zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy 

ISO 14001, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu, Poznań 2010. 

8. Regulacje prawne, dokumenty programowe 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik 

multimedialnych, ćwiczenia z elementami aktywizacji 

studentów, dyskusja. 



Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 14 0,56 

Ćwiczenia audytoryjne 7 0,28 

Konsultacje 6 0,24 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

sprawdzianu pisemnego w 

treści ćwiczeń 

 

6 

 

0,24 

Przygotowanie prezentacji 

multimedialnej na 

uzgodniony temat 

 

10 

 

0,40 

Studiowanie zalecanej 

literatury  

14 0,72 

Przygotowanie do 

końcowego zaliczenia 

18 0,56 

Razem punkty ECTS                    75 3 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach -  14 godz. 

- udział w ćwiczeniach  audytoryjnych  - 7 godz. 

- udział w konsultacjach - 6 godz.        

  Łącznie 27 godz., co odpowiada 1,08 punktom ECTS  

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- przygotowanie się do sprawdzianu pisemnego z treści ćwiczeń - 6 godz. 

- przygotowanie prezentacji multimedialnej na uzgodniony temat - 10 godz. 

- udział w ćwiczeniach  audytoryjnych  - 7 godz. 

- udział w konsultacjach - 6 godz. 

Łącznie 29,0 godz., co odpowiada 1,16 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W03+++ 

IS_W11++ 

IS_U01+ 

IS_U08+ 

IS_U11+++ 

IS_U14+ 

IS_K03++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Technologie i organizacja robót instalacyjnych 

M uu_uu M_IS_NS_S2_11 
Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 
Nazwa modułu kształcenia, 

także nazwa w języku 

angielskim 

Technologia i organizacja robót instalacyjnych / Technology and 

organization of installation works  

 
Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu 

kształcenia 

(obowiązkowy/fakultaty

wny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 1 
Semestr dla kierunku 2 
Liczba punktów 

ECTS z podziałem na 

kontaktowe/ nie koń ta 

kto we 

Łącznie 2, w tym kontaktowe 1,1 

Imię i nazwisko 

osoby 

odpowiedzialnej 

Arkadiusz Malik 

Jednostka oferująca 

przedmiot 

Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 

Cel modułu Opanowanie wiadomości na temat: struktury procesu 

inwestycyjnego, dokumentacji i procedury przetargowej, zasad 

organizacji budowy i stanowisk pracy, dokumentowania przebiegu 

robót budowlanych, prawidłowej analizy dokumentacji 

projektowej i umiejętności „wychwytywania” błędów i 

nieścisłości, sporządzania i oceny kosztorysów, zasad kierowania i 

nadzorowania prac inwestycyjnych w zależności od pełnionej 

funkcji (kierownik budowy lub robót, inspektor nadzoru 

inwestorskiego, osoba nadzorująca prace w imieniu inwestora). 

Efekty kształcenia  

 
Wiedza: 

 ECTS nie może przekroczyć 

dla modułu (4-8). Należy 

przedstawić opis zakładanych 

efektów kształcenia, które 

student powinien osiągnąć po 

zrealizowaniu modułu.  

 

W1. Posiada podstawową wiedzę w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej, jej uzgodnienia i przygotowania do 

złożenia na pozwolenie na budowę lub zgłoszenie. Posiada 

wiedzę związaną z prawidłowym analizowaniem dokumentacji 

projektowej przed przystąpieniem do realizacji inwestycji oraz 

podczas jej trwania 

Należy przedstawić efekty 

dla zastosowanych form zajęć 

łącznie. 

W2. Posiada wiedzę na temat warunków technicznych 

wykonania i odbioru robót instalacyjnych 

 

 

Umiejętności: 

 

 

U1. Potrafi analizować dokumentację projektową i kosztorysową. 

 

 

U2. Posiada umiejętność przygotowania specyfikacji technicznej i 

planu BIOZ. 

 

 

U3. Potrafi sporządzić kosztorys inwestorski i ofertowy na 

podstawie dokumentacji projektowej 

 U4. Potrafi kierować pracami inwestycyjnymi na budowie 

 

 
Kompetencje społeczne: 

 

 

K1. Ma świadomość odpowiedzialności przy opracowywaniu 

dokumentacji projektowej i nadzorowaniu prowadzonych 

inwestycji.  



 

 

K2. Posiada świadomość wymagania przestrzegania przepisów 

bhp przez podległych mu pracowników podczas realizacji 

inwestycji i odpowiedzialności z tym związanej. 

 

 

K3. Wykazuje samodzielne myślenie w rozwiązywaniu 

problemów technicznych i rozumie potrzebę współpracy z innymi 

specjalistami.  

 
K4. Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i doskonalenia 

kompetencji zawodowych dla zapewnienia najwyższego 

standardu życia społeczeństwa. 

Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia 

W1, W2 - kolokwium zaliczeniowe pisemne i ustne,  

U1, U2, U3, U4 - ocena pracy zespołowej, wykonanie zadań 

projektowych i ich obrona 

K1, K2, K3 - ocena pracy studenta w charakterze lidera i członka 

zespołu wykonującego zadania projektowe. Formy 

dokumentowania osiągniętych wyników: kolokwia, prace 

projektowe. Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

Matematyka, biologia, chemia, fizyka, ekologia, hydrologia i nauki 

o Ziemi, ochrona środowiska, gospodarka wodna i ochrona wód, 

grafika inżynierska, mechanika gruntów i gruntoznawstwo, 

podstawy  geologii, budownictwo ogólne, mechanika płynów i 

materiałoznawstwo, Prawo budowlane. 

Treści modułu 

kształcenia - zwarty 

opis ok. 100 słów. 

Wykłady obejmują: pojęcia podstawowe z zakresu procesu 

inwestycyjnego, wybrane zagadnienia z zakresu Prawa 

budowlanego, KPA, dokumentacji i procedury przetargowej, 

omówienie takich inwestycji jak: wykonanie przyłącza 

wodociągowego, przykanalika, sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej, przyłącza gazowego średniego i niskiego ciśnienia, 

przydomowej oczyszczalni ścieków, oczyszczalni ścieków w 

technologii SBR, wewnętrznej instalacji c.o., systemu wentylacji w 

budynku mieszkalnym, stacji uzdatniania wody. 

Ćwiczenia obejmują m.in. analizę dokumentacji projektowej pod 

kątem przygotowania procesu inwestycyjnego, wychwycenia tzw. 

„wąskich gardeł” inwestycji, opracowanie kosztorysu 

inwestorskiego na podstawie analizy dokumentacji projektowej, 

zapoznanie się z obsługą jednego z programów komputerowych 

do kosztorysowania NORMA. 



Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Bąkowski K., 2008: Sieci i instalacje gazowe. Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne, Warszawa. 

2. Chudzicki J., Sosnowski S., 2011: Instalacje wodociągowe. 

Projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Seidel-Przywecki, W-

wa. 

3. Chudzicki J., Sosnowski S., 2011: Instalacje kanalizacyjne. 

Projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Seidel-Przywecki, W-

wa. 

4. Gassner A., 2008: Instalacje sanitarne. Wydawnictwa 

Naukowo-Techniczne, Warszawa. 

5. Knapik K., Bajer J, 2010: Wodociągi. Wydawnictwo 

Politechniki Krakowskiej, Kraków. 

6. Łyp B., 2008: Infrastruktura wodno-ściekowa w planowaniu 

miast. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa. 

7. Osuch-Pajdzińska E., Roman M., 2008: Sieci i obiekty 

wodociągowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa. 

8. Pełech A., 2011: Wentylacja i klimatyzacja  - podstawy. 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. 

9. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – aktualny tekst 

ujednolicony 

10. Rozp. Min. Inf. z dn. 12 kwietnia 2002r. z późn. zm. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie 

11. Wymagania Techniczne COBRTI Instal – sieci wodociągowe, 

sieci kanalizacyjne, instalacje wodociągowe 

12. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. z późn. zm. Kodeks 

postępowania administracyjnego – aktualny tekst ujednolicony 

13. Rozporządzenia dotyczące m.in.: informacji BIOZ, 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, wzorów 

wniosków pozwolenia na budowę, formy i zakresu projektu 

budowlanego, opracowania kosztorysu. 

14. Dokumentacja techniczna producentów rur, armatury, urządzeń 

technologicznych stosowanych w instalacjach i sieciach wod-

kan, c.o. i gaz. – warunki transportu, składowania i montażu. 

 
Planowane 

formy/działania/ metody 

dydaktyczne 

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych, film, pokaz, 

ćwiczenia audytoryjne i projektowe, projekty indywidualne 

studenckie i zespołowe. Przekazanie i omówienie materiałów 

technicznych różnych producentów m.in. do doboru pompowni 

ścieków, zestawów pompowych, rur, przydomowych oczyszczalni 

ścieków, zbiorników wyrównawczych, systemów zdalnego 

sterowania i wizualizacji obiektów 

Bilans punktów ECTS Forma zajęć Liczba 

godzin 

kontaktowyc

h 

Obliczenie 

punktów ECTS 

 

 

Wykłady 7 0,3 
 

 

Ćwiczenia 12 0,5 
 Konsultacje 6 0,2 
 Zaliczenie 2 0,1 
 

 

 Liczba godzin 

niekontaktowyc

h 

 

 

 

Przygotowanie do 

zaliczenia 

7 0,3 

 

 

Studiowanie literatury 6 0,2 

 

 

Wykonanie 

projektów  

10 0,4 



 

 

Razem punkty ECTS 50 2,0 
 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- wykłady - 7 godz., 

- ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne - 12 godz., 

- konsultacje - 5 godz., 

- zaliczenie ćwiczeń i zaliczenie przedmiotu - 2 godz., 

Łącznie 27 godz. co odpowiada 1,1 pkt. ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne - 12 godz., 

- konsultacje - 6 godz., 

- wykonanie projektów - 10 godz., 

- zaliczenie ćwiczeń i zaliczenie przedmiotu - 2 godz., 

- studiowanie literatury - 6 godz. 

 

Łącznie 37 godz. co odpowiada 1,5 pkt. ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów 

kierunkowych): Kod efektu kierunkowego dla wiedzy (w jakim 

stopniu jest osiągany) * 

IS_W08 ++ 

IS_W10 ++ 

IS_W11 

+++ 

IS_W12 

+++ 

IS_W14 +++ 

 

Kod efektu kierunkowego dla umiejętności (w jakim stopniu jest osiągany) * 

IS_U01 ++ 

IS_U05 ++ 

IS_U06 ++ 

IS_U07 

+++ 

IS_U09 ++ 

IS_U11 ++ 

IS_U15 

+++ 

IS_U16 +++ 

IS_U17 +++ 

IS_U18 +++ 

 

Kod efektu kierunkowego dla kompetencji społecznych (w jakim stopniu jest 

osiągany) 

IS_K03 +++ 

IS_K04 

+++  

IS K05 ++ 

 



* stopień osiągnięcia efektu kierunkowego przez efekt 

modułowy: 

+ niewielki 

++ znaczny 

+++ duży 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Niekonwencjonalne zasoby energii 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_12_1 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Niekonwencjonalne zasoby energii / Non-conventional energy 

resources 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 1 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 2,16 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Monika Skowrońska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 

Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami 

dotyczącymi niekonwencjonalnych zasobów energii, 

ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich szacowania 

i wykorzystania.  

Efekty kształcenia: 

  
Wiedza:  

W1. Student wykazuje znajomość metod, technik i technologii, 

pozwalających wykorzystywać niekonwencjonalne zasoby 

do produkcji energii  

W2. Student posiada wiedzę o nowych osiągnięciach 

technologicznych i tendencjach rozwoju niekonwencjonalnych 

zasobów energii 

Umiejętności:  

U1. Student potrafi obliczyć zasoby energii z różnych źródeł, 

wykorzystując poznane metody analityczne, informacje z 

literatury i baz danych, a także zinterpretować uzyskane wyniki  

U2. Student posiada umiejętność przygotowania 

i zaprezentowania oceny niekonwencjonalnych zasobów 

energii, z wykorzystaniem profesjonalnego słownictwa 

branżowego 

Kompetencje społeczne:  

K1. Student jest świadomy znaczenia produkcji energii 

z niekonwencjonalnych zasobów, rozumie środowiskowe, 

społeczne i ekonomiczne skutki takiej działalności i wynikającą 

z tego odpowiedzialność za podejmowane decyzje 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

W1, W2 – aktywność na zajęciach, praca egzaminacyjna 

U1, U2 – prezentacja projektu 

K1 – praca egzaminacyjna, projekt, dziennik prowadzącego 



 

 Wymagania wstępne i dodatkowe - 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykładany przedmiot obejmuje następujące zagadnienia: 

 konwencjonalne i niekonwencjonalne zasoby energii 

 aspekty prawne, organizacyjne, środowiskowe, ekonomiczne 

oraz społeczne wykorzystywania niekonwencjonalnych 

zasobów energii 

 ocena niekonwencjonalnych zasobów energii. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Lewandowski W.M. 2012. Proekologiczne odnawialne 

źródła energii. WNT, Warszawa. 

2. Chmielniak T. 2008. Technologie energetyczne. WNT, 

Warszawa. 

3. Klugmann-Radziemska E. 2016. Odnawialne źródła 

energii – przykłady obliczeń. Wydawnictwo Politechniki 

Gdańskiej.  

4. Gronowicz J. 2010. Niekonwencjonalne źródła energii. 

ITE-PIB, Radom-Poznań. 

5. Obowiązujące akty prawne i raporty oraz artykuły 

z bieżących czasopism naukowych dotyczące 

niekonwencjonalnych zasobów energii. 
 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne, dyskusje, 

zespołowe projekty studenckie 

 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 14 0,56 

Ćwiczenia 14 0,56 

Konsultacje 18 0,72 

Zaliczenie projektu 4 0,16 

Egzamin 4 0,16 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do ćwiczeń 10 0,40 

Przygotowanie do egzaminu 15 0,60 

Studiowanie literatury 15 0,60 

Przygotowanie projektu 6 0,24 

Razem punkty ECTS                    100 4 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach – 14 godz., 

- udział w ćwiczeniach – 14 godz., 

- konsultacje – 18 godz., 

- zaliczenie projektu – 4 godz., 

- Zaliczenia i egzamin – 4 godz. 

Łącznie 54 godz., co odpowiada 2,16 punktom ECTS 

 



Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach – 14 godz., 

- konsultacje – 18 godz., 

- opracowanie projektu i jego zaliczenie – 10 godz., 

- przygotowanie do ćwiczeń (studiowanie literatury) – 10 godz. 

- przygotowanie do egzaminu – 15 godz.,  

 Łącznie 67 godz., co odpowiada 2,68 punktom ECTS 

 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W07 ++ 

IS_W11 ++ 

IS_U01 + 

IS_U02 ++ 

IS_U03 ++ 

IS_K03 +++ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Energetyka rozproszona 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_12_2 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia (pol/angl) Energetyka rozproszona 
Dispersed renewable energy 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 1,2 
 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

Alina Kowalczyk-Juśko 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 

Cel modułu Celem modułu jest wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą 
technik i technologii produkcji energii ze źródeł niekonwencjonalnych 
w małej skali, uwarunkowań prawnych, znaczenia energetyki 
rozproszonej dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, lokalnego 
rozwoju i środowiska. 

Efekty kształcenia: 
  

Wiedza:  

W1. Student zna metody, techniki, technologie, surowce i systemy 
produkcji energii w różnej skali, w oparciu o zasoby naturalne 

W2. Student posiada wiedzę o nowych osiągnięciach 
technologicznych i tendencjach rozwoju odnawialnych źródeł energii 

Umiejętności:  

U1. Student potrafi sporządzić koncepcję mikroinstalacji produkującej 
energię z odnawialnego źródła, wykorzystując poznane metody 
analityczne, informacje z literatury i baz danych, a także 
zinterpretować wyniki obliczeń 

Kompetencje społeczne:  

K1. Student jest świadomy roli produkcji energii z odnawialnych 
źródeł w systemach rozproszonych, dostrzega środowiskowe, 
społeczne i ekonomiczne konsekwencje energetyki i wynikającej z 
tego odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

Sposoby weryfikacji oraz formy 
dokumentowania osiąganych efektów 
kształcenia 
 

W1, W2 – sprawozdania z ćwiczeń, praca egzaminacyjna 
U1 – prezentacja projektu 
K1 – praca egzaminacyjna, projekt, dziennik prowadzącego 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 
 

- 



 Treści modułu kształcenia  
 

Wykłady: Tradycyjne i alternatywne źródła energii. Skutki 
środowiskowe, ekonomiczne i społeczne spalania paliw kopalnych 
z uwzględnieniem metody LCA. Duże instalacje wykorzystujące 
odnawialne źródła energii i ryzyko z tym związane. Energetyka 
prosumencka. Rozproszone instalacje energetyczne oparte na 
źródłach odnawialnych: mała energetyka wodna, wiatrowa, pompy 
ciepła, kolektory słoneczne, urządzenia fotowoltaiczne, instalacje 
zasilane biomasą, ogniwa paliwowe. Aspekty prawne i system 
wsparcia energetyki rozproszonej.  
Ćwiczenia: Energetyka zawodowa, krajowa sieć 
elektroenergetyczna i gazowa. Ocena cyklu życia produktu (LCA) 
dla paliw kopalnych i biopaliw. Ocena emisji zanieczyszczeń z 
tradycyjnych źródeł energii. Ocena zapotrzebowania obiektów na 
energię elektryczną i ciepło. Dobór źródła energii dla obiektów na 
podstawie ich położenia, parametrów, wieku, sposobu 
użytkowania i in. Dobór wielkości i mocy energetycznych urządzeń 
prosumenckich do zapotrzebowania. Szacowanie lokalnych 
zasobów odnawialnych źródeł energii. 

 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Lewandowski W.M. Proekologiczne odnawialne źródła energii. 
WNT, Warszawa, 2007. 

2. Chmielniak T. Technologie energetyczne. WNT, Warszawa, 
2008. 

3. Kołodziej B., Matyka M. Odnawialne źródła energii. Rolnicze 
surowce energetyczne. PWRiL, Poznań, 2012. 

4. Klugmann-Radziemska E. Odnawialne źródła energii – 
przykłady obliczeń. OWPG, Gdańsk, 2006.  

 

Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

1. Wykłady: metoda podająca z zastosowaniem środków 
audiowizualnych.  
2. Ćwiczenia: metody praktyczne polegające na szacowaniu 
zapotrzebowania obiektów na energię i możliwości jego 
zaspokojenia z użyciem rozproszonych urządzeń energetycznych; 
wykonanie i prezentacja projektowej pracy zaliczeniowej 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Forma zajęć Liczba godzin 
kontaktowych 

Obliczenie punktów 
ECTS 

Wykłady 7 0,28 

Ćwiczenia 14 0,56 

Konsultacje 6 0,24 

Zaliczenie projektu 1 0,04 

Egzamin 2 0,08 

  Liczba godzin 
niekontaktowych 

 

Przygotowanie do ćwiczeń 15 0,6 

Przygotowanie do 
egzaminu 

15 0,6 

Studiowanie literatury 20 0,8 

Przygotowanie projektu 20 0,8 

Razem punkty ECTS                    100 4 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich: 
- udział w wykładach – 7 godz., 
- udział w ćwiczeniach – 14 godz., 
- konsultacje – 6 godz., 
- zaliczenie projektu – 1 godz., 
- egzamin – 2 godz. 
Łącznie 30 godz., co odpowiada 1,2 punktom ECTS 
 
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 
- udział w ćwiczeniach – 14 godz., 



- konsultacje - 6 godz., 
- opracowanie projektu i jego zaliczenie -  21 godz., 
- przygotowanie do ćwiczeń i studiowanie literatury - 35 godz. 
- przygotowanie do egzaminu  - 15 godz.,  
 Łącznie 91 godz., co odpowiada 3,64 punktom ECTS 
 
Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 
IS_W11 +++ 
IS_W07 ++ 
IS_U01 + 
IS_U02 ++ 
IS_U03 ++ 
IS_K03 +++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Ekofilozofia 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_13_1 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska (studia niestacjonarne) 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Ekofilozofia / Environmental philosophy 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 1 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 1, w tym kontaktowe 0,4 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Sylwia Andruszczak 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Zakład Ekologii 

Rolniczej 

Cel modułu Celem realizowanego modułu jest zapoznanie studentów z 

podstawami filozofii ekologicznej dotyczącej relacji człowieka 

z przyrodą, rozpatrywanej w kontekście kryzysu 

ekologicznego, zwrócenie uwagi na całokształt wpływu i 

oddziaływania człowieka na środowisko, wskazanie 

najważniejszych problemów środowiskowych oraz 

przybliżenie zagadnień z zakresu zrównoważonego rozwoju. 

Efekty kształcenia: 

  
Wiedza: 

W1. zna wybrane koncepcje i nurty ekofilozoficzne 

światowych i polskich przedstawicieli ekofilozofii. 

W2. wie, jak kształtował się stosunek człowieka do środowiska 

przyrodniczego na rożnych etapach rozwoju cywilizacji oraz 

ma wiedzę na temat antropogenicznych zagrożeń środowiska 

Umiejętności: 

U1. rozumie zjawiska i procesy zachodzące w środowisku 

przyrodniczym oraz potrafi wskazać przyczyny degradacji 

środowiska  

Kompetencje społeczne:  

K1. ma świadomość etycznej i zawodowej odpowiedzialności 

za globalne zagrożenia środowiska powodowane przez 

współczesną cywilizację oraz rozumie potrzebę 

zrównoważonego rozwoju. 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1, W2 – sprawdzian pisemny  

U1 – sprawdzian pisemny i ocena aktywności studenta na 

zajęciach 

K1 - sprawdzian pisemny i ocena aktywności studenta na 

zajęciach  

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdzian 

pisemny, dziennik prowadzącego. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Ekologia, ogólna wiedza przyrodnicza na temat 

funkcjonowaniu układów  ekologicznych 

 Treści modułu kształcenia  

 

Problem relacji człowieka z przyrodą, antropopresja, globalne 

zagrożenia środowiska powodowane rozwojem współczesnej 

cywilizacji i ich skutki, kryzys ekologiczny, przyczyny 

degradacji środowiska, zjawiska mające wpływ na powstanie 

ekofilozofii, wybrane koncepcje ekofilozoficzne, definicja, cele 

i zasady zrównoważonego rozwoju, cele Agendy 2030, stan 

bioróżnorodności w Polsce, jej zagrożenia i metody ochrony. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 
Literatura obowiązkowa 

 Piątek Z. 2008. Ekofilozofia. Wyd. UJ Kraków. 

 Godlewska-Lipowa W., Ostrowski J. 2007. Problemy 

współczesnej cywilizacji i ekologii. Wyd. UWM Olsztyn 

 Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczowski D. 2010. 

Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. PWN Warszawa 

Literatura uzupełniająca 

 Kozłowski S. 2000. Przyszłość ekorozwoju. Wyd. KUL 

Lublin 

 Kośmicki E. 2009. Główne zagadnienia ekologizacji 

społeczeństwa i gospodarki. Wyd. EkoPress Białystok 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, dyskusja.  

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 7 7/25 

Konsultacje 1 1/25 

Zaliczenie 1 1/25 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do zaliczenia 14 14/25 

Studiowanie literatury 2 2/25 

Razem punkty ECTS                   25  1 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- wykłady 7 godz. 

- konsultacje 1 godz. 

- zaliczenie 1 godz. 

Łącznie 9 godz. co odpowiada 0,4 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- przygotowanie do zaliczenia 14 godz. 

Łącznie 14 godz. co odpowiada 0,6 punktom ECTS 



 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W04 ++ 

IS_U10 + 

IS_U14 + 

IS_K03 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Zrównoważony rozwój i zagrożenia biosfery 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_13_2 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska (studia niestacjonarne) 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Zrównoważony rozwój i zagrożenia biosfery / Sustainable 

development and threats of biosphere 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 1 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 1, w tym kontaktowe 0,4 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Sylwia Andruszczak 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin, Zakład Ekologii 

Rolniczej 

Cel modułu Celem modułu jest: 

• zwrócenie uwagi na całokształt wpływu i 

oddziaływania człowieka na środowisko 

• wskazanie najważniejszych zagrożeń środowiska na 

świecie powodowanych przez czynniki antropogeniczne 

• przedstawienie możliwości przeciwdziałania degradacji 

biosfery i łagodzenia jej skutków 

• przybliżenie zagadnień z zakresu zrównoważonego 

rozwoju. 

Efekty kształcenia: 

  
Wiedza: 

W1. wie, jak kształtował się stosunek człowieka do środowiska 

przyrodniczego na rożnych etapach rozwoju cywilizacji oraz 

zna zagrożenia środowiska wywołane działalnością człowieka. 

W2. definiuje koncepcję zrównoważonego rozwoju oraz zna 

cele Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 

Umiejętności: 

U1. rozumie zjawiska i procesy zachodzące w środowisku 

przyrodniczym oraz potrafi wskazać przyczyny degradacji 

środowiska  

Kompetencje społeczne:  

K1. ma świadomość etycznej i zawodowej odpowiedzialności 

za globalne zagrożenia środowiska powodowane przez 

współczesną cywilizację oraz rozumie potrzebę 

zrównoważonego rozwoju. 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1, W2 – sprawdzian pisemny  

U1 – sprawdzian pisemny i ocena aktywności studenta na 

zajęciach 

K1 - sprawdzian pisemny i ocena aktywności studenta na 

zajęciach  

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdzian 

pisemny, dziennik prowadzącego. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Ekologia, ogólna wiedza przyrodnicza na temat 

funkcjonowaniu układów  ekologicznych 

 Treści modułu kształcenia  

 

Pojęcie biosfery, problem relacji człowieka z przyrodą, 

globalne zagrożenia środowiska powodowane rozwojem 

współczesnej cywilizacji (globalne ocieplenie klimatu, zanik 

różnorodności biologicznej, zagłada lasów tropikalnych, 

degradacja gleb i pustynnienie, dziura ozonowa itp.), koncepcja 

śladu ekologicznego, etapy antropopresji, kulturowe, naukowe i 

techniczne przyczyny degradacji środowiska, definicja, cele i 

zasady zrównoważonego rozwoju, cele Agendy 2030. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 
Literatura obowiązkowa 

 Godlewska-Lipowa W., Ostrowski J. 2007. Problemy 

współczesnej cywilizacji i ekologii. Wyd. UWM Olsztyn 

 Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczowski D. 2010. 

Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. PWN Warszawa 

Literatura uzupełniająca 

 Kozłowski S. 2000. Przyszłość ekorozwoju. Wyd. KUL 

Lublin 

 Kośmicki E. 2009. Główne zagadnienia ekologizacji 

społeczeństwa i gospodarki. Wyd. EkoPress Białystok 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, dyskusja.  

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 7 7/25 

Konsultacje 1 1/25 

Zaliczenie 1 1/25 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do zaliczenia 14 14/25 

Studiowanie literatury 2 2/25 

Razem punkty ECTS                   25  1 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- wykłady 7 godz. 

- konsultacje 1 godz. 

- zaliczenie 1 godz. 

Łącznie 9 godz. co odpowiada 0,4 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- przygotowanie do zaliczenia 14 godz. 



Łącznie 14 godz. co odpowiada 0,6 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W04 ++ 

IS_U10 + 

IS_U14 + 

IS_K03 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Agroenergetyka 

M_uu_uu ........ M_IS_NS_S2_14 

Kierunek lub kierunki 

studiów  

Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia, 

nazwa w języku angielskim 

Agroenergetyka  

Agriindustry energy 

Język wykładowy  polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny)  

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia  II 

Rok studiów dla kierunku  II  

Semestr dla kierunku  3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe  

Łącznie 4, w tym kontaktowe 2,0 / niekontaktowe 2,0 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej  

Aleksandra Głowacka 

Jednostka oferująca 

przedmiot 

Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa 

Cel modułu  Celem modułu jest przekazanie ogólnej wiedzy dotyczącej 

ochrony środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie 

biomasy roślin uprawnych i odpadów organicznych z 

produkcji rolniczej, jako surowców energetycznych. 

Efekty kształcenia – łączna 

liczba efektów nie może 

przekroczyć dla modułu (4-

8). Należy przedstawić opis 

zakładanych efektów 

kształcenia, które student 

powinien osiągnąć po 

zrealizowaniu modułu. 

Należy przedstawić efekty 

dla zastosowanych form 

zajęć łącznie.  

Wiedza: 

W1. Rozumie konieczność ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych między innymi poprzez produkcję energii z 

odnawialnych źródeł, w tym pochodzenia rolniczego.  

W2. Rozumie znaczenie produkcji i wykorzystania biomasy 

energetycznej pochodzącej z rolnictwa w dążeniu do 

zrównoważonego rozwoju.  

W3. Zna ogólne metody konwersji biomasy pochodzenia 

rolniczego w energię.   

Umiejętności: 

U1. Potrafi dostosować rodzaj biomasy (rośliny, odpady) do 

odpowiedniego procesu pozyskiwania energii.  

U2. Umie zaplanować produkcję biomasy roślinnej na 

potrzeby lokalnej biogazowni, biorafinerii, różnej wielkości 

kotłowni lub zapotrzebowania rynku.  

U3. Przy zabezpieczaniu produkcji surowca do zakładów 

przetwórczych dba o zrównoważony rozwój. 

Kompetencje społeczne:  

K1. Ma świadomość znaczenia odnawialnych źródeł energii, 

w tym pochodzenia rolniczego w ochronie środowiska 

naturalnego poprzez ograniczanie emisji do atmosfery 

gazów cieplarnianych. 

Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia   

W1 –kolokwium zaliczeniowe pisemne, egzamin pisemny 

W2 – kolokwium zaliczeniowe pisemne, egzamin pisemny 

U1 – ocena wykonania pracy zaliczeniowej pisemnej 

U2 - ocena wykonania pracy zaliczeniowej pisemnej 

U3 – ocena wykonania pracy zaliczeniowej pisemnej 

K1 – kolokwium zaliczeniowe pisemne 



Wymagania wstępne i 

dodatkowe  

Planowanie przestrzenne, Technologie proekologiczne, 

Alternatywne źródła energii 

Treści modułu kształcenia  Wykłady: Przyczyny i skutki ocieplania klimatu. 

Konieczność ograniczania zmian klimatycznych poprzez 

częściowa substytucję odnawianymi źródłami energii paliw 

kopalnych. Znaczenie biomasy pochodzenia rolniczego jako 

surowca energetycznego. Podział biomasy ze względu na 

sposób konwersji w różne rodzaje energii (biopaliwa płynne, 

biogaz, biopaliwa formowane). Planowanie uprawy 

gatunków energetycznych na gruntach odłogowanych, 

zdegradowanych, bądź wyłączonych z upraw rośli 

konsumpcyjnych i paszowych.  

Ćwiczenia: Ocena przydatności różnej biomasy pochodzenia 

rolniczego do produkcji energii. Wartość energetyczna 

biomasy. Biomasa do produkcji paliw płynnych (biodiesel, 

bioetanol). Biomasa na paliwa formowane (ciepłownictwo, 

współspalanie) Surowiec do biogazowni i biorafinerii 

rolniczych. Ocena ilości uzyskanej energii w zależności od 

surowca i metody konwersji. Planowanie powierzchni 

uprawy rośli energetycznych w celu zaspokojenia potrzeb na 

energię cieplną lokalnej społeczności.  

Zalecana lista lektur lub 

lektury 

Literatura obowiązkowa: 

1. Dreszer K., Niedziółka I. 2002. Energetyka rolnictwa. 

Wyd. AR w Lublinie. 

2. Klimiuk E., Pawłowska M., Pokój T. 2012. Biopaliwa. 

Technologie dla zrównoważonego rozwoju. Wyd. Naukowe 

PWN Warszawa. 

3. Szczukowski S., Tworkowski J., Stolarski M., 

Kwiatkowski J., Krzyżaniak M., Lejszner W., Graban Ł. 

2012. Wieloletnie rośliny energetyczne. MULTICO Oficyna 

Wydawnicza, Warszawa. 

4. Dreszer K., Michałek R., Roszkowski 2003. Energia 

odnawialna – możliwości jej pozyskiwania i wykorzystania w 

rolnictwie. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. 

Kraków-Lublin-Warszawa. 

Literatura zalecana: 

1. Ciechanowicz W., Szczukowski S. (red.) 2003. Ogniwa 

paliwowe i biomasa lignino-celulozowa szansą rozwoju wsi i 

miast. Wyd. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i 

Zarządzania. Warszawa.   

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

 

1. Metoda podająca: wykład z wykorzystaniem środków 

multimedialnych. 

2. Metody praktyczne: ćwiczenia z prezentacją różnej 

biomasy rolniczej. Zadania polegające na obliczaniu 

wydajności energetycznej różnych typów biomasy, ocena 

wydajności energii w zależności od metod konwersji. 

Wykonanie prac zaliczeniowych pisemnych. 

 Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Ocenianie punktów 

ECTS 

Bilans punktów ECTS 

 

Wykłady  

Ćwiczenia  

Kolokwia  

Prace zaliczeniowych  

14 

10  

15 

24 

0,56 

0,40 

0,60 

0,96 



Konsultacje 

Przygotowanie do 

egzaminu  

15 

22 

0,60 

0,88 

 Razem punkty ECTS 4 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich:  

- udział w wykładach - 14 godz., 

- udział w ćwiczeniach – 10 godz., 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia i 

egzaminu – 15 godz. 

- egzamin – 2 godz. 

Łącznie 41 godz., co odpowiada 1,64 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach – 10 godz.  

- wykonanie trzech prac zaliczeniowych pisemnych – 20 godz., 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia i 

egzaminu – 15 godz.  

- egzamin – 2 godz. 

Łącznie 47 godz., co odpowiada 1,88 punktu ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

 

IS_W02+ 

IS_W04++ 

IS_W12+ 

IS_U14++ 

IS_K03++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Moduł Biopaliwa 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_15 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia (pol/angl) Biopaliwa 
Biofuels 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z podziałem 
na kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 1,2 
 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

Alina Kowalczyk-Juśko 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 

Cel modułu Celem modułu jest wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą 
wytwarzania biopaliw ciekłych, gazowych i stałych z różnych 
surowców, a także ich konwersji na energię, skutków 
środowiskowych, społecznych i ekonomicznych tej działalności oraz 
jej prawnych uwarunkowań.  

Efekty kształcenia: 
  

Wiedza:  

W1. Student wykazuje znajomość metod, technik, technologii, 
narzędzi i materiałów służących wytwarzaniu biopaliw 

W2. Student posiada wiedzę o nowych osiągnięciach 
technologicznych i tendencjach rozwoju produkcji biopaliw 

Umiejętności:  

U1. Student potrafi ocenić wartość energetyczną różnych biopaliw, 
wykorzystując poznane metody analityczne, informacje z literatury i 
baz danych, a także zinterpretować wyniki obliczeń 

U2. Student posiada umiejętność oceny przydatności różnych 
surowców do wytwarzania biopaliw, oraz skutków ich 
energetycznego zastosowania, z wykorzystaniem profesjonalnego 
słownictwa branżowego 

Kompetencje społeczne:  

K1. Student ma świadomość znaczenia zastępowania paliw 
konwencjonalnych biopaliwami, rozumie środowiskowe, społeczne i 
ekonomiczne skutki tej działalności i wynikającej z tego 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje 

Sposoby weryfikacji oraz formy 
dokumentowania osiąganych efektów 
kształcenia 
 

W1, W2 – sprawozdania z ćwiczeń, praca egzaminacyjna 
U1, U2 – kolokwium, sprawozdania z ćwiczeń 
K1 – praca egzaminacyjna, kolokwium, dziennik prowadzącego 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 
 

- 



 Treści modułu kształcenia  
 

Wykłady: Środowiskowe skutki energetyki konwencjonalnej. 
Pojęcia i definicje dotyczące biopaliw. Surowce, technologie 
wytwarzania i konwersja na energię biopaliw ciekłych, gazowych i 
stałych. Certyfikacja biopaliw i inne uwarunkowania prawne ich 
wytwarzania i stosowania. Aspekty środowiskowe, ekonomiczne i 
społeczne wykorzystania biopaliw.  
Ćwiczenia: Biopaliwa ciekłe: biodiesel, bioetanol, bio-olej: 
surowce, technologia wytwarzania i wykorzystanie. 
Przeprowadzenie procesu wytwarzania biodiesla w warunkach 
laboratoryjnych. Biopaliwa gazowe: biogaz, biometan, gaz 
drzewny, gaz syntezowy. Postępowanie z pozostałością z 
produkcji biogazu. Zapoznanie z zakresem badań w laboratorium 
biogazowym. Biopaliwa stałe: surowce, parametry energetyczne, 
źródła pochodzenia biomasy. Technologie przygotowania biomasy 
stałej: rozdrabnianie, zagęszczanie. Kotły i technologie spalania i 
współspalania biopaliw stałych. Właściwości i zagospodarowanie 
popiołu ze spalania biomasy. Zapoznanie z zakresem badań w 
laboratorium biopaliw stałych. Biopaliwa II generacji: zasady 
kwalifikacji, surowce, produkty.  

 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Lewandowski W.M., Ryms M. Biopaliwa. Proekologiczne 
odnawialne źródła energii. WNT, Warszawa, 2013. 

2. Gradziuk P. (red.) Biopaliwa. AR w Lublinie, Lublin, 2003. 
3. Kołodziej B., Matyka M. Odnawialne źródła energii. Rolnicze 

surowce energetyczne. PWRiL, Poznań, 2012. 
4. Burczyk B. Biomasa – surowiec do syntez chemicznych i 

produkcji paliw. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, Wrocław 2011.  

 

Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

1. Wykłady: metoda podająca z zastosowaniem środków 
audiowizualnych.  
2. Ćwiczenia laboratoryjne: metody laboratoryjne, obliczeniowe i 
dyskusje. 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Forma zajęć Liczba godzin 
kontaktowych 

Obliczenie punktów 
ECTS 

Wykłady 14 0,56 

Ćwiczenia 7 0,28 

Konsultacje 4 0,16 

Zaliczenie kolokwium 3 0,12 

Egzamin 2 0,08 

  Liczba godzin 
niekontaktowych 

 

Przygotowanie do ćwiczeń 15 0,6 

Przygotowanie do 
egzaminu 

15 0,6 

Studiowanie literatury 20 0,8 

Przygotowanie do 
kolokwium 

20 0,8 

Razem punkty ECTS                    100 4 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich: 
- udział w wykładach – 14 godz., 
- udział w ćwiczeniach – 7 godz., 
- konsultacje – 4 godz., 
- zaliczenie kolokwium – 3 godz., 
- egzamin – 2 godz. 
Łącznie 30 godz., co odpowiada 1,2 punktom ECTS 
 
Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 
- udział w ćwiczeniach – 7 godz., 



- konsultacje - 4 godz., 
- przygotowanie do kolokwium i jego zaliczenie -  23 godz., 
- przygotowanie do ćwiczeń i studiowanie literatury - 35 godz., 
- przygotowanie do egzaminu  - 15 godz.,  
 Łącznie 84 godz., co odpowiada 3,36 punktom ECTS 
 
Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 
IS_W11 +++ 
IS_W07 ++ 
IS_U01 + 
IS_U02 ++ 
IS_U03 ++ 
IS_U09 +++ 
IS_U10 ++ 
IS_U11 ++ 
IS_K03 +++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Planowanie przestrzenne 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_16 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Planowanie przestrzenne 

Spatial planning 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia drugiego stopnia, niestacjonarne  

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

3 (1,32 /1,68) 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Dr inż. Alicja Bieske - Matejak 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Zakład 

Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej 

Cel modułu Celem realizowanego modułu jest zapoznanie studentów z 

podstawami planowania przestrzennego 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza:  

W1. Zna podstawy planowania przestrzennego oraz 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

W2. Zna zapisy studium uwarunkowań przestrzennych i 

kierunków rozwoju, zakres planu miejscowego, 

W3. Posiada wiedzę z zakresu opracowywania analiz 

wstępnych, inwentaryzacji urbanistycznej oraz oceny zasobów 

istniejących  

Umiejętności:  

U1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, 

innych źródeł, dokonać interpretacji a także wyciągnąć 

wnioski,  

U2. Potrafi sporządzić podstawową inwentaryzację 

urbanistyczną oraz analizę stanu istniejącego opracowywanego 

terenu oraz sporządzić uproszczony zapis planu miejscowego, 

U3. Posiada umiejętność uwzględniania organizacji 

funkcjonalno- przestrzennej terenu opracowania, pozostającą w 

silnym związku z trwałymi wartościami  miejsca  

U4. Potrafi przygotować prezentację ustną i komputerową  - 

multimedialną z zakresu planowania przestrzennego 

Kompetencje społeczne:  

K1. Potrafi współpracować w zespole przy wykonaniu zadania 

planistycznego, potrafi dzielić się zadaniami w zakresie 

wykonania merytorycznego plansz planistycznych jak również 

w zakresie opracowania graficznego. 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1, W2, W3 - sprawdziany, sprawozdania, prezentacja 

referatów - portfolio, dziennik prowadzącego 

U1, U2, U3  – opracowanie graficzne, planszowe 

inwentaryzacji urbanistycznej i próbki zapisu planu 

miejscowego 

K1 – ocena pracy w zespole (opracowania graficzne, 

przygotowanie i prezentacja referatów) 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, 

sprawozdania, prezentacja, dziennik prowadzącego  

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

 

 Treści modułu kształcenia  

 

Podstawy planowania przestrzennego, jego cele i formy, 

podstawy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego i studium uwarunkowań przestrzennych i 

kierunków rozwoju, tereny zieleni jako przedmiot planu 

miejscowego, uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu 

przestrzennym. Inwentaryzacja urbanistyczna, analizy 

przestrzenne stanu istniejącego terenu opracowania, zapis planu 

miejscowego. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Böhm A, Planowanie przestrzenne dla architektów 

krajobrazu, Kraków 2006, 

2. Chmielewski J. M., Teoria urbanistyki wybrane zagadnienia, 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa  

1996 

3. Chmielewski J. M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i 

planowaniu miast, Warszawa  2001 

4. Gruszecka K., Wiślińska – Jasik, Obszary śródmiejskie na tle 

aglomeracji, PWN, Warszawa 1988, 

5.Giedych R., Szumański M. red nauk. , Tereny zieleni jako 

przedmiot planowania miejscowego, Wyd. SGGW, Warszawa 

2005, 

6. Ostrowski W., Wprowadzenie do historii budowy miast, 

Warszawa 1996 

7. Wallis A., Miasto i przestrzeń, Warszawa 1977, 

8. Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, 

Warszawa 1974, 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia warsztatowe, referaty 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 
Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 7 0,28 
Ćwiczenia 14 0,56 

Konsultacje i korekty 

projektu 
10  0,40 

Zaliczenie projektu  1  0,04 

Kolokwium 1  0,04 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 
10 0,40 



Przygotowanie do 

egzaminu 
14  0,56 

Studiowanie literatury 5 0,20 

Przygotowanie projektu  13  0,52 

Razem punkty ECTS                         75  3 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- wykłady 7 godz. 

-ćwiczenia 14 godz. 

- konsultacje 10 godz. 

- zaliczenie projektu 1 godz. 

- kolokwium – 1 godz. 

Łącznie 33 godz. co odpowiada 1,32 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

-  ćwiczenia 14 

-  przygotowanie do ćwiczeń 10 

-  przygotowanie projektu 13 

Łącznie 37 godz. co odpowiada  1,48 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych):  
 

IS_W07+ 

IS_W11++ 

IS_W12+ 

IS_U01++ 

IS_U03+ 

IS_ U09+ 

IS_ U11++ 

IS_K02++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł   Ekonomika w energetyce alternatywnej 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_17  

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Ekonomika w energetyce alternatywnej/Economics in the 

alternative energy 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia drugiego stopnia niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I drugiego stopnia 

Semestr dla kierunku  III 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 3 w tym kontaktowe 2/1 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Magdalena Kachel 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami 

Produkcyjnymi 

Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów z podstawowymi 

pojęciami ekonomiki oraz zarządzania procesami produkcji 

związanymi z wytwarzaniem instalacji odnawialnych źródeł 

energii, założeniami oraz prowadzeniem przedsiębiorstwa 

(zarządzanie-planowanie, organizowanie, przewodzenie, 

kontrola, otoczenie systemu produkcyjnego, optymalizacja 

procesu produkcyjnego,  proces produkcji, typy produkcji, 

analiza popytu, planowanie i sterowanie produkcją, nowe 

metody i koncepcje  zarządzania produkcją itp.)  na przykładzie 

założonych przez studentów, wirtualnych przedsiębiorstw. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W01-R1A_W01. Ma wiedzę z zakresu nauk podstawowych jak: 

matematyka, fizyka, chemia, biologia i nauki pokrewne oraz 

innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku 

studiów.  

W03-R1A_W02. Ma podstawową wiedzę ekonomiczną, 

prawną i społeczną dostosowaną do inżynierii środowiska. 

W08-R1A_W07. Ma podstawową wiedzę o cyklu życia 

urządzeń, obiektów i systemów technicznych przeznaczonych 

do kształtowania, ochrony i inżynierii środowiska.  

 

Umiejętności: 

U01 – R1A_U01. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, 

baz danych oraz innych źródeł, dokonać ich interpretacji, a także 

wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. 

U06 – R1A_U06. Posiada zdolność podejmowania 

standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, 

technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących 

problemy w zakresie technicznych zadań inżynierskich 



zgodnych z kształtowaniem, ochroną i inżynierią środowiska 

oraz potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej 

podejmowanych działań inżynierskich.  

U16 – R1A_U06. Potrafi korzystać z norm i zasad projektowych 

w celu dobrania odpowiednich procesów i elementów 

projektowanego urządzenia lub układu technologicznego.  

Kompetencje społeczne:  

K1 – R1A_K04.  Ma analityczne podejście do formułowania i 

rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem 

zawodu: przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania 

różnorodnych poglądów i kultury. 

K2 – R1A_K03. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące 

realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, 

współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. 

 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W- Sprawdzian pisemny 

U- ocena za wykonany projekt  

K – ocena za umiejętność pracy w grupie 

 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, 

sprawozdania, prezentacja, dziennik prowadzącego itp. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Matematyka  

 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykłady obejmują: 

Przedstawienie pojęć podstawowych odnawialnych źródeł energii oraz 

systemu produkcyjnego; analiza potrzeb, ich rozwój i stopień 

zaspokojenia, formy potrzeb, analiza zachowania człowieka jako 

nabywców dóbr na rynku. Wprowadzenie do zagadnień organizacji 

produkcji. Lean Management. Proces gospodarczy i jego podstawowe 

ogniwa, przedsiębiorstwo, system produkcyjny. Istota i zadania 

organizacji procesów produkcyjnych. Parametry procesu 

produkcyjnego. Charakterystyka procesu wejściowego i wyjściowego 

w systemie produkcyjnym. Powiązania materiałowe, energetyczne i 

informacyjne jako elementy systemu produkcyjnego  

Otoczenie systemu produkcyjnego. Proces produkcyjny i wytwórczy 

Czynniki produkcji. Struktury produkcyjne i produkcyjno-

administracyjne. Zasady budowy struktury produkcyjno-

administracyjnej. Planowanie i sterowanie produkcją. Zarządzanie 

systemami i przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Majątek 

(przedsiębiorstw, gospodarstw). Nakłady – formy ujęcia nakładów i 

ich  rodzaje. Koszty – różnice między kosztami a nakładami.  

Ćwiczenia obejmują: 

Tematyka i organizacja ćwiczeń z przedmiotu oraz warunki i sposób 

zaliczania. Prognozowanie popytu w kontekście wyznaczania 

programu produkcyjnego, metody szacowania przyszłej wielkości 

popytu, wielkość popytu a wielkość programu produkcyjnego - 

zadania. Optymalizacja programu produkcyjnego przedsiębiorstwa - 

metodą marży brutto. Założenia organizacji produkcji. Wybór 

kierunku produkcji, wielkość produkcji. Proces produkcyjny. 

Tworzenie struktury wybranego procesu według faz technologicznych 

oraz części i zespołów. Planowanie według cyklu produkcyjnego; 

cyklogram i jego wykorzystanie do określenia planu wykonania 

wyrobu gotowego. Planowanie potrzeb materiałowych – MRP. 



Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

J. Engelhardt. Ekonimika przedsiębiorstw. 2017. Wydanie: 2 

Wydawnictwo: CeDeWu; Warszawa   
M. Brzeziński. Organizacja i sterowanie produkcją. Wyd. Placet. 

Warszawa 2002. 

M. Brzeziński. Organizacja produkcji. Wyd. Politechnika Lubelska. 

Lublin, 2000. 

M. Brzeziński. Organizacja podstawowych systemów produkcyjnych. 

Materiały do ćwiczeń i projektowania.  Wyd. Politechnika 

Lubelska. Lublin, 1997 

A. Kosiarkiewicz, A. Chojnacka, B Gładysz. Podstawy zarządzania 

produkcją – ćwiczenia. Wyd. Politechniki Warszawskiej. 

Warszawa 2008. 

I. Duplik. Inżynieria zarządzania. Cz. 1 Wyd. Placet 2004. 

J. Bałuk, W. Lenard. Organizacja procesów produkcyjnych. Materiały 

pomocnicze do ćwiczeń. Wyd. Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa 1996. 

 J. Lewandowski. Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie. 

Wyd. Politechniki Łódzkiej 2002. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Rozwiązywanie zadań dotyczących organizacji  połączonych z 

dyskusją – 21 godz. 

Wykłady – 14 godz. 

Ćwiczenia – 7 godz. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 14 0,56 

Ćwiczenia 7 0,28 

Konsultacje 7 0,28 

Zaliczenie projektu lub inne 5 0,2 

Zaliczenie 5 0,2 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do ćwiczeń 10 0,4 

Przygotowanie do egzaminu 0 0 

Studiowanie literatury 10 0,4 

Przygotowanie projektu lub 

inne 

5 0,2 

Razem punkty ECTS                    63 3 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach – 14 godz., 
- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 7 godz., 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia – 7 godz., 
- udział w sprawdzianach pisemnych 5 godz. 

- udział w zaliczeniu projektów 5 godz.  
Łącznie 38 godz. co odpowiada 2 punktom  ECTS 
 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- przygotowanie do zajęć audytoryjnych i laboratoryjnych – 10 godz., 
- przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych (zadania do rozwiązania w domu) – 5 

godz., 

- studiowanie literatury 10 godz. 
Łącznie 25 godz. co odpowiada 1 punktowi ECTS 

 

W08-R1A_W07.** W03-R1A_W02.** W01-R1A_W01.** 



U01 – R1A_U01.**  U06 – R1A_U06.** 

U16-R1A_U06. ** 

R1A_K03.** R1A_K04. **  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Prawo w energetyce alternatywnej 

M_uu_uu Kod modułu 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Prawo w energetyce alternatywnej/Law in alternative energy 
production 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku III 

Liczba punktów ECTS z podziałem 

na kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 3 w tym kontaktowe 1,24 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Dr Konrad Buczma 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych 

Cel modułu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przedmiotem i 

podmiotem Ustawy o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych oraz prawnymi podstawami energetyki 

alternatywnej w Polsce oraz Wspólnocie Europejskiej. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1.  Student ma zaawansowaną wiedzę prawną dostosowaną 

do inżynierii środowiska. 

Umiejętności: 

U1. Student posiada umiejętność pracy w zespole. 

Kompetencje społeczne: 

K1.  Student ma analityczne podejście do rozwiązywania 

problemów związanych z wykonywaniem zawodu. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1- praca pisemna 

U1 - praca pisemna 

K1 - praca pisemna 

 Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

 

-------------------------------------------------- 

 Treści modułu kształcenia  

 

Studenci po zapoznaniu się z treścią wykładu uzyskają 

poszerzoną wiedzę na temat pojęć z zakresu przedmiotu i 

podmiotu ustawyo elektromobilności i paliwach 

alternatywnych oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii. 

Posiądą wiedzę z zakresu prawnych form ochrony przyrody oraz 



środowiska na podstawie analizy aspektów ustawo ochronie 

przyrody i ochronie środowiska. Studenci zdobędą wiedzę z 

zakresu odpowiedzialności z tytułu wyrządzonej szkody w 

środowisku w trakcie swojej działalności zawodowej. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. A. Lipiński, Prawne aspekty ochrony środowiska, Warszawa 
2010; 

2. Ustawa o  elektromobilności i paliwach alternatywnych,  
3. Ustawa o odnawialnych źródłach energii 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 14 0,56 

Ćwiczenia 
  

Konsultacje 15 0,6 

Zaliczenie projektu lub 

inne 

  

Zaliczenie 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

  

Przygotowanie do 

egzaminu 

23 0,92 

Studiowanie literatury 21 0,84 

Przygotowanie projektu 

lub inne 

  

Razem punkty ECTS                    X 3 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- Wykłady 14 

- Konsutacje 15 

- Zaliczenie 2 

Łącznie 31 godz. co odpowiada 1,24 punktom ECTS  

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- Przygotowanie do egzaminu 23 

- Studiowanie literatury 21 

Łącznie 44  godz. co odpowiada 1,76 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 
IS_W03+++ 

IS_U19+ 

IS_K01+++         

 



Załącznik nr WA-S2.5 

Załącznik nr 2  

do pisma z dnia 8-07-2013 roku. 

 

 

Moduł  Mikroorganizmy w bioremediacji środowiska 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_19_1 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Mikroorganizmy w bioremediacji środowiska /  

Microorganisms in the bioremediation of the environment 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2, w tym kontaktowe 1,2 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Jolanta Joniec 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Mikrobiologii Środowiskowej 

Cel modułu Celem nauczania jest zapoznanie studentów z bioremediacyjną 

rolą drobnoustrojów w litosferze, ze szczególnym 

uwzględnieniem organicznych odpadów stałych różnego 

pochodzenia ksenobiotyków wprowadzonych do gleby celowo 

(chemiczne środki ochrony roślin) lub dostających się do niej 

jako produkty uboczne różnych gałęzi przemysłu. 

Zaprezentowana zostanie również wiedza z zakresu roli 

drobnoustrojów w funkcjonowaniu i oczyszczaniu hydrosfery. 

Efekty kształcenia: 

  
Wiedza: 

W01. Posiada rozszerzoną wiedzę dotycząca roli 

mikroorganizmów  w oczyszczaniu środowiska z odpadów 

stałych i płynnych 

W03. Zna i rozumie sposoby i mechanizmy mikrobiologicznej 

bioremediacji środowiska, zwłaszcza glebowego oraz ich 

znaczenia dla zachowania czystości gleb i jakości produkcji  

roślinnej. 

Umiejętności: 

U03. Posiada umiejętność oceny zależności mikrobiologicznej 

bioremediacji  środowiska od różnych czynników natury 

biotycznej i abiotycznej. 

Kompetencje społeczne:  



K01. Ma świadomość rangi mikroorganizmów w bioremediacji  

środowiska i rozumie pozatechniczne aspekty jego 

funkcjonowania. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W- ocena pracy pisemnej 

U - dyskusja na wykładach oraz ocena pracy pisemnej 

K – dyskusja na wykładach oraz ocena pracy pisemnej 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników:  

zaliczenie końcowe (pisemne) z materiału prezentowanego na 

wykładach.  

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Biologia, Biogeochemia, Gleboznawstwo, Hydrologia i Nauki 

o Ziemi  

 Treści modułu kształcenia  

 

Problematyka przedmiotu koncentruje się na przedstawieniu 

znaczenia oraz dróg oczyszczania środowiska przez 

mikroorganizmy z różnego rodzaju odpadów organicznych oraz 

ścieków. Ponadto omówiona zostanie rola drobnoustrojów oraz 

mechanizmy bioremediacji środowiska glebowego z różnego 

pochodzenia zanieczyszczeń natury antropogenicznej 

(chemiczne środki ochrony roślin, metale ciężkie, substancje 

ropopochodne, w tym WWA, detergenty, dioksyny, itd.). 

Ponadto poruszona będzie tematyka dotycząca roli 

drobnoustrojów w oczyszczaniu wód stojących i płynących. 

Zwrócona zostanie również uwaga na interakcje pomiędzy 

mikroorganizmami, a ww. ksenobiotykami z podkreśleniem 

znaczenia tych procesów dla zachowania czystości gleb, 

prawidłowego ich funkcjonowania oraz właściwej jakości 

produkcji roślinnej. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. „Mikrobiologia rolnicza”- Kwaśna H., Wyd. UP  

Poznań, 2014, 

2. „Mikrobiologia i biochemia gleb” –Paul E.A., Clark 

F.E., Wyd. UMCS, 2000. 

3. „Mikrobiologia środowisk” – Błaszczyk M., PWN, 

2010. 

4. „Mikroorganizmy w ochronie środowiska” –Błaszczyk 

M.K., PWN, 2009. 

5. „Przyrodnicze wykorzystanie odpadów. Podstawy 

teoretyczne i proaktyczne’ - Baran i in., PWRiL 

Warszawa, 2011 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, dyskusja. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 14 0,6 

Ćwiczenia 0  

Konsultacje 10 0,4 

Zaliczenie projektu lub inne 3 0,1 

Zaliczenie 2 0,1 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do ćwiczeń 0 0 

Przygotowanie do egzaminu 14 0,6 



Studiowanie literatury 3 0,1 

Przygotowanie projektu lub 

inne 

3 0,1 

Razem punkty ECTS                   49 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach – 14 godz. 

- udział w ćwiczeniach –0 godz. 

- konsultacje – 10 godz. 

-zaliczenie projektu lub inne – 3 godz. 

-  zaliczenie – 2 godz. 

Łącznie 29  godz. co odpowiada 1,2 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu – 14 godz. 

- studiowanie literatury -3 godz. 

- przygotowanie projektu lub inne – 3 godz. 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8  punktu    ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W01 ++ 

IS_WO6+ 

IS_U01+ 

IS_K01+ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: ODPADY SPECJALNE I NIEBEZPIECZNE 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_19_2 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 
 Odpady specjalne i niebezpieczne  

Special and hazardous wastes 

Język wykładowy polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,8, niekontaktowe 1,20 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej Grażyna Żukowska 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, 

Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami 

Cel modułu Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności 

umożliwiających identyfikację zagrożeń ze strony odpadów 

niebezpiecznych i specjalnych oraz metod unieszkodliwiania. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: Student po zakończeniu  kursu  

W1. zna definicję odpadów niebezpiecznych, klasyfikację, 

źródła powstawania 

W2. zna podstawy gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

W3. zna podstawy prawne i ekonomiczne racjonalnej 

gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

Umiejętności: Student 

U1. potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, 

Internetu (również w języku angielskim) z tematyki odpadów 

niebezpiecznych; wykorzystuje uzyskane informacje, w celu 

rozwiązania problemu podanego w projekcie, formułuje i 

uzasadnia zaproponowane przez siebie rozwiązania 

U2. potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację 

poświęconą gospodarce odpadami niebezpiecznymi w danym 

rodzaju działalności człowieka 

Kompetencje społeczne: Student 

K1. ma świadomość zagrożeń stwarzanych przez odpady 

specjalne i niebezpieczne oraz konieczności podjęcia działań na 

rzecz ograniczenia ujemnego wpływu odpadów na środowisko  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

W1 – ocena zaliczenia pisemnego 

W2 - ocena zaliczenia pisemnego 

W3 - ocena zaliczenia pisemnego 



 U1 – ocena samodzielnie wykonanego projektu dotyczącego 

gospodarowania odpadami niebezpiecznych  

U2 - ocena samodzielnie wykonanego projektu dotyczącego 

gospodarowania odpadami niebezpiecznych 

K1 – ocena zaliczenia pisemnego 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: prace z 

zaliczenia pisemnego , projekty, dziennik prowadzącego 

 Wymagania wstępne i dodatkowe Wpis na aktualny semestr studiów 

Szczegółowa wiedza z zakresu odpadów, gospodarki 

odpadami, prawa ochrony środowiska 

 Treści modułu kształcenia  

 

Identyfikacja odpadów niebezpiecznych i specjalnych. Związki 

między substancjami niebezpiecznymi a odpadami 

niebezpiecznymi. Rodzaje odpadów niebezpiecznych i 

specjalnych. Źródła powstawania odpadów niebezpiecznych i 

specjalnych. Akty prawne dotyczące odpadów niebezpiecznych 

i specjalnych w Polsce i Unii Europejskiej. Stan gospodarki 

odpadami niebezpiecznymi. Bilans odpadów niebezpiecznych i 

specjalnych. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów 

niebezpiecznych; grupy odpadów wymagające szczególnych 

zasad postępowania; transport odpadów niebezpiecznych. 

Organizacje odzysku odpadów niebezpiecznych i specjalnych. 

Możliwości minimalizacji ilości powstających odpadów 

niebezpiecznych. Prognozy powstawania odpadów 

niebezpiecznych. Określenie potrzeb w gospodarce odpadami 

niebezpiecznymi i specjalnymi. Koszty związane z realizacją 

przedsięwzięć w gospodarce odpadami niebezpiecznymi i 

specjalnymi. Wpływ odpadów niebezpiecznych i specjalnych na 

środowisko naturalne. Przygotowanie projektu dotyczącego 

gospodarowania odpadami niebezpiecznych na przykładzie 

wybranego typu działalności człowieka.  

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa: 

Bilitewski, Härdtle, Marek, 2006. Podręcznik gospodarki 

odpadami. Teoria i praktyka. 

Rosik-Dulewska, 2005. Podstawy gospodarki odpadami. 

Wandrasz Janusz W. : Gospodarka odpadami medycznymi 

Wyd. PZITS Poznań, 20002 

Aktualne akty prawne, dyrektywy Unijne. 

Literatura zalecana: 

OECD, 2004. Adressing the Economics of Waste. 

LaGrega M.D., 2001. Hazardous waste management. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, dyskusja  
 

Bilans punktów ECTS 

 
Forma zajęć 

Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Udział w wykładach 14 0,56 

Konsultacje  4 0,16 

Zaliczenie  2 0,08 

 
 

Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Studiowanie literatury 10 0,40 



Przygotowanie 

prezentacji  
10 0,40 

Przygotowanie się do 

zaliczenia 
10 0,40 

Razem punkty ECTS                    2,0 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach  - 14 godz.  

- udział w konsultacjach - 4 godz. 

- udział w zaliczeniu  - 2 godz. 

 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- przygotowanie prezentacji – 10 godz. 

- przygotowanie i udział w pisemnym zaliczeniu –12 godz. 
 

Łącznie 22 godz. co odpowiada 0,88 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W03 ++ 

IS_W05 ++ 

IS_W08 ++ 

IS_W11 ++ 

IS_U01 ++ 

IS_U05+ + 

IS_U09++ 

IS_U17 ++ 

IS_K01 ++ 

IS_K03 +++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Odzysk materiałów biologicznych i energii z odpadów 

INŻ_NS2_ M_IS_NS_S2_19_3 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia Odzysk materiałów biologicznych i energii z odpadów / 

Recovery of biological materials and energy from the 

waste   

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 2, w tym kontaktowe 1 

Nazwisko i imię osoby 

odpowiedzialnej - stopień 

naukowy 

Bielińska Elżbieta Jolanta  

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania 

Środowiska 

Cel modułu Opanowanie wiadomości w zakresie metod, technik i 

technologii odzysku materiałów biologicznych i energii z 

odpadów, oceny właściwości odpadów w aspekcie ich 

przydatności do procesów odzysku, właściwości paliw 

formowanych, modyfikowania procesów odzysku 

materiałów biologicznych i energii z odpadów w 

kontekście rozwoju nowych technologii oraz 

zmieniających się zapisów prawnych.  

Efekty kształcenia  Wiedza – absolwent zna i rozumie: 

W1. Metody, techniki i technologie odzysku materiałów 

biologicznych i energii z odpadów.  

W2. Nowoczesne systemy mechaniczno-biologicznego 

przetwarzanie odpadów: recyklingu organicznego 

(kompostowanie i fermentacja), możliwości technologiczne 

wytwarzania paliwa z odpadów, instalacje MBP.  

W3. Regulacje prawne dotyczące odzysku materiałów 

biologicznych i energii z odpadów.  

Umiejętności – absolwent potrafi: 

U1. Ocenić standardy jakości pozyskanych materiałów 

biologicznych i możliwości ich praktycznego 

wykorzystania.  

U2. Ocenić wartość opałową różnych odpadów oraz 

właściwości palne paliw formowanych.  

Kompetencje – absolwent jest gotów do: 

Podejmowania inicjatyw w zakresie upowszechniania 

wiedzy dotyczącej roli inżynierii środowiska w aspekcie 

ważności pozatechnicznych aspektów odzysku materiałów 

biologicznych i energii z odpadów, w tym skutków 

środowiskowych oraz odpowiedzialności za podejmowane 

decyzje w warunkach rozwoju nowych technologii i 

zmieniających się zapisów prawnych.  



Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia 

Szczegółowe kryteria przy ocenie egzaminów i prac 

kontrolnych 
1) student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy lub 

umiejętności, gdy uzyskuje od 51 do 60% sumy 

punktów określających maksymalny poziom wiedzy 

lub umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio, 

przy zaliczeniu cząstkowym – jego części),  

2) student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień 

wiedzy lub umiejętności, gdy uzyskuje od 61 do 70% 

sumy punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  

3) student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy lub 

umiejętności, gdy uzyskuje od 71 do 80% sumy 

punktów określających maksymalny poziom wiedzy 

lub umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio – 

jego części),  

4) student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy lub 

umiejętności, gdy uzyskuje od 81 do 90% sumy 

punktów określających maksymalny poziom wiedzy 

lub umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio – 

jego części), 

5) student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy 

lub umiejętności, gdy uzyskuje powyżej 91% sumy 

punktów określających maksymalny poziom wiedzy 

lub umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio – 

jego części) 

Wiedza: ocena pracy pisemnej.  

Umiejętności: ocena pracy pisemnej, udziału w dyskusji i 

formułowania opinii.  

Kompetencje: odpowiedzi ustne na zajęciach, kreatywna 

aktywność. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

Matematyka, fizyka, chemia, bilansowanie masy i energii, 

biochemia.  



Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Obejmuje wiedzę w zakresie zrównoważonej gospodarki 

odpadami, regulacji prawnych dotyczących odzysku 

materiałów biologicznych i energii z odpadów, 

charakterystyki pozyskanych materiałów biologicznych 

(standardy jakości), właściwości palnych odpadów (drewno, 

papier i pochodne, tworzywa sztuczne, substancje 

organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, odpady 

przemysłu rolno-spożywczego, paliwa naturalne używane w 

procesach współspalania), kompostowania i fermentacji 

metanowej odpadów (przebieg procesu, technologie, 

produkty), odzysku materiałów biologicznych w procesach 

R10, R3 i R1, właściwości paliw formowanych, zasad 

formowania paliw (maszyny i urządzenia instalacji 

przygotowania paliw formowanych), wymogów 

techniczno-eksploatacyjnych odzysku energii z odpadów i 

systemów realizacji procesów termicznych wykorzystania 

odpadów (bilans masy i energii współspalania odpadów z 

paliwami energetycznymi), certyfikacji paliw 

formowanych, modyfikowania procesów odzysku 

materiałów biologicznych i energii z odpadów w kontekście 

rozwoju nowych technologii i zmieniających się zapisów 

prawnych.   

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Jędrczak A. Biologiczne przetwarzanie odpadów. Wyd. 

Nauk. PWN, Warszawa 2008.   

2. Wandrasz J.W., Pikoń K. Paliwa z odpadów. Wyd. 

Helion, Gliwice 2003.  

3. Wandrasz J.W., Wandrasz A.J. Paliwa formowane. 

Wyd. „Seidel-Przywecki” Sp. z o.o., Warszawa 2006.  

4. Zabawa S. (red.). Zarządzanie gospodarką odpadami. 

Techniczno-organizacyjno-prawne aspekty gospodarki 

odpadami. Wyd.: Polskie Zrzeszenie Inż. i Techników 

Sanitarnych, Oddz. Wielkopolski, Poznań, 2010.  

Planowane formy/ działania/ 

metody dydaktyczne 

Aktywizujące, interaktywne zajęcia, kreatywne 

rozwiązywanie problemów, dyskusje problemowe (debata, 

burza mózgów), wystąpienia studentów.  

Bilans punktów ECTS 

 
KONTAKTOWE 

 Godziny ECTS 

wykłady 14 0,56  

konsultacje 10 0,40 

zaliczenie przedmiotu 1 0,04 

RAZEM kontaktowe 25 1,0 

NIEKONTAKTOWE 

przygotowanie do 

wykładów 

10 0,4 

studiowanie literatury 10 0,4 

przygotowanie do 

egzaminu 

5 0,2 

RAZEM 

niekontaktowe/pkt 

ECTS 

25 1,0 

Nakład pracy związany z 

zajęciami wymagającymi 

udział w wykładach 14 0,56 

konsultacje 10 0,40 

zaliczenie przedmiotu 1 0,04 



bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

 

RAZEM z 

bezpośrednim 

udziałem nauczyciela 

25 1,0 

Nakład pracy związany z 

zajęciami o charakterze 

praktycznym: 

aktywny udział w 

wykładach 

14 0,56 

przygotowanie do zajęć 10 0,40 

zaliczenie przedmiotu 1 0,04 

RAZEM o 

charakterze 

praktycznym 

25 1,0 

Stopień osiągania efektów 

kierunkowych: 

INŻ_W02++ 

INŻ_W04+ 

INŻ_W012++ 

INŻ_U02+ 

INŻ_U05+ 

INŻ_K05++ 

INŻ_K06+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr WA-S2.5 

Załącznik nr 2  

do pisma z dnia 8-07-2013 roku. 
 

 

Moduł Odzyskiwanie energii w oczyszczaniu ścieków 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_19_4 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Odzyskiwanie energii w oczyszczaniu ścieków/ Energy 

recovery in wastewater treatment 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku III 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,88, niekontaktowe 1,12 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Marta Bik-Małodzińska 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 

Cel modułu Celem realizowanego modułu jest przekazanie wiedzy 

dotyczącej zasad, metod, technik i technologii odzysku energii 

w oczyszczaniu ścieków. Opanowanie wiadomości w zakresie 

podstawowych cech odpadów ściekowych, decydujących  

o możliwościach odzysku z nich energii, a jednocześnie 

informujących o wpływie na środowisko, ich 

zagospodarowaniu, uwarunkowaniach prawnych , 

ekonomicznych i finansowych, umiejętność klasyfikacji tych 

ścieków i oceny ich presji na środowisko.  

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: Student po zakończeniu kursu:  

W1. Posiada wiedzę dotyczącą zasad gospodarki ściekami, 

możliwościach odzyskania z nich energii oraz regulacji 

prawnych z zakresu odzysku materiałów biologicznych  

i energii 

Umiejętności: Student po zakończeniu kursu: 

U1. Rozumie zasady gospodarki ściekami. Zna zasady, metody, 

techniki i technologie odzysku energii w oczyszczaniu 

ścieków. 

Kompetencje społeczne: Student po zakończeniu kursu: 

K1. Wykazuje gotowość podjęcia działań na rzecz  

promowania odzysku energii ze ścieków. 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1- Ocena pracy pisemnej 

U1 – Ocena prezentacji  

K1 – Ocena egzaminu pisemnego 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, 

sprawozdania, prezentacja, dziennik prowadzącego itp. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

chemia, biologia, ochrona środowiska, gospodarka odpadami, 

energetyka, gospodarka ściekami 

 Treści modułu kształcenia  

 

Obejmuje wiedzę w zakresie podstawowych wiadomości na 

temat: cech odpadów ściekowych, rodzajów ścieków, ilości, 

składu i ładunków zanieczyszczeń w ściekach, procesów 

 i metod mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków 

oraz usuwania związków biogennych oraz możliwości 

odzyskania energii. Właściwości tych ścieków mają decydujący 

wpływ na możliwości z nich odzysku energii 

 i jednocześnie informują  o wpływie na środowisko. Oprócz 

tego wykazanie, że produkcja wody odzyskanej ze ścieków 

będzie wykorzystana do różnych celów, a nie tylko 

bezproduktywnie odprowadzana do odbiornika. Wtórne 

wykorzystanie oczyszczonych ścieków i zamykanie obiegów 

wodnych muszą stać się w przyszłości istotnymi elementami 

obiegów wodnych , szczególnie w przypadku deficytów wody. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1.Jędrczak A.: Biologiczne przetwarzanie odpadów. PWN 

Warszawa 2007. 

2.Krzywy E.: Przyrodnicze wykorzystanie ścieków i osadów 

ściekowych. Wyd. AR Szczecin, 1999, 

3. Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami. Wyd. 

Nauk PWN, Warszawa 2008. 

4.Bartkiewicz B: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Wyd. 

Naukowe PWN. Warszawa 2002. 

5.Nawirska A., Szymański L.: Gospodarka wodno-ściekowa w 

zakładach przemysłu spożywczego. Przewodnik do 

ćwiczeń.Wyd. AR we Wrocławiu 2002. 

6.Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M.: Energetyka a ochrona 

środowiska. Wyd. Nauk-Techn, Warszawa 1997. 

7.Wandrasz J.W., Wandrasz A.J.: Biopaliwa i paliwa w 

procesach termicznych, Wyd. Seidel-Przywrecki Sp. Z o.o., 

2006. 

8.Wandrasz J.W.: Paliwa z odpadów. Tom I i II.Wyd. Helion, 

1999. 

9.Czasopisma: Przegląd Komunalny, Recykling, Czysta 

Energia. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, prezentacje, opracowania i dyskusje. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 14 0,56 

Konsultacje 6 0,24 

Zaliczenie 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do zaliczenia 10 0,40 



Studiowanie literatury 18 0,72 

Razem punkty ECTS                    50 2 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- wykłady 14 godz. 

- konsultacje 6 godz. 

- zaliczenie 2 godz. 

Łącznie 22 godz. co odpowiada 0,88 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- konsultacje 6 godz. 

- zaliczenie 2 godz. 

- przygotowanie do zaliczenia 10 godz. 

Łącznie 18 godz. co odpowiada 0,72 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W05 ++ 

IS_W06 ++ 

IS_W08 ++ 

IS_U01 ++ 

IS_U06 + 

IS_U11++ 

IS_K02 ++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy 1 Język Angielski B2+ 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_1A 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy 1- Angielski B2+ 

Foreign Language 1– English B2+ 

Język wykładowy angielski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia niestacjonarne drugiego stopnia  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,4 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Joanna Rączkiewicz 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego.                                                                        

Rozwijanie umiejętności poprawnej komunikacji w środowisku 

zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1.Posiada umiejętność sprawnej komunikacji w środowisku 

zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U1.Posiada umiejętność w miarę sprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem                              

i analizowania obcojęzycznych tekstów źródłowych z zakresu 

reprezentowanej dziedziny naukowej. 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat                                                                                                                

Kryteria ocen dostępne w SPNJO 



 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum B2 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie 

słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, 

zainteresowań,   życia w społeczeństwie, nowoczesnych 

technologii oraz pracy zawodowej. 

Moduł obejmuje również ćwiczenie zaawansowanych struktur 

gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta 

w miarę sprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń zostanie poszerzone słownictwo 

specjalistyczne danej dyscypliny naukowej, studenci zostaną 

przygotowani do czytania ze zrozumieniem literatury fachowej 

i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie bardziej szczegółowe 

zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa 

1. C.Latham-Koenig, C.Oxenden, New English File Upper-

intermediate Third Edition, Oxford, 2014  

2. F.Eales, S.Oakes, Speakout Upper-intermediate, Pearson, 

2011  

Literatura uzupełniająca 

Wielki  słownik angielsko-polski, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa, 2002 

Słownik rolniczy angielsko-polski, Wydawnictwo IUNG, 

Puławy, 2001 

Dictionary of Contemporary English, Pearson Education 

Limited 2005 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 7 0,28 

Konsultacje 3 0,12 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

30 1,2 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

10 0,4 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- ćwiczenia  - 7 godz. 

- konsultacje - 3 godz. 

Łącznie 10 godz. co odpowiada 0,4 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 



- udział w ćwiczeniach = 7 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 30 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów = 10 godz. 

- udział w konsultacjach = 3 godz. 

-Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U04 ++ 

IS_U11+ 

IS_K05+++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy 1 Język Francuski B2+ 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_1B  

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy 1- Francuski B2+ 

Foreign Language 1– French B2+ 

Język wykładowy francuski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia niestacjonarne drugiego stopnia  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,4 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Elżbieta Karolak 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego.                                                                        

Rozwijanie umiejętności poprawnej komunikacji w środowisku 

zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1.Posiada umiejętność sprawnej komunikacji w środowisku 

zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U1.Posiada umiejętność w miarę sprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem                              

i analizowania obcojęzycznych tekstów źródłowych z zakresu 

reprezentowanej dziedziny naukowej. 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat                                                                                                                

Kryteria ocen dostępne w SPNJO 



 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum B2 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie 

słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, 

zainteresowań,   życia w społeczeństwie, nowoczesnych 

technologii oraz pracy zawodowej. 

Moduł obejmuje również ćwiczenie zaawansowanych struktur 

gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta 

w miarę sprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń zostanie poszerzone słownictwo 

specjalistyczne danej dyscypliny naukowej, studenci zostaną 

przygotowani do czytania ze zrozumieniem literatury fachowej 

i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie bardziej szczegółowe 

zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa 

1. A. Berthet -  Alter Ego – B2, Hachette Livre  2008 

2. G. Capelle  -  Espaces 2 i 3, Hachette Livre  2008 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 7 0,28 

Konsultacje 3 0,12 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

30 1,20 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

10 0,40 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- ćwiczenia  - 7 godz. 

- konsultacje - 3 godz. 

Łącznie 10 godz. co odpowiada 0,4 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 7 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 30 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów = 10 godz. 

- udział w konsultacjach = 3 godz. 

-Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U04 ++ 

IS_U11+ 



IS_K05+++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy 1 Język Niemiecki B2+ 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_1B  

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy 1- Niemiecki B2+ 

Foreign Language 1– German B2+ 

Język wykładowy niemiecki 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia niestacjonarne drugiego stopnia  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,4 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Urszula Szuma 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego.                                                                        

Rozwijanie umiejętności poprawnej komunikacji w środowisku 

zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1.Posiada umiejętność sprawnej komunikacji w środowisku 

zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U1.Posiada umiejętność w miarę sprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem                              

i analizowania obcojęzycznych tekstów źródłowych z zakresu 

reprezentowanej dziedziny naukowej. 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat                                                                                                                

Kryteria ocen dostępne w SPNJO 



 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum B2 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie 

słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, 

zainteresowań,   życia w społeczeństwie, nowoczesnych 

technologii oraz pracy zawodowej. 

Moduł obejmuje również ćwiczenie zaawansowanych struktur 

gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta 

w miarę sprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń zostanie poszerzone słownictwo 

specjalistyczne danej dyscypliny naukowej, studenci zostaną 

przygotowani do czytania ze zrozumieniem literatury fachowej 

i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie bardziej szczegółowe 

zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa 

1.M. Perlmann- Balme, S. Schwalb – Sicher! -  Hueber  2014 

2.S. Mróz-Dwornikowska, K. Szachowska  - Welttour 4-  

Nowa Era Sp. z o.o. 2014 

3.H. Hilpert, S. Kalender, M. Kerner  -Schritte 5 i 6   Hueber  

2012 

Literatura uzupełniająca 

1.B. Kujawa, M. Stinia, B. Szymoniak  - Mit Beruf auf Deutsch 

– profil rolniczo-leśny z ochroną środowiska  – Nowa Era Sp. z 

o.o 2014 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 7 0,28 

Konsultacje 3 0,12 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

30 1,20 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

10 0,40 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- ćwiczenia  - 7 godz. 

- konsultacje - 3 godz. 

Łącznie 10 godz. co odpowiada 0,4 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 7 godz. 



- przygotowanie się do ćwiczeń = 30 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów = 10 godz. 

- udział w konsultacjach = 3 godz. 

-Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U04 ++ 

IS_U11+ 

IS_K05+++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy 1 Język Rosyjski B2+ 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_1D  

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy 1- Rosyjski B2+ 

Foreign Language 1– Russian B2+ 

Język wykładowy rosyjski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia niestacjonarne drugiego stopnia  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,4 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Urszula Szuma 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego.                                                                        

Rozwijanie umiejętności poprawnej komunikacji w środowisku 

zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1.Posiada umiejętność sprawnej komunikacji w środowisku 

zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U1.Posiada umiejętność w miarę sprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem                              

i analizowania obcojęzycznych tekstów źródłowych z zakresu 

reprezentowanej dziedziny naukowej. 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat                                                                                                                

Kryteria ocen dostępne w SPNJO 



 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum B2 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie 

słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, 

zainteresowań,   życia w społeczeństwie, nowoczesnych 

technologii oraz pracy zawodowej. 

Moduł obejmuje również ćwiczenie zaawansowanych struktur 

gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta 

w miarę sprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń zostanie poszerzone słownictwo 

specjalistyczne danej dyscypliny naukowej, studenci zostaną 

przygotowani do czytania ze zrozumieniem literatury fachowej 

i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie bardziej szczegółowe 

zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa 

1.S.Czernyszow, A.Czernyszowa Pojechali 2.1, 2.2- Złatoust, 

Sanki-Petersburg 2014 

2.В.Л Шуников.- Говорит и показывает Россия -курс 

аудирования на материале теленовостей- Русский язык 

курсы 2012 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 7 0,28 

Konsultacje 3 0,12 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

30 1,20 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

10 0,40 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- ćwiczenia  - 7 godz. 

- konsultacje - 3 godz. 

Łącznie 10 godz. co odpowiada 0,4 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 7 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 30 godz. 

- przygotowanie do sprawdzianów = 10 godz. 

- udział w konsultacjach =3 godz. 

-Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  



 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U04 ++ 

IS_U11+ 

IS_K05+++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr WA-S2.5 

Załącznik nr 2  

do pisma z dnia 8-07-2013 roku. 

 

Moduł Statystyka 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_2 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Statystyka / Statistics 

Język wykładowy język polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 1 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 3, w tym kontaktowe 1,52 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej Małgorzata Szczepanik 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki 

Cel modułu Celem realizowanego modułu jest przekazanie podstawowej 

wiedzy z zakresu statystyki matematycznej. Student nabiera 

wprawy w opisywaniu problemów badawczych i hipotez, a 

następnie próbuje je weryfikować w oparciu o dane 

empiryczne. W ten sposób rozwija umiejętności analitycznego, 

syntetycznego oraz kreatywnego myślenia. 

Efekty kształcenia: 

  
Wiedza: 

W1. Student zna podstawowe metody i narzędzia analizy 

statystycznej 

Umiejętności: 

U1. Student wykonuje opis badanej próby w oparciu o jej 

charakterystyki 

U2. Student przeprowadza analizę współzależności dwóch cech 

U3. Student potrafi postawić hipotezy badawcze  

oraz przeprowadzić wnioskowanie statystyczne  

Kompetencje społeczne:  

K1. uznaje za celowe przyswajanie sobie wiedzy z zakresu 

statystyki. Jest świadomy poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania się. 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1- na podstawie realizowanych zadań oraz egzaminu 

U1, U2, U3 – na podstawie realizowanych zadań oraz 

egzaminu 

K1 - na podstawie udziału w dyskusjach w czasie ćwiczeń  

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: pliki z 

rozwiązaniami, dziennik prowadzącego, pliki z rozwiązaniami 

zadań z egzaminu 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Rachunek prawdopodobieństwa na poziomie matury. 

Podstawowa znajomość arkusza kalkulacyjnego. 

 Treści modułu kształcenia  

 

Statystyka odgrywa istotną rolę w naukach eksperymentalnych.  

Metody statystyczne pozwalają na analizę wyników 

eksperymentów. W zakresie przedmiotu prezentowane są: 

metody analizy struktury, korelacji i regresji liniowej, 

podstawowe rozkłady teoretyczne i empiryczne, estymacja 

punktowa i przedziałowa oraz teoria weryfikacji hipotez 

statystycznych. Dokonuje się także przeglądu najczęściej 

stosowanych testów parametrycznych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura 

Z. Hanusz, J. Tarasińska „Statystyka matematyczna”, Wyd. AR 

w Lublinie, 2006 

J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka dla studentów 

kierunków technicznych i przyrodniczych, Wyd. Nauk.-Tech., 

2006 

W. Krysicki, J. Bartos i in. „Rachunek prawdopodobieństwa i 

statystyka matematyczna w zadaniach”, cz.1, 2, Wyd. 

Naukowe PWN, 1994 (lub wydania późniejsze) 

M. Wesołowska-Janczarek, H. Mikos „Zbiór zadań ze 

statystyki matematycznej”,  Wyd. AR w Lublinie, 1995 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Formy dydaktyczne zajęć: wykład, ćwiczenia audytoryjne, 

ćwiczenia laboratoryjne 

Działania: opracowanie i udostępnienie kursu do modułu na 

platformie edukacji wirtualnej 

Metody dydaktyczne: pokaz, dyskusja, realizacja zadań 

przedmiotowych 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 7 0,28 

Ćwiczenia 21 0,84 

Konsultacje 8 0,32 

Egzamin 2 0,08 

 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do ćwiczeń 7 

 

0,28 

Dokończenie zadań 

realizowanych na 

ćwiczeniach 

10 0,4 

Przygotowanie do egzaminu 15 

 

0,6 

Studiowanie literatury 5 0,2 

Razem punkty ECTS                   75 3 



 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

 udział w wykładach - 7 godz. 

 udział w ćwiczeniach – 21 godz. 

 udział w konsultacjach - 8 godz. 

 udział w egzaminie – 2 godz. 

 

Łącznie 38 godz. co odpowiada 1,52 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

 udział w ćwiczeniach - 21 godz. 

 dokończenie zadań realizowanych na ćwiczeniach – 10 godz. 

 udział w konsultacjach – 8 godz. 

 przygotowanie do ćwiczeń – 7 godz. 

 

Łącznie 46 godz. co odpowiada 1,84 punktom ECTS 

 

Stopień osiągania efektów kierunkowych: 

IS_W01++ 

IS_U03+ 

IS_U013+ 

IS_U017+ 

IS_K05+ 

IS_K06+ 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Seminarium dyplomowe 1  

M uu_uu M_IS_NS_S2_20 

Kierunek  lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia, 

także nazwa w języku 

angielskim 

Seminarium dyplomowe 1 / Graduate seminar 1 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 
obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 2, w tym kontaktowe 1,2  

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 
Jacek Pranagal 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 

Cel modułu Przygotowanie dyplomantów do opracowania i pisania prac 

dyplomowych – magisterskich oraz do samodzielnego zebrania 

specjalistycznej - branżowej literatury naukowej. Zapoznanie z 

procedurami i wymogami przygotowania pracy magisterskich, 

strukturą i układem pracy dyplomowej tego typu. Aktualna 

problematyka w inżynierii środowiska. Pogłębienie i utrwalenie 

przez studentów umiejętności przygotowania i wygłaszania 

referatów tematycznych oraz udziału i prowadzenia dyskusji 

merytorycznych.  

Efekty kształcenia  Wiedza:  

W1. Student powinien powtórzyć i potrafić wyakcentować 

najważniejsze zagadnienia związane z inżynierią środowiska, z 

którymi zapoznał się podczas dotychczasowej nauki 

Umiejętności: 

U1. Student potrafi wybierać fachową literaturę związaną z 

tematem swojej pracy dyplomowej, korzystać z zasobów 

bibliotecznych jak również z internetowych źródeł literaturowych 

U2. Umie przygotować prezentację i przedstawić zakres swojej 

tematyki badawczej oraz dyskutować na seminarium na temat 

zagadnień związanych z inżynierią środowiska  

U3. Student potrafi uzasadnić celowość podjętej tematyki 

badawczej oraz umie planować poszczególne etapy swojej pracy 

Kompetencje społeczne: 

K1. Potrafi współdziałać w grupie i organizować pracę podczas 

realizacji zadań zespołowych 

K2. Rozumie potrzebę ustawicznego samokształcenia i śledzenia 

literatury fachowej 

Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia 

W1: ocena wygłaszanych referatów tematycznych, kolokwium 

sprawdzające; 

U1, U2, U3: ocena wykonanych prezentacji, a także pracy 

studenta jako członka grupy dyskusyjnej; 

K1, K2: ocena pracy w zespole, inicjatywy studenta  

i samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań. 



Wymagania wstępne  

i dodatkowe 
- 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Specyfika pracy magisterskiej w porównaniu z inżynierską. 

Omówienie rozdziałów typowych w pracy magisterskiej. Student 

poznaje sposoby korzystania ze źródeł informacji naukowej i 

przestrzeganie praw autorskich (plagiaty). Przeprowadza się 

repetytorium aktualnie najważniejszych zagadnień związanych z 

inżynierią środowiska. Na przykładzie publikacji naukowych, 

dokonuję się analizy układu prac naukowych, cytowania i 

sporządzania spisu piśmiennictwa. W miarę możliwości, 

uczestniczy w otwartych wykładach i referatach głoszonych na 

konferencjach naukowych i posiedzeniach towarzystw 

naukowych/technicznych oraz w publicznych obronach prac 

doktorskich.  

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

Specjalistyczna literatura naukowa oraz poradniki techniczne do 

projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej w zakresie inżynierii środowiska. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Udział w dyskusji, formułowanie poglądów i opinii, 

przygotowanie prezentacji multimedialnych oraz opracowanie 

referatów tematycznych. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć 
Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Ćwiczenia 21 0,84 

Konsultacje 9 0,36 

Przygotowanie referatu 

tematycznego 
10 0,4 

Przygotowanie prezentacji 10 0,4 

Razem punkty ECTS  

2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- Ćwiczenia – 21 godz., 

- Konsultacje – 9 godz.,  

Łącznie 30 godz. co odpowiada 1,2 punktu ECTS. 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- Przygotowanie referatu tematycznego – 10,0 godz., 

- Przygotowanie prezentacji – 10,0 godz. 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8 punktu ECTS. 

 

Stopień osiągania efektów kierunkowych: 

W_05+++ 

U_01+++ 

U_11+++ 

U_20+++ 

K_04+++ 

K_07+++ 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Odpady w energetyce 

INŻ_NS2_ M_IS_NS_S2_21 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia Odpady w energetyce 

Energetics wastes  

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia drugi stopień 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

(4) 2/2 

Nazwisko i imię osoby 

odpowiedzialnej - stopień 

naukowy 

Bielińska Elżbieta Jolanta – prof. dr hab.  

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 

Cel modułu Opanowanie wiadomości w zakresie koncepcji klasyfikacji 

odpadów w energetyce i obowiązujących w kraju norm 

polskich, właściwości tych odpadów oraz charakterystycznych 

parametrów ich jakości, aktualnego stanu techniki spalania 

różnych paliw i oczyszczania spalin, podstawowych wymagań 

jakościowych głównych kierunków zagospodarowania 

ubocznych produktów spalania paliw, ich racjonalnego 

wykorzystania, uwarunkowań prawnych i ekonomicznych w 

kontekście zastosowania tych odpadów, oceny ich presji na 

środowisko.  

Efekty kształcenia  Wiedza – absolwent zna i rozumie: 

W1. Koncepcje klasyfikacji odpadów w energetyce i 

obowiązujące w kraju normy polskie w tym zakresie.  

W2. Właściwości odpadów w energetyce, podstawowe 

wymagania jakościowe głównych kierunków ich 

zagospodarowania.  

W3. Aktualny stan techniki spalania różnych paliw i 

oczyszczania spalin, uwarunkowania prawne i ekonomiczne w 

kontekście możliwości ich racjonalnego wykorzystania, 

stosowanych technologii oraz wymogów ochrony środowiska. 

Umiejętności – absolwent potrafi: 

U1. Określić czynniki decydujące o rodzajach odpadów w 

energetyce i parametry jakościowe tych odpadów.   

U2. Zaprezentować nowe technologie, które umożliwiają 

ograniczenie ilości, utylizację i gospodarcze wykorzystanie 

odpadów paleniskowych oraz odpadów z procesu odsiarczania 

spalin.  

Kompetencje – absolwent jest gotów do: 

podejmowania inicjatywy w zakresie upowszechniania wiedzy 

dotyczącej technologii przyjaznych środowisku, a także ma 

świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia 

wynikającą z rozwoju nowych technologii i zmieniających się 

zapisów prawnych.  



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych 

efektów kształcenia 

Szczegółowe kryteria przy ocenie egzaminów i prac 

kontrolnych 
1) student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy lub 

umiejętności, gdy uzyskuje od 51 do 60% sumy punktów 

określających maksymalny poziom wiedzy lub 

umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio, przy 

zaliczeniu cząstkowym – jego części),  

2) student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień wiedzy lub 

umiejętności, gdy uzyskuje od 61 do 70% sumy punktów 

określających maksymalny poziom wiedzy lub 

umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio – jego 

części),  

3) student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy lub 

umiejętności, gdy uzyskuje od 71 do 80% sumy punktów 

określających maksymalny poziom wiedzy lub 

umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio – jego 

części),  

4) student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy lub 

umiejętności, gdy uzyskuje od 81 do 90% sumy punktów 

określających maksymalny poziom wiedzy lub 

umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio – jego 

części), 

5) student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy lub 

umiejętności, gdy uzyskuje powyżej 91% sumy punktów 

określających maksymalny poziom wiedzy lub 

umiejętności z danego przedmiotu (odpowiednio – jego 

części) 

Wiedza: ocena pracy pisemnej.  

Umiejętności: ocena pracy pisemnej i prezentacji, udział w 

dyskusji, formułowanie opinii i sposób wypowiadania się. 

Kompetencje: odpowiedzi ustne na zajęciach, kreatywna 

aktywność. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

Fizyka, chemia, matematyka, biochemia, gleboznawstwo, 

ekologia.  



Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Obejmuje wiedzę w zakresie czynników decydujących o 

rodzajach odpadów w energetyce, koncepcji klasyfikacji tych 

odpadów i obowiązujących w kraju norm polskich, ich 

właściwości (aktywność chemiczna, zawartość pierwiastków 

śladowych i związków siarki, promieniotwórczość naturalna, 

wielkość strat przy prażeniu, uziarnienie, gęstość właściwa i 

nasypowa, powierzchnia właściwa, porowatość, właściwości 

filtracyjne, zawilgocenie, temperatura topliwości oraz składu 

chemicznego ekstraktów wodnych), charakterystycznych 

parametrów jakości, aktualnego stanu techniki oraz konstrukcji 

instalacji do spalania różnych paliw i oczyszczania spalin, 

podstawowych wymagań jakościowych głównych kierunków 

zagospodarowania ubocznych produktów spalania paliw, ich 

racjonalnego wykorzystania (m.in.: dodatek do cementu, betonu, 

materiałów budowlanych, obwałowań przeciwpożarowych, 

makroniwelacje, rekultywacja terenów zdegradowanych, 

drogownictwo, stabilizacja gruntów, zmiana odczynu gruntów), 

nowych technologii, które umożliwiają ograniczenie ilości, 

utylizację i gospodarcze wykorzystanie odpadów 

paleniskowych, uwarunkowań prawnych i ekonomicznych w 

kontekście zastosowania tych odpadów, ich presji na 

środowisko, aplikacji podstawowych metod do analizy danych 

w ramach ich praktycznego zastosowania w inżynierii 

środowiska.  

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

5. Chudek M. Węgiel brunatny – utylizacja surowców 

towarzyszących i odpadów elektrownianych. Wyd. 

Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.    

6. Pachowski J. Rozwój technologii powstawania ubocznych 

produktów elektrownianych oraz ich charakterystyka  i 

możliwości zastosowań w technologiach budownictwa 

drogowego. IBDiM Drogi i mosty 1, Warszawa 2002.  

7. Franik H., Łaptaś A. Zmiany w sposobie eksploatacji 

składowisk odpadów paleniskowych przy elektrowniach. 

Wyd. PAN, Kom. Techn. Infr. Wsi, Kraków 2005.  

8. Lorenz U. Skutki spalania węgla kamiennego dla 

środowiska przyrodniczego i możliwości ich ograniczania. 

Wyd. Instytut GSMiE PAN, Kraków 2005.  

Planowane formy/ działania/ 

metody dydaktyczne 

Aktywizujące, interaktywne zajęcia, kreatywne rozwiązywanie 

problemów, dyskusje problemowe (debata, burza mózgów), 

wystąpienia studentów, ćwiczenia.  

Bilans punktów ECTS 

 
KONTAKTOWE 

 Godziny ECTS 

wykłady 21 0,84  

ćwiczenia 

audytoryjne 

7 0,28 

ćwiczenia 

laboratoryjn

e 

7 0,28 

konsultacje 10 0,40 

zaliczenie 

ćwiczeń 

2 0,08 



zaliczenie 

egzaminu 

3 0,12 

RAZEM 

kontaktowe 

50 2,0 

NIEKONTAKTOWE 

przygotowa

nie do 

ćwiczeń 

20 0,8 

przygotowa

nie 

prezentacji 

10 0,4 

studiowanie 

literatury 

10 0,4 

przygotowa

nie do 

egzaminu 

10 0,4 

RAZEM 

niekontakt

owe/pkt 

ECTS 

50 2,0 

Nakład pracy związany z 

zajęciami wymagającymi 

bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

 

 

udział w 

wykładach 

21 0,84 

udział w 

ćwiczeniach 

14 0,56 

konsultacje 10 0,40 

zaliczenie 

ćwiczeń 

2 0,08 

zaliczenie 

egzaminu 

3 0,12 

RAZEM z 

bezpośredn

im 

udziałem 

nauczyciela 

50 2,0 

Nakład pracy związany z 

zajęciami o charakterze 

praktycznym: 

udział w 

ćwiczeniach 

14 0,56 

aktywny 

udział w 

wykładach 

6 0,24 

przygotowa

nie do 

ćwiczeń 

20 0,80 

przygotowa

nie 

prezentacji 

10 0,40 

RAZEM o 

charakterz

e 

praktyczny

m 

50 2,0 



Stopień osiągania efektów 

kierunkowych: 

INŻ_W02++ 

INŻ_W04+ 

INŻ_W012++ 

INŻ_U02+ 

INŻ_U05+ 

INŻ_K05++ 

INŻ_K06+ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Toksykologia  

INŻ_NS2_ M_IS_NS_S2_22 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia Toksykologia / Toxicology 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 1 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/ niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 1,92 

Nazwisko i imię osoby 

odpowiedzialnej - stopień naukowy 

Bielińska Elżbieta Jolanta  

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania 

Środowiska 

Cel modułu Opanowanie wiadomości w zakresie toksykometrii i 

ekotoksykologii (użytkowej, żywieniowej i żywności, 

środków ochrony roślin, ekotoksyczności matryc 

środowiskowych), oceny ryzyka środowiskowego, 

instrumentów prawnych oraz umiejętności identyfikacji 

wybranych trucizn i ksenobiotyków, z uwzględnieniem 

możliwości zastosowania metod biologicznych w 

inżynierii środowiska.  

Efekty kształcenia  Wiedza – absolwent zna i rozumie: 

W1. Metody stosowane w toksykometrii, skutki zatrucia 

substancjami toksycznymi. 

W2. Mechanizm toksycznego działania trucizn i 

ksenobiotyków na organizmy, ich transport w 

ekosystemie, procesy detoksykacji. 

W3. Skutki ekonomiczne i ekologiczne zaniedbań w 

zakresie ochrony środowiska i żywności przed 

zanieczyszczeniem ksenobiotykami oraz instrumenty 

prawne dotyczące użycia lub emisji do środowiska 

substancji toksycznych.. 

Umiejętności – absolwent potrafi: 

U1. Wyznaczyć klasę toksyczności wskazanych 

substancji chemicznych różnymi metodami.  

U2. Potrafi zastosować wskaźniki biologiczne i 

chemiczne do oceny stopnia zagrożenia 

ekotoksykologicznego i przedstawić uzyskane wyniki na 

przykładach w formie prezentacji multimedialnej. 

Kompetencje – absolwent jest gotów do: 

podejmowania inicjatywy w zakresie upowszechniania 

wiedzy w zakresie potencjalnych i aktualnych zagrożeń 

związanych z obecnością substancji toksycznych w 

środowisku. 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych 

efektów kształcenia 

Szczegółowe kryteria przy ocenie egzaminów i prac 

kontrolnych 
6) student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy 

lub umiejętności, gdy uzyskuje od 51 do 60% sumy 

punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio, przy zaliczeniu cząstkowym – jego 

części),  

7) student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień 

wiedzy lub umiejętności, gdy uzyskuje od 61 do 

70% sumy punktów określających maksymalny 

poziom wiedzy lub umiejętności z danego 

przedmiotu (odpowiednio – jego części),  

8) student wykazuje dobry stopień (4,0) wiedzy lub 

umiejętności, gdy uzyskuje od 71 do 80% sumy 

punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części),  

9) student wykazuje plus dobry stopień (4,5) wiedzy 

lub umiejętności, gdy uzyskuje od 81 do 90% sumy 

punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części), 

10) student wykazuje bardzo dobry stopień (5,0) wiedzy 

lub umiejętności, gdy uzyskuje powyżej 91% sumy 

punktów określających maksymalny poziom 

wiedzy lub umiejętności z danego przedmiotu 

(odpowiednio – jego części) 

Wiedza: ocena pracy pisemnej.  

Umiejętności: ocena pracy pisemnej i prezentacji, 

udział w dyskusji, formułowanie opinii i sposób 

wypowiadania się. 

Kompetencje: odpowiedzi ustne na zajęciach, 

kreatywna aktywność. 

Wymagania wstępne i dodatkowe Biologia, chemia, biochemia, agroekologia, genetyka, 

gleboznawstwo, fizjologia. 

Treści modułu kształcenia – zwarty 

opis ok. 100 słów. 

Obejmuje wiedzę w zakresie ilościowej oceny 

toksyczności substancji chemicznych i klas toksyczności 

(toksykometria), aktualnych i potencjalnych zagrożeń 

związanych z obecnością substancji chemicznych 

(trucizn i ksenobiotyków) w środowisku, ich  działania 

na organizmy żywe i ekosystemy, sposobów 

zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska i żywności 

ksenobiotykami, mechanizmu procesów detoksykacji, 

biomonitoringu środowiska, oceny odległych skutków 

zatrucia substancją toksyczną, regulacji prawnych użycia 

lub emisji do środowiska substancji toksycznych, 

wzajemnych relacji między ekonomią, zdrowiem i 

środowiskiem, aplikacji podstawowych metod i 

umiejętności do analizy danych w ramach ich 

praktycznego zastosowania w ochronie i inżynierii 

środowiska. 



Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

9. Seńczuk W. (red.). Toksykologia. Wyd. Lekarskie, 

PZWL, Warszawa 2002.   

10. Manahan S.W. Toksykologia środowiskowa. 

Aspekty chemiczne i biochemiczne. Wyd. Nauk. 

PWN, Warszawa 2006. 

11. Leszczyński B. Wybrane zagadnienia z biochemii i 

toksykologii środowiskowej. Wyd. Akademii 

Podlaskiej, Siedlce 2001. 

12. Sadowska A., Obidowska G., Rumowska M. 

Ekotoksykologia. Wyd. SGGW, Warszawa 2000. 

Planowane formy/ działania/ metody 

dydaktyczne 

Aktywizujące, interaktywne zajęcia, kreatywne 

rozwiązywanie problemów, dyskusje problemowe 

(debata, burza mózgów), wystąpienia studentów, 

ćwiczenia.  

Bilans punktów ECTS 

 
KONTAKTOWE 

 Godziny ECTS 

wykłady 14 0,56  

ćwiczenia 

audytoryjne 

7 0,28 

ćwiczenia 

laboratoryjne 

7 0,28 

konsultacje 14 0,56 

kolokwium z 

ćwiczeń 

2 0,08 

zaliczenie 

przedmiotu 

4 0,16 

RAZEM 

kontaktowe 

48 1,92 

NIEKONTAKTOWE 

przygotowanie 

do ćwiczeń 

20 0,80 

przygotowanie 

prezentacji 

12 0,48 

studiowanie 

literatury 

10 0,40 

przygotowanie 

do egzaminu 

10 0,40 

RAZEM 

niekontaktow

e/pkt ECTS 

52 2,08 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich: 

 

 

udział w 

wykładach 

14 0,56 

udział w 

ćwiczeniach 

14 0,56 

konsultacje 14 0,56 

kolokwium 2 0,08 

zaliczenie 

przedmiotu 

4  

RAZEM z 

bezpośrednim 

udziałem 

nauczyciela 

48 1,92 



Nakład pracy związany z zajęciami o 

charakterze praktycznym: 

udział w 

ćwiczeniach 

14 0,56 

przygotowanie 

do ćwiczeń 

20 0,80 

przygotowanie 

prezentacji 

12 0,48 

pisemne 

zaliczenie 

ćwiczeń 

2 0,08 

zaliczenie 

przedmiotu 

4 0,16 

RAZEM o 

charakterze 

praktycznym 

52 2,08 

Stopień osiągania efektów 

kierunkowych: 

INŻ_W02++ 

INŻ_W04+ 

INŻ_W012++ 

INŻ_U02+ 

INŻ_U05+ 

INŻ_K05++ 

INŻ_K06+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Techniki w energetyce alternatywnej   

M_uu_uu M_IS_NS_S2_23 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Techniki w energetyce alternatywnej 

Techniques in alternative energy sector 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia drugiego stopnia  

Rok studiów dla kierunku drugi 

Semestr dla kierunku trzeci 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

4 / 1,36 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Jacek Kapica 

Jednostka oferująca przedmiot Zakład Elektrotechniki i Systemów Sterowania 

Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studenta z właściwościami i zasadą 

działania podstawowych urządzeń wykorzystujących alternatywne 
źródła energii 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Student jest w stanie objaśnić budowę, zasadę działania i 

właściwości podstawowych urządzeń wykorzystywanych w 

energetyce alternatywnej. 

W2. Student jest w stanie wymienić paliwa stosowane w 

ogniwach paliwowych i omówić ich właściwości, sposób 

wytwarzania i magazynowania. 

Umiejętności: 

Student umie:  

U1. zmierzyć podstawowe parametry ogniw fotowoltaicznych, 

paliwowych, generatorów asynchronicznych 

U2. Oszacować energię możliwą do uzyskania z 

alternatywnych źródeł energii 

Kompetencje społeczne:  

K1. Student jest zdolny do współpracy z osobami projektującymi i 
eksploatującymi systemy zasilania energią odnawialną z 

wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych i paliwowych. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1 –egzamin pisemny, 

W2 –egzamin pisemny, 
U1 – sprawdzian praktyczny, 

U2 – sprawdzian praktyczny, 
K1 – ocena pracy studenta 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, 

sprawozdania, dziennik prowadzącego  



 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Matematyka, fizyka, 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykład obejmuje następujące zagadnienia: 

Podstawowe informacje o promieniowaniu słonecznym. Fizyczne 
podstawy działania ogniw fotowoltaicznych, ich rodzaje i technologie 

wytwarzania. Charakterystyki i schematy zastępcze ogniw 
fotowoltaicznych. Elementy składowe instalacji fotowoltaicznych. 

Podstawy projektowania systemów fotowoltaicznych. Budowa i 

zasada działania ogniw paliwowych. Paliwa stosowane w ogniwach 
paliwowych ze szczególnym uwzględnieniem wodoru, jego sposobu 

wytwarzania i magazynowania. Ekonomiczne aspekty wykorzystania 
ogniw paliwowych i fotowoltaicznych. Wiatr jako źródło energii. 

Zasada działania i właściwości elektrowni wiatrowych.  
Ćwiczenia obejmują: 

Badanie ogniwa paliwowego typu PEM, Badanie wpływu ustawienia 

modułów fotowoltaicznych na pozyskiwaną wielkość energii, Pomiar 
charakterystyki prądowo – napięciowej ogniwa fotowoltaicznego, 

Badanie zależności charakterystyki generatora fotowoltaicznego od 
jego konfiguracji, Projektowanie prostego systemu fotowoltaicznego, 

Analiza opłacalności stosowania ogniw fotowoltaicznych i 

paliwowych, Badanie falownika z własną komutacją i komutowanego 
siecią, Badanie elektrolizera. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Sarniak M., Podstawy fotowoltaiki. Oficyna wyd. Politechniki 

Warszawskiej, 2008 

2. Lewandowski W. Proekologiczne odnawialne źródła energii. 

WNT 2013. 
3. Surygała J., Wodór jako paliwo. WNT 2007. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

1. Wykład – 14 godzin 

2. 7 godzin ćwiczeń laboratoryjnych w postaci rzeczywistych 
eksperymentów 

3. 7 godzin ćwiczeń audytoryjnych – wykonanie projektu 

systemu fotowoltaicznego oraz rachunku ekonomicznego 
instalacji i eksploatacji systemu fotowoltaicznego oraz z 

ogniwami paliwowymi. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 14 0,56 

Ćwiczenia 14 0,56 

Konsultacje 2 0,08 

Zaliczenie projektu lub inne 2 0,08 

Zaliczenie 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do ćwiczeń 30 1,20 

Przygotowanie do egzaminu 20 0,80 

Studiowanie literatury 10 0,40 

Przygotowanie projektu  10 0,40 

Razem punkty ECTS                    101 4 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach – 14 godz., 

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 14 godz., 



- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia i 

egzaminu – 2 x 1 godz. = 2 godz., 

- obecność na egzaminie – 2 godz. 

Łącznie 32 godz. co odpowiada 1,3 pkt. ECTS 
 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

Kod efektu kierunkowego dla wiedzy (w jakim stopniu jest osiągany) * IS_W05++, 

IS_W07+++ 

Kod efektu kierunkowego dla umiejętności (w jakim stopniu jest osiągany) * 

IS_U03++, IS_U19+++ 

Kod efektu kierunkowego dla kompetencji społecznych (w jakim stopniu jest 

osiągany) * IS_K02++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Hydrofitowe oczyszczalnie ścieków 

M uu_uu M_IS_NS_S2_24_1 

Kierunek lub kierunki 

studiów 

Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia, 

także nazwa w języku 

angielskim 

Hydrofitowe oczyszczalnie ścieków / 

Constructed wetland wastewater treatment 

plants 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 4 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 2, w tym kontaktowe 1,04 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 
Krzysztof Jóźwiakowski 

Jednostka oferująca 

przedmiot 

Katedra Inżynierii Kształtowania 

Środowiska i Geodezji 

Cel modułu Celem przedmiotu jest zapoznanie 

studentów z zasadami projektowania, 

budowy i funkcjonowania hydrofitowych 

oczyszczalni ścieków.  

Efekty kształcenia – łączna 

liczba ECTS nie może 

przekroczyć  dla modułu (4-

8). Należy przedstawić opis 

zakładanych efektów 

kształcenia, które student 

powinien osiągnąć po 

zrealizowaniu modułu. 

Należy przedstawić efekty dla 

zastosowanych form zajęć 

łącznie  

Wiedza: 

W1. Posiada wiedzę na temat możliwości 

wykorzystania metody hydrofitowej do 

oczyszczania różnych rodzajów ścieków 

W2. Zna i rozumie przebieg podstawowych 

procesów usuwania zanieczyszczeń 

zachodzących w hydrofitowych 

oczyszczalniach ścieków 

Umiejętności: 

U1. Potrafi dobierać i zaprojektować 

odpowiednie rozwiązania technologiczne 

hydrofitowych oczyszczalni ścieków w 

zależności od ilości i jakości dopływających 

ścieków oraz w odniesieniu do wymagań 

stawianych ściekom oczyszczonym 

U2. Potrafi analizować i oceniać sprawność 

funkcjonowania hydrofitowych oczyszczalni 

ścieków 

Kompetencje społeczne: 

K1. Ma świadomość, jak ważne jest 

przestrzeganie zasad etyki zawodowej i 

profesjonalne projektowanie oczyszczalni 

ścieków, zapewniających odpowiedni 

poziom ochrony środowiska 

K2. Ma świadomość odpowiedzialności za 

pracę własną oraz gotowość 

podporządkowania się zasadom pracy w 



zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 

wspólnie realizowane zadania 

K3. Potrafi myśleć i działać w sposób 

przedsiębiorczy oraz nawiązywać 

współpracę ze specjalistami z innych 

dziedzin wiedzy 

Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia 

W1, W2 - kolokwium zaliczeniowe pisemne, 

U1 – ocena wykonania zadania 

projektowego, 

U2 – ocena wykonania pracy zaliczeniowej, 

K1, K2, K3 – ocena pracy studenta w 

charakterze lidera  

i członka zespołu wykonującego zadania 

projektowe, 

Formy dokumentowania osiągniętych 

wyników: prezentacja, praca projektowa, 

dziennik prowadzącego. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

matematyka, biologia, chemia, fizyka, 

ekologia, rysunek techniczny i geometria 

wykreślna, informatyczne podstawy 

projektowania, hydrologia i nauki o Ziemi, 

materiałoznawstwo, biogeochemia, ochrona 

środowiska, gleboznawstwo, gospodarka 

wodna i ochrona wód, mechanika gruntów  

i geotechnika, sieci i instalacje sanitarne, 

wodociągi i kanalizacje, technologia wody i 

ścieków, oczyszczanie ścieków w obszarach 

wiejskich 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Definicja i historia hydrofitowej metody 

oczyszczania wód i ścieków. Rola i rodzaje 

roślin stosowanych w systemach 

hydrofitowych. Produkcja biomasy w 

systemach hydrofitowych. Klasyfikacje i 

typy systemów hydrofitowych. Zastosowanie 

systemów hydrofitowych w Polsce i na 

świecie do oczyszczania różnych rodzajów 

ścieków. Procesy i skuteczność usuwania 

zanieczyszczeń w systemach hydrofitowych. 

Możliwości unieszkodliwiania osadów 

ściekowych w systemach hydrofitowych. 

Aspekty prawne, zasady projektowania i 

wykonania dokumentacji technicznej 

systemów hydrofitowych do oczyszczania 

ścieków oraz unieszkodliwiania osadów 

ściekowych. Dobór materiałów i koszty 

budowy oczyszczalni hydrofitowych. 

Eksploatacja, konserwacja oraz analiza 

sprawności funkcjonowania hydrofitowych 

oczyszczalni ścieków. 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., 

Wojciechowska E. 2010. Hydrofitowe 



oczyszczanie wód i ścieków. Wyd. PWN,  

s. 308. 

2. Vymazal J. Kröpfelová L. 2008. 

Wastewater treatment in constructed 

wetlands with horizontal sub-surface flow. 

Environmental pollution 14, p. 556. 

3. Jóźwiakowski K. 2012. Badania 

skuteczności oczyszczania ścieków w 

wybranych systemach gruntowo-roślinnych. 

Rozprawa habilitacyjna. Infrastruktura i 

Ekologia Terenów Wiejskich. PAN Oddział 

w Krakowie. Komisja Technicznej 

Infrastruktury Wsi, s. 232. 

Planowane formy/działania/ 

metody dydaktyczne 

Wykład, opowiadanie, opis, dyskusja, pokaz, 

przedstawianie prezentacji multimedialnych, 

film, projekty zespołowe. 

Bilans punktów ECTS Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów 

ECTS 

Wykłady 14 0,56 

Konsultacje 8 0,32 

Zaliczenie 

projektu 

2 0,08 

Zaliczenie 2 0,08 

 Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

zaliczenia 

5 0,20 

Studiowanie 

literatury 

5 0,20 

Przygotowanie 

projektu 

10 0,40 

Wykonanie zadań 

domowych 

4 0,16 

Razem punkty 

ECTS 

50 2,0 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- wykłady – 14 godz., 

- konsultacje – 8 godz.,  

- zaliczenie projektu i zajęć – 4 godz., 

 

Łącznie 26 godz. co odpowiada 1,04 pkt. ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- przygotowanie projektu – 10 godz., 

- studiowanie literatury – 5 godz. 

- wykonanie zadań domowych – 4 godz., 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia i 

wykonania projektu – 8 godz., 

 

Łącznie 27 godz. co odpowiada 1,08 pkt. ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 



 

Kod efektu kierunkowego dla wiedzy (w jakim stopniu jest osiągany) * 

 

IS_W08 ++ 

IS_W09 ++ 

IS_W10 +++ 

IS_W13 +++ 

IS_W14 +++ 

IS_W15 +++ 

 

Kod efektu kierunkowego dla umiejętności (w jakim stopniu jest osiągany) * 

 

IS_U01 +++ 

IS_U02 +++ 

IS_U03 +++ 

IS_U05 +++ 

IS_U06 +++ 

IS_U07 +++ 

IS_U09 +++ 

IS_U15 +++ 

IS_U16 +++ 

IS_U17 +++ 

IS_U19 +++ 

 

Kod efektu kierunkowego dla kompetencji społecznych (w jakim stopniu jest 

osiągany) * 

 

IS_K01 +++ 

IS_K04 +++ 

IS_K05 +++ 

 

* stopień osiągnięcia efektu kierunkowego przez efekt modułowy: 

 +  niewielki 

 ++   znaczny 

+++  duży 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: ODPADY W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_24_2 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 
 Odpady w gospodarce wodno-ściekowej 

Waste in water and wastewater management  

Język wykładowy polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 4 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,80, niekontaktowe 1,20 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej Stanisław Baran 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, 

Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami 

Cel modułu Celem modułu jest przekazanie wiedzy i nabycie przez 

studentów umiejętności identyfikowania i rozwiązywania 

problemów w zakresie gospodarowania odpadami w gospodarce 

wodno-ściekowej. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1.Posiada wiedzę niezbędną do analizy i oceny zagrożeń ze 

strony odpadów powstających w sektorze gospodarki wodno-

ściekowej. 

W2.zna podstawowe właściwości odpadów z gospodarki 

wodnościekowej, istotne z punktu widzenia ich 

zagospodarowania i unieszkodliwiania. 

W3.Ma pogłębioną wiedzę z zakresu innowacyjnych metod 

gospodarowania odpadami powstającymi w zakładach 

uzdatniania wody oraz komunalnych i przemysłowych 

oczyszczalniach ścieków. 

Umiejętności: 

U1.Pozyskuje z różnych źródeł, opracowuje  i interpretuje dane 

dotyczące zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka w 

gospodarce odpadami. 

U2.Ocenia skutki środowiskowe, społeczne i ekonomiczne 

gospodarki odpadami w zakładach uzdatniania wody i 

oczyszczalniach ścieków. 

U3.Opracowuje założenia zagospodarowania i/lub 

unieszkodliwiania odpadów powstających w sektorze 

gospodarki wodno-ściekowej. 

 Kompetencje społeczne: 



 K1. Ma świadomość postępu technologicznego i konieczności 

wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarowaniu 

odpadami powstającymi w gospodarce wodno-ściekowej i 

konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych 

 K2. ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty 

i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na 

środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1- zaliczenie pisemne, 

W2- zaliczenie pisemne 

W3- zaliczenie pisemne 

U1- ocena wykonania opracowania projektowego i jego obrony, 

U2- ocena wykonania opracowania projektowego i jego obrony,  

U3- ocena wykonania opracowania projektowego i jego obrony, 

K1 - zaliczeni pisemne, ocena udziału w dyskusji podczas 

zaliczania opracowań projektowych 

K2 - ocena opracowania projektowego i jego obrony 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, 

sprawozdania, opracowanie projektowe, dziennik 

prowadzącego. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe Zaliczenie przedmiotów Gospodarka odpadami, Technologia 

wody i ścieków (I stopień) 

 Treści modułu kształcenia  

 

Podstawy gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach wodno-

kanalizacyjnych. Klasyfikacja odpadów z zakładów uzdatniania 

wody, oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych. 

Uzdatnianie wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych i 

gospodarczych poprzez nowatorskie metody technologiczne, 

innowacyjne konstrukcje urządzeń, a także stosowanie 

reagentów nowej generacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

zmniejszenia ilości produktów ubocznych odprowadzanych do 

środowiska. Gospodarka odpadami z uzdatniania wody pitnej i 

wody do celów przemysłowych. Gospodarka odpadami z 

uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych. 

Innowacyjne metody unieszkodliwiania i odzysku płynnych i 

wodorozcieńczonych odpadów niebezpiecznych i innych niż 

niebezpieczne. Zarządzanie gospodarką odpadami w 

przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych i oczyszczalniach 

ścieków. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Kowal A.L., Świderska-Bróż M. Oczyszczanie wody. 

Zagadnienia teoretyczne i technologiczne, procesy i 

urządzenia. Wyd. PWN, 2007. 

Dymaczewski R. (red.). Poradnik eksploatatora oczyszczalni 

ścieków. 2011. 

Aktualne regulacje prawne 

Literatura naukowa polska i zagraniczna 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, dyskusja, opracowanie projektowe 
 

Bilans punktów ECTS 

 
Forma zajęć 

Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Udział w wykładach 14 0,56 



Konsultacje  4 0,16 

Zaliczenie  2 0,08 

 
 

Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Studiowanie literatury 10 0,40 

Przygotowanie 

opracowania 

projektowego 

10 0,40 

Przygotowanie się do 

zaliczenia 
10 0,40 

Razem punkty ECTS                    2,0 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach  - 14 godz.  

- udział w konsultacjach - 4 godz. 

- udział w zaliczeniu  - 2 godz. 

 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,80 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- przygotowanie opracowania projektowego – 10 godz. 

- przygotowanie i udział w pisemnym zaliczeniu – 12 godz. 
 

Łącznie 22 godz. co odpowiada 0,88 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W03 ++ 

IS_W05 ++ 

IS_W08 ++ 

IS_W11 ++ 

IS_U01 ++ 

IS_U05+ + 

IS_U09++ 

IS_U17 ++ 

IS_K02 ++ 

IS_K03 +++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr WA-S2.5 

Załącznik nr 2  

do pisma z dnia 8-07-2013 roku. 
 

Moduł Ocena jakości wód i ścieków 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_24_3 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/ang) 

Ocena jakości wód i ścieków / Water and sewage quality 

assessment 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne. 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 4 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2,0, w tym kontaktowe 1,44 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Sławomir Ligęza 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 

Cel modułu Celem realizowanego modułu jest zapoznanie z metodami oceny 

jakości wód powierzchniowych, podziemnych oraz służących do 

zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, jak również oceny 

wód pościekowych odprowadzanych do wód 

powierzchniowych. 

Efekty kształcenia: 

  
Wiedza: 

W1. Ma podbudowaną teoretycznie wiedzę związaną z 

wybranymi zagadnieniami z zakresu kształtowania, ochrony i 

inżynierii środowiska. 

Umiejętności: 

U1. Wykonuje samodzielnie zlecone złożone eksperymenty 

laboratoryjne, pomiary środowiskowe lub ekspertyzy mające na 

celu ocenę jakości elementów środowiska i skuteczności 

procesów technologicznych, prawidłowo interpretuje uzyskane 

wyniki i wyciąga wnioski. 

Kompetencje społeczne: 

K1. Ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania 

się i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1 – zaliczenie końcowe. 

U1 – zaliczenie końcowe. 

K1 – zaliczenie końcowe. 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: test 

zaliczeniowy.  



 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Wiedza ogólna z zakresu chemii, biologii, fizyki. 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykłady obejmują wiedzę z zakresu oceny jakości różnych 

typów wód (rzeki, jeziora, zbiorniki zaporowe, wody 

podziemne) i wód pościekowych powstających w procesie 

oczyszczania ścieków. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W. Koziorowski B., 

Zerbe J. 2011. Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków. 

Arkady, Warszawa. 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. 

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych. Dz. U. 2016, poz. 1187. 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 

r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 14 0,56 

Konsultacje 5 0,20 

Zaliczenie końcowe 1 0,04 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do zaliczenia 15 0,60 

Studiowanie literatury 15 0,60 

Przygotowanie projektu lub 

inne 

  

Razem punkty ECTS                    50 2,00 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach – 14 godz., 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia i 

zaliczenia końcowego – 5 godz., 

- udział w zaliczeniu końcowym – 1 godz. 

Łącznie 20 godz., co odpowiada 0,80 punktom ECTS. 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- czytanie zalecanej literatury – 15 godz. 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia i egzaminu 

– 15 godz., 

Łącznie 30 godz. co odpowiada 1,2 punktom ECTS. 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W06+++ 

IS_U18+++ 

IS_K03+++ 
           



Moduł Jakość surowców roślinnych w środowisku 

  M_uu_uu M_IS_NS_S2_24_4 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Jakość surowców roślinnych w środowisku/ The quality of 

plant raw materials in the environment 

Język wykładowy Polski / angielski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

 Łącznie 2, w tym kontaktowe 0,92 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Jolanta Domańska 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej, a w niej Zakład  

Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych 

Cel modułu Celem realizowanego modułu jest przedstawienie wiadomości 

na temat pozyskiwania surowców roślinnych, spełniających 

określone wymagania jakościowe i normy bezpieczeństwa, a 

także wskazanie zagrożeń produkcji roślinnej w zmieniającym 

się środowisku.  

Opanowanie rozpoznawania i interpretacji ilości i jakości 

związków chemicznych i substancji obcych zawartych w 

materiale roślinnym naturalnie i na skutek antropogenicznej 

działalności. 

Efekty kształcenia: 

  
Wiedza: 

W1. W1.Student potrafi wyliczyć wybrane zagrożenia w 

zmieniającym się środowisku wpływające na jakość surowców 

roślinnych i podać ich źródła pochodzenia.  

W2. Student potrafi zdefiniować i opisać elementy modelu 

skażenia środowiska oraz podać charakterystykę pożytecznych i 

zbędnych związków chemicznych decydujących o jakości 

surowców roślinnych produkowanych na obszarach wiejskich. 

W3. W3.Student umie rozpoznać i opisać zmiany w środowisku 

przyrodniczym wpływające na jakość surowców roślinnych i na 

zdrowie człowieka oraz potrafi znaleźć uzasadnienie tych zmian. 

Umiejętności: 

U1.Student potrafi oszacować przydatność konkretnych 

rozwiązań środowiskowych sprzyjających pozytywnym 

zmianom jakości wybranych surowców i produktów roślinnych. 

U2. Student potrafi zorganizować fachową literaturę polską i 

zagraniczną w celu oceny sytuacji produkcji roślinnej w różnych 

krajach.  



U3. Student potrafi wyjaśnić i zilustrować źródła zmian w 

środowisku przyrodniczym wpływające na ilość i jakość 

produkcji roślinnej oraz obliczać konkretne zawartości 

pierwiastków, jonów i związków chemicznych obecnych w 

surowcach i produktach konsumpcyjnych oraz na polach 

produkcyjnych.  

Kompetencje społeczne:  

 K1. Student ma świadomość praktycznego wykorzystania 

zgromadzonej wiedzy dla poprawy jakości surowców rolniczych 

i poprawy jakości życia człowieka, a także  ma potrzebę ciągłego 

pogłębiania zdobytych wiadomości. 

K2. Student potrafi przewidywać, argumentować i konkludować  

w jaki sposób rozwój cywilizacyjny, przemiany gospodarcze i 

zmiany w środowisku przyrodniczym, wpływają na  otaczające 

człowieka środowisko oraz na jakość i standaryzację produkcji 

roślinnej.  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

W1, W2, W3 : ocena pracy pisemnej.  

U1, U2, U3: referaty i dyskusja na ocenę.  

K1, K2: ocena pracy pisemnej  

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Chemia, chemia środowiska, chemizacja rolnictwa, 

gleboznawstwo, monitoring środowiska. 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykłady obejmują wiedzę z zakresu diagnozowania i 

interpretacji zjawisk zachodzących w środowisku 

spowodowanych zamierzoną i niezamierzoną chemizacją 

antropogeniczną oraz przemian gospodarczych wpływających 

na jakość produkcji roślinnej, a przez to na jakość życia i 

zdrowotność społeczeństwa. Fakultet  przygotowuje studenta do 

samodzielnych wyliczeń ilości substancji szkodliwych 

wprowadzanych do ekosystemów zgodnie z modelem skażenia 

środowiska oraz do oceny i interpretacji otrzymanych wyliczeń 

w celu ustalenia satysfakcjonującego kompromisu pomiędzy 

chemizacją a jakością produkcji roślinnej.  

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Badora A. (red.). 2012. Kształtowanie jakości i standaryzacja 

surowców roślinnych. WUP, Lublin.  

3. Manahan S. E. 2011. Toksykologia środowiska. aspekty 

chemiczne i biochemiczne. Wyd. PWN, Warszawa.  

4. Alloway B. J., Ares D.C. 1999. Chemiczne podstawy 

zanieczyszczenia środowiska. PWN,     Warszawa.  

5. Gumiński W. 2002. Chemia wody i powietrza. PWN, 

Warszawa.   

6. Coultate T. P. 2002. Food, the chemistry of its components, 

RSCP Publishing, London, UK. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, referaty, obliczenia i dyskusje. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 14 0,6 

Konsultacje 6 0,24 

Zaliczenie pisemne 3 0,12 

Razem kontaktowe 23 0,92 



  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie projektu 8 0,32 

Studiowanie literatury i 

obliczenia 

10 0,41 

Przygotowanie do zaliczenia 8 0,32 

Razem niekontaktowe 26 1,04 

Razem punkty ECTS                     2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

14 godz. wykłady 

6 godz. konsultacje 

3 godz. zaliczenie pisemne 

 

Łącznie 23 godz. co odpowiada 0,9 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- przygotowanie  do zaliczenia pisemnego – 3 godz.  

- studiowanie literatury i obliczenia domowe - 10 godz.  

- realizacja zadania projektowego – 3 godziny, 

 

Łącznie 16 godz. co odpowiada 0,64  punktom ECTS 

 

Stopień osiągania efektów kierunkowych: 

 

IS_W02 ++ 

IS_W04 +++ 

IS_U01 ++ 

IS_U04+ 

IS_U11++ 

IS_U14+++ 

IS_K02++ 

IS_K03 +++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Zarządzanie bezpieczeństwem w gospodarce odpadami 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_24_5 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 
 Zarządzanie bezpieczeństwem w gospodarce odpadami 

Management of safety in waste disposal 

Język wykładowy polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 4 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,80, niekontaktowe 1,20 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej Stanisław Baran 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, 

Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami 

Cel modułu Przekazanie wiedzy na temat zagrożeń dla środowiska i zdrowia 

człowieka ze strony odpadów oraz podczas ich transportu, 

utylizacji, unieszkodliwiania i składowania.  Nabycie przez 

studentów umiejętności oceny ryzyka, zarządzania 

minimalizującego to ryzyko oraz podejmowania skutecznych 

działań w sytuacji wystąpienia zagrożeń w gospodarce 

odpadami. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1.Posiada wiedzę niezbędną do analizy i oceny zagrożeń w 

gospodarce odpadami 

W2.Zana zasady zarządzania bezpieczeństwem na 

poszczególnych etapach gospodarki odpadami (sortowanie, 

transport, unieszkodliwianie, utylizacja, składowanie) 

W3.Charakteryzuje podstawowe narzędzi zarządzania 

bezpieczeństwem w gospodarce odpadami 

Umiejętności: 

U1.Pozyskuje z różnych źródeł, opracowuje  i interpretuje dane 

dotyczące zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka w 

gospodarce odpadami 

U2.Ocenia skutki środowiskowe, społeczne i ekonomiczne 

gospodarki odpadami realizowanej niezgodnie z zasadami  

minimalizacji ryzyka i BHP oraz programy zapobiegania 

zagrożeniom 

U3.Opracowuje procedury transportu, składowania oraz techniki 

i technologie unieszkodliwiania odpadów zgodnie z zasadami 

minimalizacji zagrożeń i BHP 



 Kompetencje społeczne: 

 K1.Współdziała ze społeczeństwem, organami terytorialnymi i 

mediami w przeciwdziałaniu poważnym zagrożeniom 

środowiska ze strony obiektów gospodarki odpadami 

 K2. Przestrzega przepisów prawa i zasad BHP podczas 

wykonywania zadań zawodowych 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1- zaliczenie pisemne, 

W2- zaliczenie pisemne 

W3- zaliczenie pisemne 

U1- ocena wykonania sprawozdania i jego obrony, 

U2- ocena wykonania sprawozdania i jego obrony,  

U3- ocena wykonania opracowania projektowego i jego obrony, 

K1 - zaliczeni pisemne, ocena udziału w dyskusji podczas 

zaliczania opracowań projektowych 

K2 - ocena opracowania projektowego i jego obrony 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, 

sprawozdania, opracowanie projektowe, dziennik 

prowadzącego. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe  

 Treści modułu kształcenia  

 

Zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka powodowane 

przez odpady. Klasyfikacja stopnia szkodliwości i 

charakterystyka zagrożeń ze strony odpadów szczególnie 

niebezpiecznych. Zarządzanie bezpieczeństwem. Standardy 

europejskie z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w 

gospodarce odpadami. Zintegrowany System Zarządzania 

Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg 

wymagań ISO. Ochrona zdrowia w gospodarce odpadami. 

Zarządzanie bezpieczeństwem w procesach składowania i 

unieszkodliwiania odpadów. Zarządzanie bezpieczeństwem w 

procesach odzysku R10 i R14. Bezpieczeństwo pożarowe w 

procesach gospodarki odpadami. Zasady bezpieczeństwa 

podczas usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

Szczegółowe zasady bezpieczeństwa przy postepowaniu z 

odpadami biologicznymi. Zarządzanie bezpieczeństwem w 

transporcie odpadów. Podstawy rekultywacji terenów 

skażonych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Baran S., Łabętowicz J., Krzywy E.: Przyrodnicze 

wykorzystanie odpadów. Podstawy teoretyczne i praktyczne. 

PWRiL, 2011. 

Pawłowski K.: Techniczne środki oceny czynników 

niebezpiecznych w gospodarce odpadami. W: Gospodarowanie 

odpadami w świetle obowiązującego prawa. Poznań 2006 

Zarządzanie gospodarką odpadami. Poznań 2006. 

Aktualne akty prawne z zakresu. 

Czasopisma: Przegląd Komunalny, Recykling, Archiwum 

Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, dyskusja  
 



Bilans punktów ECTS 

 
Forma zajęć 

Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Udział w wykładach 14 0,56 

Konsultacje  4 0,16 

Zaliczenie  2 0,08 

 
 

Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Studiowanie literatury 10 0,40 

Przygotowanie 

prezentacji  
10 0,40 

Przygotowanie się do 

zaliczenia 
10 0,40 

Razem punkty ECTS                    2,0 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach  - 14 godz.  

- udział w konsultacjach - 4 godz. 

- udział w zaliczeniu  - 2 godz. 

 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,80 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- przygotowanie prezentacji – 10 godz. 

- przygotowanie i udział w pisemnym zaliczeniu – 12 godz. 
 

Łącznie 22 godz. co odpowiada 0,88 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W03 ++ 

IS_W05 ++ 

IS_W08 ++ 

IS_W11 ++ 

IS_U01 ++ 

IS_U05+ + 

IS_U09++ 

IS_U17 ++ 

IS_K01 ++ 

IS_K03 +++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Seminarium dyplomowe 2 

M uu_uu M_IS_NS_S2_25 

Kierunek  lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia, 

także nazwa w języku 

angielskim 

Seminarium dyplomowe 2 / Graduate seminar 2 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 
obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 4 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 2, w tym kontaktowe 1,2  

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 
Jacek Pranagal 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 

Cel modułu Przygotowanie dyplomantów do opracowania i pisania pracy 

magisterskiej, pozyskiwania danych statystycznych, prowadzenia 

badań własnych, zbierania literatury i redagowaniu 

poszczególnych rozdziałów pracy. Repetytorium z inżynierii 

środowiska. Pogłębienie umiejętności studentów w 

przygotowaniu i wygłaszaniu referatów tematycznych oraz 

udziału i prowadzenia dyskusji merytorycznych. Argumentowania 

i przedstawiania poglądów i opinii wraz z podaniem uzasadnienia 

własnego stanowiska. 

Efekty kształcenia  Wiedza:  

W1. Student powinien powtórzyć i potrafić wyakcentować 

najważniejsze zagadnienia związane z inżynierią środowiska, z 

którymi zapoznał się podczas dotychczasowej nauki 

Umiejętności: 

U1. Student potrafi przeprowadzić eksperyment, wybierać 

fachową literaturę związaną z tematem swojej pracy dyplomowej, 

korzystać z zasobów bibliotecznych jak również z internetowych 

źródeł literaturowych 

U2. Umie przygotować prezentację i przedstawić zakres swojej 

tematyki badawczej oraz dyskutować na seminarium na temat 

zagadnień związanych z inżynierią środowiska  

U3. Student potrafi uzasadnić celowość podjętej tematyki 

badawczej oraz umie planować poszczególne etapy swojej pracy 

Kompetencje społeczne: 

K1. Potrafi współdziałać w grupie i organizować pracę podczas 

realizacji zadań zespołowych 

K2. Rozumie potrzebę ustawicznego samokształcenia i śledzenia 

literatury fachowej 

Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia 

W1: ocena wygłaszanych referatów tematycznych, udziału w 

dyskusji i formułowanych poglądów i opinii; 

U1, U2, U3: ocena wykonanych prezentacji, a także pracy 

studenta jako członka grupy dyskusyjnej; 

K1, K2: ocena pracy w zespole, inicjatywy studenta  

i samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań. 



Wymagania wstępne  

i dodatkowe 
- 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Student poznaje zasady opracowania kolejnych rozdziałów pracy 

magisterskiej: spisu treści, wstępu, zakresu, stawiania hipotez 

badawczych, przeglądu literatury, opisania metodyki, omówienia 

danych/wyników badań własnych, prowadzenia dyskusji, 

sporządzania podsumowania i formułowania stwierdzeń i 

wniosków końcowych. Przygotowuje samodzielnie oraz w 

grupach i wygłasza referaty tematyczne, prowadzi dyskusję. 

Przygotowuje prezentację swojej pracy magisterskiej, wygłasza 

tezy i bierze udział w dyskusjach merytorycznych. Poznaje 

przebieg egzaminu magisterskiego i sposoby przygotowania się. 

Poznaje zasady przygotowania multimedialnej lub ustnej 

(autoreferat) prezentacji pracy na egzamin dyplomowy. W miarę 

możliwości, uczestniczy w otwartych wykładach i referatach 

głoszonych na konferencjach naukowych i posiedzeniach 

towarzystw naukowych/technicznych oraz w publicznych 

obronach prac doktorskich tematycznie związanych z kierunkiem 

studiów.  

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

Specjalistyczna literatura naukowa oraz poradniki techniczne do 

projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej w zakresie inżynierii środowiska. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Udział w dyskusji, formułowanie poglądów i opinii, 

przygotowanie prezentacji multimedialnych oraz opracowanie 

referatów tematycznych. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć 
Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Ćwiczenia 22 0,88 

Konsultacje 8 0,32 

Przygotowanie referatu 

tematycznego 
10,0 0,4 

Przygotowanie prezentacji 10,0 0,4 

Razem punkty ECTS  

2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- Ćwiczenia – 22 godz., 

- Konsultacje – 8 godz.,  

Łącznie 30,0 godz. co odpowiada 1,2 punktu ECTS. 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- Przygotowanie referatu tematycznego – 10,0 godz., 

- Przygotowanie prezentacji – 10,0 godz. 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8 punktu ECTS. 

 

Stopień osiągania efektów kierunkowych: 

W_05+++ 

U_01+++ 

U_11+++ 

U_20+++ 

K_04+++ 



K_07+++  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: TECHNOLOGIE GOSPODARKI ODPADAMI 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_26 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 
Technologie gospodarki odpadami 

Waste management technologies 

Język wykładowy polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne (specjalność: 

GOSPODARKA ODPADAMI) 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 4 w tym kontaktowe 1,40, niekontaktowe 2,60 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej Stanisław Baran 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania 

Środowiska, Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki 

Odpadami 

Cel modułu Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i 

informacjami w zakresie najlepszych dostępnych technik i 

technologii w gospodarce odpadami  

Efekty kształcenia: 

  
Wiedza: Student po ukończeniu kursu: 

W1. Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie zintegrowanych 

systemów odzysku i unieszkodliwiania odpadów.  

W2. Posiada rozszerzoną wiedzę o najlepszych dostępnych 

technikach  i technologiach do odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów. 

W3. Zna i rozumie aktualne kierunki rozwoju i modernizacji w 

zakresie zintegrowanych systemów gospodarki odpadami. 

Umiejętności: Student po ukończeniu kursu: 

U1. potrafi ocenić podstawowe właściwości fizyko-chemiczne 

odpadów istotne z punktu widzenia ich zagospodarowania. 

U2. Potrafi pozyskać dane i samodzielnie wykonać obliczenia 

technologiczne w zakresie gromadzenia, transportu, odzysku i 

unieszkodliwianiu odpadów 

U3. Potrafi przeprowadzić analizę porównawczą w celu doboru 

urządzeń stosowanych w gromadzeniu, transporcie, odzysku i 

unieszkodliwianiu odpadów. 

Kompetencje społeczne: Student po ukończeniu kursu: 

K1. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia 

kompetencji zawodowych 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1. Zaliczenie pisemne, egzamin 

W2. Zaliczenie pisemne, egzamin 

W3. Zaliczenie pisemne, egzamin 

U1. Zaliczenie ćwiczeń, kolokwium 

U2. Zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń, kolokwium 

U2. Zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń, kolokwium 

U2. Zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń, kolokwium 

K1. Zaliczenie pisemne, egzamin, udział w dyskusji 

Prace pisemne zaliczeniowe, kolokwia, sprawozdania z 

ćwiczeń, dziennik prowadzącego 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 
Gospodarka odpadami 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykłady: Wprowadzenie: cel i zakres przedmiotu. Podstawowe 

pojęcia i definicje związane z tematem, przepisy prawne. 

Najlepsze dostępne techniki. Kryteria wyboru BAT. Wybór 

optymalnej techniki z uwzględnieniem warunków miejscowych 

oraz kryteriów BAT.  Przeglądy ekologiczne i pozwolenia 

zintegrowane jako instrument kontroli spełniania wymagań 

BAT. Selektywna zbiórka odpadów. Technologie mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów. Technologie 

energetycznego unieszkodliwiania odpadów. 

Ćwiczenia: Systemy zbiórki odpadów. Sortowanie i segregacja 

odpadów. Przygotowanie odpadów do recyklingu. Recykling 

tworzyw sztucznych.  Biotechnologie w gospodarce odpadami. 

Kompostowanie odpadów i ocena dojrzałości kompostów. 

Biogaz z odpadów. Instalacje termicznego przekształcania 

odpadów. Spalanie odpadów. Instalacje formowania paliw. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Poradnik gospodarowania odpadami” pod redakcją dr. hab. inż. 

Krzysztofa Skalmowskiego, Wyd. Verlag Dashofer, 2015 

Bilitewski B., Hardtle G., Marek K., Poradnik gospodarowania 

odpadami, Wydawnictwo Seidel – Przewecki, Warszawa 2003 

r.  

Skalmowski K., inni, Badanie właściwości technologicznych 

odpadów komunalnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2004 r.  

Piecuch T., Termiczna utylizacja odpadów i ochrona powietrza 

przed szkodliwymi składnikami spalin, Wyd. Uczelniane 

Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1998 r. 

 www.mos.gov.pl  

www.environment-agency.gov.uk  

www.epa.gov.us 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, Ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, dyskusja 

Bilans punktów ECTS 

 
Forma zajęć 

Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Udział w wykładach 14 0,56 

Udział w ćwiczeniach 

audytoryjnych 
7 0,28 

Konsultacje  10 0,40 

Egzamin pisemny 4 0,16 

http://www.mos.gov.pl/
http://www.environment-agency.gov.uk/


 
 

Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 
25 1,00 

Przygotowanie do 

egzaminu 
20 0,80 

Studiowanie literatury 20 0,80 

Razem punkty ECTS                    4,0 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach  - 14 godz.  

- udział w ćwiczeniach audytoryjnych - 7 godz. 

- udział w konsultacjach - 10 godz. 

- udział w pisemnym egzaminie - 4 godz. 

 

Łącznie 35 godz. co odpowiada 1,40 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach – 7 godz. 

- przygotowanie do ćwiczeń – 25 godz. 

- udział w konsultacjach – 10 godz. 

- przygotowanie i udział w pisemnym egzaminie – 24 godz. 

 

Łącznie 66 godz. co odpowiada 2,64 punktom ECTS 
 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W06 ++ 

IS_W08 ++ 

IS_W14 ++ 

IS_U01 +++ 

IS_U05 + + 

IS_U06 +++ 

IS_U08 ++ 

IS_U15++ 

IS_U17++ 

IS_K03 ++ 

IS_K05 +++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: ZAGOSPODAROWNIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_27 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 
Zagospodarowanie osadów ściekowych 

Sewage sludge management   

Język wykładowy polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne (specjalność: 

GOSPODARKA ODPADAMI) 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 3 w tym kontaktowe 1,48, niekontaktowe 1,52 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej Grażyna Żukowska 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania 

Środowiska, Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki 

Odpadami 

Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów z: podstawowymi 

zagadnieniami z zakresu gospodarki osadami z uwzględnieniem 

aspektów technologicznych, formalno – prawnych i ochrony 

środowiska.  

Efekty kształcenia: 

  
Wiedza: Student po ukończeniu kursu: 

W1. Posiada wiedzę z zakresu obecnie stosowanych i nowo 

wprowadzanych procesów przeróbki i utylizacji osadów 

ściekowych, w tym spalania całkowitego i zupełnego oraz 

współspalania w cementowniach, kotłowniach lub spalarniach 

odpadów.  

W2. Zna zasadę zrównoważonego rozwoju i rozumie zasadność 

wprowadzanych zmian w metodach ostatecznego 

unieszkodliwiania osadów ściekowych z uwzględnieniem 

aspektów społecznych, ekologicznych i bezpieczeństwa 

technicznego oraz kompleksowego zagospodarowanie 

odpadów, najlepiej w sposób użyteczny gospodarczo.  

Umiejętności: Student po ukończeniu kursu: 

U1. Potrafi wykorzystać procesy fizyczne (zagęszczanie, 

odwadnianie, dezintegracja mechaniczna), chemiczne 

(kondycjonowanie związkami mineralnymi i polielektrolitami) 

oraz biologiczne (dezintegracja enzymatyczna) do wspomagania 

unieszkodliwiania osadów ściekowych. 

U2. Potrafi właściwie dobrać metody i sposoby realizacji 

odwadniania osadu ściekowego oraz przeanalizować wpływ 

zadanych parametrów technologicznych na zmiany 

efektywności badanego procesu przeróbki osadu 



U3. Potrafi zaplanować sposób zagospodarowania osadów 

ściekowych. 

Kompetencje społeczne: Student po ukończeniu kursu: 

K1. Ma świadomość postępu technologicznego i konieczności 

wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce osadami 

ściekowymi i konieczność podnoszenia kompetencji 

zawodowych 

K2. ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty 

i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na 

środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1. Zaliczenie pisemne 

W2. Zaliczenie pisemne 

U1. Zaliczenie ćwiczeń, kolokwium 

U2. Zaliczenie ćwiczeń,  kolokwium 

U3. Zaliczenie ćwiczeń, kolokwium 

K1. Zaliczenie pisemne, udział w dyskusji 

K2. Zaliczenie pisemne, udział w dyskusji 

Prace pisemne zaliczeniowe, sprawozdanie z ćwiczeń, dziennik 

prowadzącego  

 Wymagania wstępne i dodatkowe Zaliczenie przedmiotów Technologia wody i ścieków oraz 

Oczyszczanie ścieków w obszarach wiejskich – studia I stopnia 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykłady: Uregulowania prawne w zakresie gospodarowania 

osadami.  Harmonizacja prawa krajowego z dyrektywami UE w 

zakresie gospodarki osadowej. Zdefiniowanie pojęć: 

unieszkodliwianie, odzysk i utylizacja osadów w świetle ustawy 

o odpadach. Zagęszczenie osadów. Stabilizacja tlenowa. 

Fermentacja metanowa. Kompostowanie skojarzone. 

Odwadnianie osadów ściekowych. Wapnowanie i higienizacja 

osadów. Suszenie. Spalanie i współspalanie. Zgazowanie. 

Piroliza. Wady, zalety oraz kryteria wyboru poszczególnych 

metod utylizacji. Ćwiczenia: Metody badań osadów 

ściekowych. Bilans ilościowy osadów ściekowych. Ocena 

efektywności zagęszczania, kondycjonowania i odwadniania 

osadów ściekowych, suszenia i usuwania związków fosforu. 

Przegląd i ocena techniczno-ekonomiczno-ekologiczna metod 

zagospodarowania osadów ściekowych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Bień J.: Osady ściekowe. Teoria i praktyka. Wyd. Polit. Częst., 

Częstochowa 2008. 

Podedworna J., Umiejewska K.: Technologia osadów 

ściekowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2008.  

Podedworna J., Umiejewska K.: Laboratorium z technologii 

osadów ściekowych, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2007 

Oleszkiewicz J.A.: Poradnik eksploatatora oczyszczalni 

ścieków, PZiTS, Poznań, 1995  

Bernacka J., Pawłowska L.: Substancje potencjalnie toksyczne 

w osadach z komunalnych oczyszczalni ścieków, Instytut 

Ochrony Środowiska, Warszawa, 2000  

Heidrich Z. (red.), 2010r., "Kierunki przeróbki i 

zagospodarowania osadów ściekowych", wyd. Wydawnictwo 

Seidel Przywecki, Piaseczno. 



Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, Ćwiczenia audytoryjne, dyskusja 

Bilans punktów ECTS 

 
Forma zajęć 

Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Udział w wykładach 14 0,56 

Udział w ćwiczeniach 

audytoryjnych 
7 0,28 

Udział w ćwiczeniach 

laboratoryjnych 
7 0,28 

Konsultacje  5 0,20 

Zaliczenie pisemne 4 0,16 

 
 

Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 
10 0,40 

Przygotowanie do 

zaliczenia przedmiotu 
16 0,64 

Studiowanie literatury 12 0,48 

Razem punkty ECTS                    3,0 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach  - 14godz.  

- udział w ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych - 14 godz. 

- udział w konsultacjach - 5 godz. 

- udział w pisemnym zaliczeniu  - 4 godz. 

 

Łącznie 37 godz. co odpowiada 1,48 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach – 14 godz. 

- przygotowanie do ćwiczeń – 10 godz. 

- udział w konsultacjach – 5 godz. 

- przygotowanie i udział w pisemnym zaliczeniu – 20 godz. 

 

Łącznie 49 godz. co odpowiada 1,96 punktom ECTS 
 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W05 + 

IS_W06 ++ 

IS_W07+ + 

IS_W8 +++ 

IS_U01 ++ 

IS_U03 + 

IS_U06++ 

IS_U12++ 

IS_U17++ 

IS_K02 ++ 

IS_K03 +++ 

 



Moduł: ZARZĄDZANIE W GOSPODARCE ODPADAMI 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_28 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 
Zarządzanie w gospodarce odpadami 

Stewadship in waste management 

Język wykładowy polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne (specjalność: 

GOSPODARKA ODPADAMI) 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 4 w tym kontaktowe 1,40, niekontaktowe 2,60 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej Grażyna Żukowska 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania 

Środowiska, Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki 

Odpadami 

Cel modułu Celem modułu jest nabycie kompleksowej i ugruntowanej 

wiedzy dotyczącej zarządzania w gospodarce odpadami, w tym 

zakładami zagospodarowania odpadów oraz umiejętności 

planowania gospodarki odpadami i przeprowadzania przetargów 

na odbiór i zagospodarowanie odpadami. 

Efekty kształcenia: 

  
Wiedza: Student po ukończeniu kursu: 

W1. Posiada pogłębioną wiedzę na temat zarządzania w 

gospodarce odpadami.  

W2. Ma pogłębioną wiedzę na temat przepisów i regulacji 

prawnych, które mają zastosowanie w zarządzaniu w 

gospodarce odpadami.  

W3. Ma pogłębioną wiedzę na temat możliwości finansowania 

działań związanych z zarządzaniem w gospodarce odpadami. 

Umiejętności: Student po ukończeniu kursu: 

U1. Potrafi dokonać analizy jakości systemu zarządzania w 

gospodarce odpadami w administracji i przedsiębiorstwie.  

U2. Potrafi zaproponować usprawnienia w funkcjonowaniu 

dotychczasowego systemu zarządzania w gospodarce odpadami. 

Kompetencje społeczne: Student po ukończeniu kursu: 

K1. Ma świadomość konieczności efektywnego zarządzania w 

gospodarce odpadami, w celu ograniczenia negatywnego 

oddziaływania na środowisko.  



K2. Rozumie potrzebę usprawniania systemów zarządzania w 

gospodarce odpadami tak, aby ograniczać degradację 

środowiska naturalnego.  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1. Zaliczenie pisemne, egzamin 

W2. Zaliczenie pisemne, egzamin 

W3. Zaliczenie pisemne, egzamin 

U1. Zaliczenie ćwiczeń, kolokwium 

U2. Zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń, 

K1. Zaliczenie pisemne, egzamin, udział w dyskusji 

K2. Zaliczenie pisemne, egzamin, udział w dyskusji 

Prace pisemne zaliczeniowe, kolokwia, sprawozdania z 

ćwiczeń, dziennik prowadzącego 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 
Gospodarka odpadami 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykłady: Wprowadzenie do przedmiot – zarządzanie w 

gospodarce odpadami, przedmiot i podmiot zarzadzania, 

budowa systemu zarządzania w gospodarce odpadami. 

Instrumenty zarządzania w gospodarce odpadami. Planowanie 

gospodarki odpadami. Analiza cyklu życia w ocenie gospodarki 

odpadami. Obowiązki wytwórcy i posiadacza odpadów. 

Zarządzanie gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie. 

Zarządzanie zakładami zagospodarowania odpadów. 

Ćwiczenia: Planowanie gospodarki odpadami. Planowanie 

systemu odbioru odpadów i niezbędnej infrastruktury 

gospodarki odpadami. Koszty gospodarki odpadami  

komunalnymi i zasady organizowania przetargów na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów. Sporządzanie wniosków i 

wydawanie pozwoleń na wytwarzanie i zagospodarowanie 

odpadów. Zarządzanie gospodarką odpadami w 

przedsiębiorstwie – logistyka recyrkulacji. Zarządzanie w 

zakładach zagospodarowania odpadów.  

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Klatka J., Kuźniak M.: Gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Poradnik dla gmin. Wyd. Lex, 2012Matysiak B.: 

Nowa ustawa o odpadach. Zmiany, wymogi, obowiązki 

sprawozdawcze, kary. Wyd. Wiedza i praktyka, 2013. 

Marcinkowski T.: Kompleksowe zarządzanie gospodarką 

odpadami”, 2011. 

Jaśkiewicz P., Olejniczak A.: Gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w gminie. Nowe zasady funkcjonowania systemu 

w 2013r. Beck InfoBiznes, 2013 

Gadziak B., Wyciślik A.: Wybrane aspekty ochrony środowiska 

i zarządzania środowiskowego. Wyd. PŚ, Gliwice , 2010. 

Czasopisma: Przegląd Komunalny. Recykling. 

Aktualne regulacje prawne 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, Ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, dyskusja 

Bilans punktów ECTS 

 
Forma zajęć 

Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Udział w wykładach 14 0,56 



Udział w ćwiczeniach 

audytoryjnych 
7 0,28 

Konsultacje  10 0,40 

Egzamin pisemny 4 0,16 

 
 

Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 
25 1,00 

Przygotowanie do 

egzaminu 
20 0,80 

Studiowanie literatury 20 0,80 

Razem punkty ECTS                    4,0 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach  - 14 godz.  

- udział w ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych - 7 godz. 

- udział w konsultacjach - 10 godz. 

- udział w pisemnym egzaminie - 4 godz. 

 

Łącznie 35 godz. co odpowiada 1,40 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach – 7 godz. 

- przygotowanie do ćwiczeń – 25 godz. 

- udział w konsultacjach – 10 godz. 

- przygotowanie i udział w pisemnym egzaminie – 24 godz. 

 

Łącznie  66 godz. co odpowiada 2,64 punktom ECTS 
 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W03 + 

IS_W12++ 

IS_W13 + 

IS_W14++ 

IS_U01 ++ 

IS_U06+ + 

IS_U08++ 

IS_U15++ 

IS_U17++ 

IS_K01 ++ 

IS_K03 +++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Planowanie przestrzenne 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_16 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Planowanie przestrzenne 

Spatial planning 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia drugiego stopnia, niestacjonarne  

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

3 (1,32 /1,68) 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Dr inż. Alicja Bieske - Matejak 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu, Zakład 

Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej 

Cel modułu Celem realizowanego modułu jest zapoznanie studentów z 

podstawami planowania przestrzennego 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza:  

W1. Zna podstawy planowania przestrzennego oraz 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

W2. Zna zapisy studium uwarunkowań przestrzennych i 

kierunków rozwoju, zakres planu miejscowego, 

W3. Posiada wiedzę z zakresu opracowywania analiz 

wstępnych, inwentaryzacji urbanistycznej oraz oceny zasobów 

istniejących  

Umiejętności:  

U1. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, 

innych źródeł, dokonać interpretacji a także wyciągnąć 

wnioski,  

U2. Potrafi sporządzić podstawową inwentaryzację 

urbanistyczną oraz analizę stanu istniejącego opracowywanego 

terenu oraz sporządzić uproszczony zapis planu miejscowego, 

U3. Posiada umiejętność uwzględniania organizacji 

funkcjonalno- przestrzennej terenu opracowania, pozostającą w 

silnym związku z trwałymi wartościami  miejsca  

U4. Potrafi przygotować prezentację ustną i komputerową  - 

multimedialną z zakresu planowania przestrzennego 

Kompetencje społeczne:  

K1. Potrafi współpracować w zespole przy wykonaniu zadania 

planistycznego, potrafi dzielić się zadaniami w zakresie 

wykonania merytorycznego plansz planistycznych jak również 

w zakresie opracowania graficznego. 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1, W2, W3 - sprawdziany, sprawozdania, prezentacja 

referatów - portfolio, dziennik prowadzącego 

U1, U2, U3  – opracowanie graficzne, planszowe 

inwentaryzacji urbanistycznej i próbki zapisu planu 

miejscowego 

K1 – ocena pracy w zespole (opracowania graficzne, 

przygotowanie i prezentacja referatów) 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, 

sprawozdania, prezentacja, dziennik prowadzącego  

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

 

 Treści modułu kształcenia  

 

Podstawy planowania przestrzennego, jego cele i formy, 

podstawy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego i studium uwarunkowań przestrzennych i 

kierunków rozwoju, tereny zieleni jako przedmiot planu 

miejscowego, uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu 

przestrzennym. Inwentaryzacja urbanistyczna, analizy 

przestrzenne stanu istniejącego terenu opracowania, zapis planu 

miejscowego. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Böhm A, Planowanie przestrzenne dla architektów 

krajobrazu, Kraków 2006, 

2. Chmielewski J. M., Teoria urbanistyki wybrane zagadnienia, 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa  

1996 

3. Chmielewski J. M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i 

planowaniu miast, Warszawa  2001 

4. Gruszecka K., Wiślińska – Jasik, Obszary śródmiejskie na tle 

aglomeracji, PWN, Warszawa 1988, 

5.Giedych R., Szumański M. red nauk. , Tereny zieleni jako 

przedmiot planowania miejscowego, Wyd. SGGW, Warszawa 

2005, 

6. Ostrowski W., Wprowadzenie do historii budowy miast, 

Warszawa 1996 

7. Wallis A., Miasto i przestrzeń, Warszawa 1977, 

8. Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, 

Warszawa 1974, 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia warsztatowe, referaty 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 
Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 7 0,28 
Ćwiczenia 14 0,56 

Konsultacje i korekty 

projektu 
10  0,40 

Zaliczenie projektu  1  0,04 

Kolokwium 1  0,04 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 
10 0,40 



Przygotowanie do 

egzaminu 
14  0,56 

Studiowanie literatury 5 0,20 

Przygotowanie projektu  13  0,52 

Razem punkty ECTS                         75  3 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- wykłady 7 godz. 

-ćwiczenia 14 godz. 

- konsultacje 10 godz. 

- zaliczenie projektu 1 godz. 

- kolokwium – 1 godz. 

Łącznie 33 godz. co odpowiada 1,32 punktom ECTS. 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

-  ćwiczenia 14 

-  przygotowanie do ćwiczeń 10 

-  przygotowanie projektu 13 

Łącznie 37 godz. co odpowiada  1,48 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych):  
 

IS_W07+ 

IS_W11++ 

IS_W12+ 

IS_U01++ 

IS_U03+ 

IS_ U09+ 

IS_ U11++ 

IS_K02++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Chemia środowiska 

M uu_uu M_IS_NS_S2_3 

Kierunek  lub kierunki 

studiów 

Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia, 

nazwa w języku angielskim 

Chemia środowiskowa / Environmental chemistry 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 1 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ nie 

kontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 2,28  

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Tadeusz Filipek 

Jednostka oferująca 

przedmiot 

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 

Cel modułu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 

procesami chemicznymi zachodzącymi w 

poszczególnych elementach środowiska – 

atmosfera, hydrosfera, geosfera, biosfera, które w 

sposób bezpośredni lub pośredni wpływają na 

funkcjonowanie ekosystemów naturalnych i 

egroekosystemów. 

Efekty kształcenia – łączna 

liczba efektów nie może 

przekroczyć  dla modułu (4-

8). Należy przedstawić opis 

zakładanych efektów 

kształcenia, które student 

powinien osiągnąć po 

zrealizowaniu modułu. Należy 

przedstawić efekty dla 

zastosowanych form zajęć 

łącznie  

Wiedza: 

W1. Ma podstawową wiedzę z zakresu składu i 

właściwości chemicznych atmosfery, hydrosfery 

geosfery i biosfery.               

W2. Zna podstawowe procesy fizyczne i 

chemiczne w poszczególnych elementach 

środowiska oraz ich wpływ na życie biologiczne .  

W3. Posiada wiedzę o cyklach: 

biogeochemicznym, hydrologicznym i 

energetycznym oraz ich wpływie na 

produktywność ekosystemów .  

Umiejętności: 

U1. Umie określić przyczyny i skutki eutrofizacji 

wód oraz ocenić  dynamikę przemian związków 

biogennych w środowisku wodnym.  

U2. Potrafi ocenić zagrożenia nadmiaru metali 

ciężkich w środowisku produkcji żywności– źródła 

zanieczyszczenia, oddziaływanie na ekosystemy, 

metody detoksykacji.  

U3. Potrafi prowadzić  zrównoważoną gospodarkę 

i zarządzanie składnikami biogenicznymi w 

rolnictwie.  

Kompetencje społeczne: 

K1. Wykazuje świadomość ujemnych skutków 

chemicznych zanieczyszczeń w środowisku oraz 

ich przemieszczania się do agroekosystemów. 

R2A_K01 

Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia 

W1 ocena pracy pisemnej,  

W2 ocena pracy pisemnej,  

W3 ocena pracy pisemnej,  

U1 ocena pracy projektowej i jej obrona 



U2 ocena pracy projektowej i jej obrona 

U3 ocena pracy projektowej i jej obrona 

K1 ocena studenta z punktu widzenia  lidera 

zespołu, odpowiedzialności i umiejętności 

samokształcenia 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

Chemia, biochemia, fizjologia roślin, 

gleboznawstwo, chemia rolna, mikrobiologia 

rolnicza. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Obejmuje wiedzę z zakresu: budowy i właściwości 

chemicznych elementów składowych środowiska, 

reakcji chemicznych zachodzących w atmosferze, 

hydrosferze i geosferze oraz  ich wpływu na 

organizmy żywe, przyczyn i skutków eutrofizacji 

wód, o cykli: biogeochemicznych, 

hydrologicznego i energetycznego oraz ich 

wpływie na produktywność ekosystemów. 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. G. W. vanLoon, S. J. Duffy  - CHEMIA 

ŚRODOWISKA, PWN, Warszawa 2008 

2. T. Filipek, (red.) -  PODSTAWY I SKUTKI 

CHEMIZACJI    AGROEKOSYSTEMÓW, 

WAR-Lublin 2003 

3. S. F. Zakrzewski PODSTAWY 

TOKSYKOLOGII ŚRODOWISKA , PWN 

Warszawa 1997 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład - 7godz., ćwiczenia laboratoryjne – 

14godz., ćwiczenia audytoryjne – 7godz., 

zespołowe projekty studenckie i ich obrona – 

12godz., dyskusja – 3godz. 

Bilans punktów ECTS 

 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Ocenianie 

punktów 

ECTS 

Wykłady  7 0,28 

Ćwiczenia  21 0,84 

Konsultacje  18 0,72 

Zaliczenie 

projektu lub inne 

9 0,36 

egzamin  2 0,08 

 Liczba godzin 

nie 

kontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń  

12 0,48 

Przygotowanie do 

egzaminu  

13 0.52 

Przygotowanie 

projektu lub inne 

18 0,72 

Razem punkty ECTS 4,0 

 

Kontaktowe:57 godz./25  = 2,28 

Nie kontaktowe 43 godz. : 25 =1,72 

RAZEM: godz. kontaktowe – 57 + nie kontaktowe – 43 = 100 godz. : 25 

godz./ECTS = 4,0 pkt ECTS 

Godz. kontaktowe – 57%. 

godz. nie kontaktowe – 43% 
 

 

 

 



Moduł Prawne aspekty gospodarki odpadami 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_30 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Prawne aspekty gospodarki odpadami/Law in waste 

management 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 3, w tym kontaktowe 1,24 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

 Konrad Buczma 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych 

Cel modułu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przedmiotem i 

podmiotem Ustawy o odpadach oraz prawnymi podstawami 

ochrony środowiska w Polsce oraz Wspólnocie Europejskiej. 

Efekty kształcenia: 

  
Wiedza: 

W1.  Student ma zaawansowaną wiedzę prawną dostosowaną 

do inżynierii środowiska. 

Umiejętności: 

U1. Student posiada umiejętność pracy w zespole. 

Kompetencje społeczne: 

K1.  Student ma analityczne podejście do rozwiązywania 

problemów związanych z wykonywaniem zawodu. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

W1- praca pisemna 

U1 - praca pisemna 

K1 - praca pisemna 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

 

 Treści modułu kształcenia  

 

Studenci po zapoznaniu się z treścią wykładu uzyskają 

poszerzoną wiedzę na temat pojęć z zakresu przedmiotu i 

podmiotu ustawy o odpadach. Posiądą wiedzę z zakresu 

prawnych form ochrony przyrody oraz środowiska na 

podstawie analizy aspektów ustawo ochronie przyrody i 

ochronie środowiska. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu 

odpowiedzialności z tytułu wyrządzonej szkody w środowisku 

w trakcie swojej działalności zawodowej. 



Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

4. A. Lipiński, Prawne aspekty ochrony środowiska, Warszawa 

2010; 

5. W. Radecki, Ustawa o odpadach, Komentarz, wyd. 4, 

Warszawa 2016; 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 14 0,56 

Ćwiczenia 
  

Konsultacje 15 0,6 

Zaliczenie projektu lub inne 
  

Zaliczenie 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do ćwiczeń 
  

Przygotowanie do egzaminu 23 0,92 

Studiowanie literatury 21 0,84 

Przygotowanie projektu lub 

inne 

  

Razem punkty ECTS                    X 3 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- Wykłady 14 

- Konsutacje 15 

- Zaliczenie 2 

Łącznie 31 godz. co odpowiada 1,24 punktom ECTS  

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- Przygotowanie do egzaminu 23 

- Studiowanie literatury 21 

Łącznie 44  godz. co odpowiada 1,76 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W03+++ 

IS_U19+ 

IS_K01+++         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: ODPADY W INŻYNIERII I OCHRONIE ŚRODOWISKA 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_31 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 
Odpady w inżynierii i ochronie środowiska  
Wastes in engineering and environmental protection 

Język wykładowy polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne (specjalność: 

GOSPODARKA ODPADAMI) 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 4 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 4 w tym kontaktowe 2,04, niekontaktowe 1,96 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej Grażyna Żukowska 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania 

Środowiska, Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki 

Odpadami 

Cel modułu Przekazanie wiedzy oraz nabycie przez studentów umiejętności 

i kompetencji w zakresie kierunków i zasad wykorzystania 

odpadów w inżynierii i ochronie środowiska. 

Efekty kształcenia: 

  
Wiedza: Student po ukończeniu kursu: 

W1. zna zasady oraz aspekty prawne i gospodarcze gospodarki 

odpadami  

W2. posiada wiedzę dotyczącą kierunków i zasad 

wykorzystania odpadów  w inżynierii i  ochronie środowiska 

W3. opisuje zagrożenia środowiskowe przyrodniczego 

wykorzystania odpadów 

Umiejętności: Student po ukończeniu kursu: 

U1.  stosuje podstawowe metody i wskaźniki do oceny 

przydatności odpadów do kształtowania środowiska 

U2.  potrafi opracować technologię wykorzystania odpadów do 

kształtowania środowiska  

U3.  ocenia efekty wykorzystania odpadów do kształtowania 

środowiska 

Kompetencje społeczne: Student po ukończeniu kursu: 

K1. Ma świadomość postępu technologicznego i konieczności 

wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykorzystania 

odpadów w inżynierii środowiska oraz konieczność podnoszenia 

kompetencji zawodowych 

K2. ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty 

i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na 



środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1. Zaliczenie pisemne, egzamin 

W2. Zaliczenie pisemne, egzamin 

W3. Zaliczenie pisemne, egzamin 

U1. Zaliczenie ćwiczeń, kolokwium 

U2. Zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń,  kolokwium, projekt 

U3. Zaliczenie ćwiczeń, kolokwium 

K1. Zaliczenie pisemne, egzamin, udział w dyskusji 

K2. Zaliczenie pisemne, egzamin, udział w dyskusji 

Prace pisemne zaliczeniowe, kolokwia, sprawozdanie z 

ćwiczeń, dziennik prowadzącego 

 Wymagania wstępne i dodatkowe chemia, ochrona środowiska, degradacja i rekultywacja gleb,  

gospodarka odpadami realizowane na studiach inżynierskich 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykłady: Niewłaściwa gospodarka odpadami i jej skutki 

środowiskowe. Odpady w inżynierii i kształtowaniu 

środowiska rolniczego. Podstawy prawne przyrodniczego 

wykorzystania odpadów. Odpady przemysłu wydobywczego, 

energetycznego i węgiel brunatny w kształtowaniu właściwości 

gleb. Odpady przemysłowe w kształtowaniu odczynu gleb. 

Odpady organiczne w użyźnianiu gleb. Metody uzdatniania 

odpadów organicznych przeznaczonych do nawożenia. 

Możliwości i zasady wykorzystania osadów ściekowych w 

rolnictwie. 

Ćwiczenia: Wprowadzenie do przedmiotu. Odzysk odpadów w 

procesie R10. Ocena możliwości wykorzystania skały płonnej, 

popiołów i żużli oraz węgla brunatnego do kształtowania 

właściwości gleb. Ocena możliwości wykorzystania odpadów 

do kształtowania odczynu gleb. Ocena możliwości 

wykorzystania odpadów organicznych w kształtowaniu 

środowiska. Ocena efektów wykorzystania odpadów w pracach 

inżynierii środowiska. Sporządzenie projektu wykorzystania 

odpadów w inżynierii i kształtowaniu środowiska. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Baran i in.: Innowacyjne metody ochrony i rekultywacji gleb. 

Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 120, 

Lublin 2014. 

Baran S., Łabętowicz J., Krzywy E. (red.): Przyrodnicze 

wykorzystanie odpadów. Podstawy teoretyczne i praktyczne. 

PWRiL, Warszawa 2011. 

Krzywy E.: Przyrodnicze wykorzystanie ścieków i osadów 

ściekowych. Wyd. AR Szczecin, 1999, 

Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami. PWN, 

Warszawa, 2000. 

Baran S., Turski R.: Wybrane zagadnienia z utylizacji i 

unieszkodliwiania odpadów. Wyd. AR Lublin 1999. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, Ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, projekt, 

dyskusja 

Bilans punktów ECTS 

 
Forma zajęć 

Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 



Udział w wykładach 21 0,84 

Udział w ćwiczeniach 

audytoryjnych 
7 0,28 

Udział w ćwiczeniach 

laboratoryjnych 
7 0,28 

Zaliczenie projektu 4 0,16 

Konsultacje  8 0,32 

Egzamin pisemny 4 0,16 

 
 

Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 
12 0,48 

Przygotowanie do 

egzaminu 
15 0,60 

Opracowanie projektu 10 0,40 

Studiowanie literatury 12 0,48 

Razem punkty ECTS                    4,0 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach  - 21 godz.  

- udział w ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych - 14 godz. 

- udział w konsultacjach - 8 godz. 

- zaliczenie projektu – 4 godz. 

- udział w pisemnym egzaminie - 4 godz. 

 

Łącznie 51 godz. co odpowiada 2,04 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach – 14 godz. 

- przygotowanie do ćwiczeń – 12 godz. 

- udział w konsultacjach – 8 godz. 

- opracowanie i zaliczenie projektu - 10 godz. 

- przygotowanie i udział w pisemnym egzaminie – 19 godz. 

 

Łącznie 63 godz. co odpowiada 2,52 punktom ECTS 
 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W04 + 

IS_W06 +++ 

IS_W07+ + 

IS_W11 +++ 

IS_U01 ++ 

IS_U03 + 

IS_U06++ 

IS_U14++ 

IS_U17++ 

IS_K02 ++ 

IS_K03 +++ 

IS_K05++ 
          



 Moduł Ochrona środowiska w gospodarce odpadami 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_32 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Ochrona środowiska w gospodarce odpadami / Environmental 

protection in waste management 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 4 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 1,52 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Anna Wójcikowska-Kapusta  

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 

Cel modułu Celem realizowanego modułu jest zapoznanie studentów z 

obowiązującymi przepisami prawnymi związanymi z ochroną 

środowiska w gospodarce odpadami, z wpływem składowania 

odpadów na stan zanieczyszczenia biosfery i sposobami 

ograniczania negatywnych skutków. Studenci zapoznają się 

również z dokumentacją związaną z ochroną środowiska w 

gospodarce odpadami oraz wykonaniem obliczeń dotyczących 

opłat za korzystanie ze środowiska. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Student ma pogłębioną wiedzę o roli i znaczeniu 

środowiska przyrodniczego 

W2. Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu ochrony 

środowiska w gospodarce odpadami, niezbędną dla 

zrozumienia procesów zachodzących w środowisku w wyniku 

działalności człowieka 

Umiejętności: 

U1. Potrafi ocenić procesy zachodzące w środowisku 

przyrodniczym, zagrożenia spowodowane działalnością 

człowieka.  

U2. Potrafi ocenić możliwości zapobiegania zagrożeniom 

spowodowanym działalnością człowieka 

Kompetencje społeczne: 

K1. Ma świadomość potrzeby samodoskonalenia się i 

kształcenia w zakresie wykonywanego zawodu 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1, W2- egzamin pisemny problemowy 

U1, U2 - ocena wykonania przez studenta ćwiczeń i prac 

pisemnych.  

K1 – dyskusje, rozmowy 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdziany, 

sprawozdania, dziennik prowadzącego 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Chemia, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, ochrona 

środowiska 

 Treści modułu kształcenia  

 

Przepisy prawne związane z ochroną środowiska w gospodarce 

odpadami. Eksploatacja i ochrona zasobów naturalnych w 

warunkach zrównoważonego rozwoju. Bariery i wskaźniki 

zrównoważonego rozwoju, Ochrona kopalin i zasobów 

wodnych. Bezpieczeństwo ekologiczne, kryteria ocen 

racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi. 

Świadomość ekologiczna, kryteria ocen racjonalnego 

gospodarowania zasobami przyrodniczymi. Świadomość 

ekologiczna, sfery świadomości ekologicznej. Biowęgiel w 

ochronie środowiska. Hałas i odpady jako problem 

współczesnego społeczeństwa. Uwarunkowania recyklingu 

odpadów w środowisku przyrodniczym. Interakcja odpadów ze 

środowiskiem. Wpływ składowania odpadów na stan 

zanieczyszczenia gleby, wody, powietrza, roślin. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Baran S., Łabętowicz J., Krzywy E (red.). Przyrodnicze 

wykorzystanie odpadów. Podstawy teoretyczne i 

praktyczne. PWN 2011. 

2. Bogda A., Kabała C., Karczewska A., Szopka K., Zasoby 

naturalne i zrównoważony rozwój. Wyd. UP we 

Wrocławiu, 2010. 

3. Małachowski K (red.) Gospodarka a środowisko i 

ekologia. Wydawnictwa Fachowe, CeDeWu. 2007. 

4. Paczuski R. Ochrona środowiska. Zarys wykładu. 

Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 2008. 

5. Rosik-Dulewska Cz. Podstawy gospodarki odpadami. 

PWN, 2011 

6. Żygadło M. Strategia Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi. Wyd. PZITS Poznań. 2001. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady: w formie prezentacji multimedialnych 

Ćwiczenia: opracowanie sprawozdań, dyskusja 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 14 0,56 

Ćwiczenia 14 0,56 

Konsultacje 5 0,20 

Zaliczenia i egzamin 5 0,20 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do ćwiczeń 10,5 0,42 

Przygotowanie do egzaminu 25 1,00 

Studiowanie literatury 15 0,60 



Dokończenie obliczeń i 

sprawozdań z ćwiczeń 

11,5 

 

0,46 

Razem punkty ECTS                    100 4,0 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach – 14 godz. 

- udział w zajęciach audytoryjnych, laboratoryjnych – 14 godz. 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia i 

egzaminu – 5 godz. 

- zaliczenia i egzamin – 5 godz 

Łącznie 38 godz. co odpowiada 1,52 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach audytoryjnych, laboratoryjnych  - 14 godz. 

- przygotowanie do ćwiczeń – 10,5 godz.  

- dokończenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych – 11,5 godz. 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem sprawozdań oraz 

przygotowaniem do zaliczeń i egzaminu – 5 godz. 

Łącznie 41 godz. co odpowiada 1,64 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

W1 - IS_W01+++ 

W2 - IS_ W04+++ 

U1 - IS_U14++ 

U2 – IS_U13+++ 

K1 - IS_K01+++ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Projektowanie sieci i instalacji kanalizacyjnych  

M uu_uu M_IS_NS_S2_33 

 Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 
Nazwa modułu kształcenia, 

także nazwa w języku 

angielskim 

Projektowanie sieci i instalacji wodociągowych  

Water Mains Design 

Język wykładowy polski 
Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatyw

ny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 
Semestr dla kierunku 3 
Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 1,4 

 

Imię i nazwisko 

osoby 

odpowiedzialnej 

Arkadiusz Malik 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 

Cel modułu Celem modułu jest przekazanie ogólnej wiedzy w zakresie  

programowania/projektowania sieci wodociągowych, procesów i 

urządzeń do ujmowania, gromadzenia, transportu wody oraz 

celowości ich stosowania, instalacji wewnętrznych 

wodociągowych, stosowanej armatury i urządzeń do 

podwyższania ciśnienia wody. 

Efekty kształcenia -  Wiedza: 
 W1. Posiada podstawową wiedzę w zakresie 

programowania/projektowania infrastruktury wodociągowej na 

terenach o zróżnicowanym stopniu zurbanizowania, inwestycji 

stosowanych w gospodarce wodnej. 

 W2. Ma wiadomości dotyczące założeń do projektowania 

systemów wodociągowych. 

 Umiejętności: 

 U1. Potrafi zastosować wybrane rozwiązania systemowe w celu 

zaopatrzenia jednostek osadniczych w wodę. 

 U2. Posiada umiejętność wyznaczania wielkości 

zapotrzebowania na wodę jednostki osadniczej, wydajności 

ujęcia, doboru urządzenia pompowego, wielkości zbiorników i 

zaprojektowania układów sieci i instalacji wewnętrznych. 

 U3. Potrafi opracować projekt ujęcia wody, koncepcję 

budowy sieci wodociągowej na określonym obszarze, 

wykonać projekt budowlano-wykonawczy przyłącza 

wodociągowego oraz opracować adaptację wewnętrznej 

instalacji wodociągowej typowego domu jednorodzinnego i 

wielorodzinnego. 
 Kompetencje społeczne: 
 K1. Ma świadomość znaczenia zagadnień dotyczących 

zaopatrzenia ludności w wodę. 

 K2. Jest świadomy konieczności współpracy z instytucjami i 

innymi specjalistami w rozwiązywaniu problemów 

technicznych. 



 

 

K3. Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i doskonalenia 

kompetencji zawodowych dla zapewnienia najwyższego 

standardu życia społeczeństwa. 

Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia 

W1, W2 - kolokwium zaliczeniowe pisemne i ustne,  

U1, U2 - ocena zadań projektowych  

U3 - ocena wykonania pracy zaliczeniowej,  

K1, K2, K3 - ocena pracy studenta w charakterze lidera i członka 

zespołu wykonującego zadania projektowe, Formy 

dokumentowania osiągniętych wyników: kolokwia, prace 

projektowe, dziennik prowadzącego, egzamin. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

Matematyka, biologia, chemia, fizyka, ekologia, hydrologia i 

nauki o Ziemi, ochrona środowiska, gospodarka wodna i ochrona 

wód, grafika inżynierska, mechanika gruntów i gruntoznawstwo, 

podstawy  geologii, budownictwo ogólne, mechanika płynów i 

materiałoznawstwo, Prawo budowlane. 

Treści modułu kształcenia 

- zwarty opis ok. 100 słów. 

Wykłady obejmują: pojęcia podstawowe z zakresu projektowania 

sieci i instalacji wodociągowych, klasyfikacje sieci 

wodociągowych i instalacji wewnętrznych, metody obliczeń sieci, 

rodzaje systemów wodociągowych i urządzeń do podwyższania 

ciśnienia wody. Pomiar objętości wody w systemach 

wodociągowych, sposoby zabezpieczenia przed wtórnym 

skażeniem wody w systemach wodociągowych.  

Ćwiczenia obejmują: obliczenia w zakresie zapotrzebowania na 

wodę, doboru średnic przewodów, obliczania strat ciśnienia w 

sieciach i instalacjach, dobór urządzeń pompowych, pomiarowych 

i zabezpieczeń antyskażeniowych. Analiza wyboru technologii i 

stosowanych materiałów przy projektowaniu sieci i instalacji. 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Adam Szpindor „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi” 

Warszawa 1998r. 

2. Jarosław Chudzicki, Stanisław Sosnowski „Instalacje 

wodociągowe. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja” 

Warszawa 2005 Wyd. „Seidel-Przywiecki” Sp. z o.o.  

3. Tadeusz Gabryszewski „Wodociągi” Warszawa PWN 

1979r. 

4. M. Roman „Poradnik wodociągi i kanalizacje” Warszawa 

1991r. Arkady 

5. Z. Heidrich „Wodociągi” I tom WSiP Warszawa 1999r. 

6. M. Kwietniewski, W. Olszewski, E.Osuch-Pajdzińska 

„Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę” 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 

Warszawa 2009r. 

7. Czesław Grabarczyk „Przepływ cieczy w przewodach – 

metody obliczeniowe” Wydawca Envirotech Poznań 

1997r. 

8.  Wiktor Petrozolin „Projektowanie sieci wodociągowych” 

Wyd. Arkady Warszawa 1974r. 

9. Stanisław Sosnowski „Instalacje wodociągowe i 

kanalizacyjne” Wyd. Instalator Polski Warszawa 2000r. 

10. Alfons Gasner „Instalacje sanitarne – poradnik dla 

projektantów i instalatorów” Wyd. Nauk.-Techn. 

Warszawa 2008r. tłum. z j. niem. Bronisław Bartkiewicz 

11. Mirosława Popek, Bożenna Wapińska „Rysunek 

zawodowy – instalacje sanitarne” WSiP Warszawa 2003r. 

Planowane 

formy/działania/ metody 

dydaktyczne 

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych, film, pokaz, 

ćwiczenia audytoryjne i projektowe, projekty indywidualne 

studenckie i zespołowe. 



Bilans punktów ECTS Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów 

ECTS 

 

 

Wykłady 14 0,6 
 

 

Ćwiczenia 7 0,3 
 

 

Konsultacje 10 0,4 
 

 

Egzamin 2 0,1 
 

 

 Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

 

 

Przygotowanie do 

egzaminu 

15 0,6 

 

 

Studiowanie literatury 18 0,7 

 

 

Wykonanie 

projektów zadań 

domowych 

33 1,3 
 

 
Razem punkty ECTS 100 4,0 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- wykłady - 14 godz., 

- ćwiczenia audytoryjne - 7 godz. 

- konsultacje - 10 godz., 

- egzamin - 2 godz., 

Łącznie 33 godz. co odpowiada 1,4 pkt. ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- ćwiczenia audytoryjne - 7 godz., 

- konsultacje - 10 godz. 

- wykonanie projektów - 33 godz. 

- studiowanie literatury - 18 godz. 

 

Łącznie 68 godz. co odpowiada 2,7 pkt. ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów 

kierunkowych): Kod efektu kierunkowego dla wiedzy (w jakim 

stopniu jest osiągany) * 

IS_W08 ++ 

IS_W10 ++ 

IS_W11 

+++ 

IS_W12 

+++ 

IS_W14 +++ 

 

Kod efektu kierunkowego dla umiejętności (w jakim stopniu jest osiągany) * 

IS_U01 ++ 

IS_U05 ++ 

IS_U06 ++ 

IS_U07 

+++ 

IS_U09 ++ 

IS_U11 ++ 

IS_U15 

+++ 



IS_U16 +++ 

IS_U17 +++ 

IS_U18 +++ 

 

Kod efektu kierunkowego dla kompetencji społecznych (w jakim stopniu jest 

osiągany) 

IS_K03 +++ 

IS_K04 

+++  

IS K05 ++ 

 

* stopień osiągnięcia efektu kierunkowego przez efekt 

modułowy: 

+ niewielki 

++ znaczny 

+++ duży 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: ZAGOSPODAROWNIE I PRZERÓBKA OSADÓW ŚCIEKOWYCH 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_34 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 
Zagospodarowanie  i przeróbka osadów ściekowych 

Sewage sludge management  and transformation 

Język wykładowy polski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne (specjalność: 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA) 

Rok studiów dla kierunku II 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 4 w tym kontaktowe 1,68, niekontaktowe 2,32 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej Grażyna Żukowska 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania 

Środowiska, Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki 

Odpadami 

Cel modułu Celem modułu jest zapoznanie studentów z: podstawowymi 

zagadnieniami z zakresu gospodarki osadami z uwzględnieniem 

aspektów technologicznych, formalno – prawnych i ochrony 

środowiska.  

Efekty kształcenia: 

  
Wiedza: Student po ukończeniu kursu: 

W1. Posiada wiedzę z zakresu obecnie stosowanych i nowo 

wprowadzanych procesów przeróbki i utylizacji osadów 

ściekowych, w tym spalania całkowitego i zupełnego oraz 

współspalania w cementowniach, kotłowniach lub spalarniach 

odpadów.  

W2. Zna zasadę zrównoważonego rozwoju i rozumie zasadność 

wprowadzanych zmian w metodach ostatecznego 

unieszkodliwiania osadów ściekowych z uwzględnieniem 

aspektów społecznych, ekologicznych i bezpieczeństwa 

technicznego oraz kompleksowego zagospodarowanie 

odpadów, najlepiej w sposób użyteczny gospodarczo.  

Umiejętności: Student po ukończeniu kursu: 

U1. Potrafi wykorzystać procesy fizyczne (zagęszczanie, 

odwadnianie, dezintegracja mechaniczna), chemiczne 

(kondycjonowanie związkami mineralnymi i polielektrolitami) 

oraz biologiczne (dezintegracja enzymatyczna) do wspomagania 

unieszkodliwiania osadów ściekowych. 

U2. Potrafi właściwie dobrać metody i sposoby realizacji 

odwadniania osadu ściekowego oraz przeanalizować wpływ 

zadanych parametrów technologicznych na zmiany 

efektywności badanego procesu przeróbki osadu 



U3. Potrafi zaplanować sposób zagospodarowania osadów 

ściekowych. 

Kompetencje społeczne: Student po ukończeniu kursu: 

K1. Ma świadomość postępu technologicznego i konieczności 

wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce osadami 

ściekowymi i konieczność podnoszenia kompetencji 

zawodowych 

K2. ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty 

i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na 

środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za 

podejmowane decyzje 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1. Zaliczenie pisemne, egzamin 

W2. Zaliczenie pisemne, egzamin 

U1. Zaliczenie ćwiczeń, kolokwium 

U2. Zaliczenie ćwiczeń,  kolokwium 

U3. Zaliczenie ćwiczeń, kolokwium 

K1. Zaliczenie pisemne, egzamin, udział w dyskusji 

K2. Zaliczenie pisemne, egzamin, udział w dyskusji; 

Prace pisemne zaliczeniowe i egzaminacyjne, raporty z 

ćwiczeń, dziennik prowadzącego 

 Wymagania wstępne i dodatkowe Zaliczenie przedmiotów Technologia wody i ścieków oraz 

Oczyszczanie ścieków w obszarach wiejskich – studia I stopnia 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykłady: Uregulowania prawne w zakresie gospodarowania 

osadami.  Harmonizacja prawa krajowego z dyrektywami UE w 

zakresie gospodarki osadowej. Zdefiniowanie pojęć: 

unieszkodliwianie, odzysk i utylizacja osadów w świetle ustawy 

o odpadach. Zagęszczenie osadów. Stabilizacja tlenowa. 

Fermentacja metanowa. Kompostowanie skojarzone. 

Odwadnianie osadów ściekowych. Wapnowanie i higienizacja 

osadów. Suszenie. Spalanie i współspalanie. Zgazowanie. 

Piroliza. Wady, zalety oraz kryteria wyboru poszczególnych 

metod utylizacji. Przyrodnicze zagospodarowanie osadów 

ściekowych. Ćwiczenia: Metody badań osadów ściekowych. 

Bilans ilościowy osadów ściekowych. Ocena efektywności 

zagęszczania, kondycjonowania i odwadniania osadów 

ściekowych i  suszenia osadów. Przegląd i ocena techniczno-

ekonomiczno-ekologiczna metod zagospodarowania osadów 

ściekowych. Ocena możliwości przyrodniczego 

zagospodarowania osadów. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Bień J.: Osady ściekowe. Teoria i praktyka. Wyd. Polit. Częst., 

Częstochowa 2008. 

Podedworna J., Umiejewska K.: Technologia osadów 

ściekowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2008.  

Podedworna J., Umiejewska K.: Laboratorium z technologii 

osadów ściekowych, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2007 

Oleszkiewicz J.A.: Poradnik eksploatatora oczyszczalni 

ścieków, PZiTS, Poznań, 1995  

Bernacka J., Pawłowska L.: Substancje potencjalnie toksyczne 

w osadach z komunalnych oczyszczalni ścieków, Instytut 

Ochrony Środowiska, Warszawa, 2000  



Heidrich Z. (red.), 2010r., "Kierunki przeróbki i 

zagospodarowania osadów ściekowych", wyd. Wydawnictwo 

Seidel Przywecki, Piaseczno. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, Ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne, dyskusja, 

projekt 

Bilans punktów ECTS 

 
Forma zajęć 

Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Udział w wykładach 14 0,56 

Udział w ćwiczeniach 

audytoryjnych 
7 0,28 

Udział w ćwiczeniach 

laboratoryjnych 
7 0,28 

Konsultacje  10 0,40 

Zaliczenie pisemne 4 0,16 

 
 

Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 
20 0,80 

Przygotowanie do 

zaliczenia przedmiotu 
20 0,80 

Studiowanie literatury 18 0,72 

Razem punkty ECTS                    4,0 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach  - 14 godz.  

- udział w ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych - 14 godz. 

- udział w konsultacjach - 10 godz. 

- udział w pisemnym egzaminie  - 4 godz. 

 

Łącznie  42 godz. co odpowiada 1,68 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach – 14 godz. 

- przygotowanie do ćwiczeń – 20 godz. 

- udział w konsultacjach – 10 godz. 

- przygotowanie i udział w pisemnym egzaminie – 24 godz. 

 

Łącznie 68 godz. co odpowiada 2,72 punktom ECTS 
 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W05 + 

IS_W06 ++ 

IS_W07+ + 

IS_W8 +++ 

IS_U01 ++ 

IS_U03 + 

IS_U06++ 

IS_U12++ 



IS_U17++ 

IS_K02 ++ 

IS_K03 +++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Urządzenia do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków 

M uu_uu M_IS_NS_S2_35 

Kierunek lub kierunki 

studiów 

Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia, 

także nazwa w języku 

angielskim 

Urządzenia do uzdatniania wody i 

oczyszczania ścieków 

Equipment for water and wastewater 

treatment 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne  

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 2,08 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 
Krzysztof Jóźwiakowski 

Jednostka oferująca 

przedmiot 

Katedra Inżynierii Kształtowania 

Środowiska i Geodezji 

Cel modułu Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy 

na temat budowy,  zasady działania i zakresu 

stosowania urządzeń do oczyszczania wody i 

ścieków oraz zasad tworzenia ogólnych 

koncepcji uzdatniania wody 

powierzchniowej i podziemnej oraz 

oczyszczalni ścieków komunalnych. 

Efekty kształcenia – łączna 

liczba ECTS nie może 

przekroczyć  dla modułu (4-

8). Należy przedstawić opis 

zakładanych efektów 

kształcenia, które student 

powinien osiągnąć po 

zrealizowaniu modułu. 

Należy przedstawić efekty dla 

zastosowanych form zajęć 

łącznie  

Wiedza: 

W1. Zna podstawowe krajowe i unijne akty 

prawne dotyczące jakości wody 

przeznaczonej do spożycia oraz ścieków 

oczyszczonych odprowadzanych do 

odbiorników naturalnych. 

W2. Zna przebieg procesów oczyszczania 

wody i ścieków (mechanicznych, 

biologicznych i chemicznych).  

W3. Zna główne urządzenia do prowadzenia 

procesów oczyszczania wód podziemnych i 

powierzchniowej oraz ścieków 

komunalnych, ich parametry techniczne i 

sposób ich interpretacji. 

Umiejętności: 

U1. Potrafi zaprojektować układ 

technologiczny oczyszczania wody 

podziemnej i powierzchniowej oraz ścieków 

dla założonych warunków.  

U2. Potrafi wyznaczyć parametry 

eksploatacyjne urządzeń oraz ocenić 

efektywność ich pracy. 



U3. Potrafi dokonać wariantowego doboru 

urządzeń na podstawie ich parametrów 

technicznych. 

Kompetencje społeczne: 

K1. Ma świadomość jak ważne jest 

przestrzeganie zasad etyki zawodowej i 

profesjonalne projektowanie odpowiednich 

technologii oczyszczania ścieków w celu 

ochrony środowiska przyrodniczego 

K2. Ma świadomość odpowiedzialności za 

pracę własną oraz gotowość 

podporządkowania się zasadom pracy w 

zespole i ponoszenia odpowiedzialności za 

wspólnie realizowane zadania 

K3. Potrafi myśleć i działać w sposób 

przedsiębiorczy oraz nawiązywać 

współpracę ze specjalistami z innych 

dziedzin wiedzy 

Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia 

W1, W2, W3 – egzamin pisemny,  

U1, U2, U3 – ocena zadania projektowego, 

K1, K2, K3 – egzamin pisemny. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

matematyka, biologia, chemia, fizyka, 

ekologia, rysunek techniczny i geometria 

wykreślna, informatyczne podstawy 

projektowania, hydrologia i nauki o Ziemi, 

materiałoznawstwo, biogeochemia, ochrona 

środowiska, gleboznawstwo, gospodarka 

wodna i ochrona wód, mechanika gruntów i 

geotechnika, sieci i instalacje sanitarne, 

wodociągi i kanalizacje, technologia wody i 

ścieków, oczyszczanie ścieków w obszarach 

wiejskich 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Skład wód powierzchniowych i podziemnych 

i czynniki go kształtujące. Podstawowe 

wymagania stawiane wodzie przeznaczonej 

do spożycia. Procesy jednostkowe 

oczyszczania wód powierzchniowych i 

podziemnych. Charakterystyka techniczna 

urządzeń do uzdatniania wody i zasady 

wymiarowania. Charakterystyka ilościowa i 

jakościowa ścieków. Wymagania w zakresie 

jakości ścieków oczyszczonych. Główne 

metody oczyszczania ścieków komunalnych. 

Charakterystyka techniczna i podstawy 

wymiarowania urządzeń do mechanicznego, 

biologicznego  i chemicznego oczyszczania 

ścieków. 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Kowal A., Świderska Bróż M. 2009. 

Oczyszczanie wody. Podstawy teoretyczne i 

technologiczne, procesy i urządzenia. 

Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 



2. Anielak A.M. 2010. Wysokoefektywne 

metody oczyszczania wody. Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa. 

3. Heidrich Z. (red). 1987. Urządzenia do 

uzdatniania wody: zasady projektowania i 

zasady obliczeń. Wyd. Arkady, Warszawa. 

4. Heidrich Z., Witkowski A. 2010. 

Urządzenia do oczyszczania ścieków. 

Projektowanie, przykłady obliczeń. Wyd. 

Seidel-Przywecki. 

5. Dymaczewski Z. (red.). 2011. Poradnik 

eksploatatora oczyszczalni ścieków. Wyd. 

PZIiTS.  

6. Magrel L. 2000. Uzdatnianie wody i 

oczyszczanie ścieków – urządzenia, metody, 

procesy. Wyd. Ekonomia i Środowisko, 

Białystok. 

Planowane formy/działania/ 

metody dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, wykonanie zadania 

projektowego, pisemny egzamin 

Bilans punktów ECTS Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów 

ECTS 

Wykłady 14 0,56 

Ćwiczenia 7 0,28 

Konsultacje 28 1,12 

Zaliczenie 

projektów 

2 0,08 

Egzamin 1 0,04 

 Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

zaliczenia 

projektów i 

egzaminu 

16 0,64 

Studiowanie 

literatury 

16 0,64 

Wykonanie 

projektów i zadań 

domowych 

16 0,64 

Razem punkty 

ECTS 

100 4,0 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- wykłady – 14 godz., 

- ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne – 7 godz. 

- konsultacje – 28 godz.,  

- zaliczenie projektów i egzamin – 3 godz., 

 

Łącznie 52 godz. co odpowiada 2,08 pkt. ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne – 7 godz., 

- konsultacje – 28 godz.  

- studiowanie literatury – 16 godz. 

- wykonanie projektów i zadań domowych – 16 godz. 



 

Łącznie 67 godz. co odpowiada 2,68 pkt. ECTS 

 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

 

Kod efektu kierunkowego dla wiedzy (w jakim stopniu jest osiągany) * 

 

IS_W08 ++ 

IS_W10 ++ 

IS_W11 +++ 

IS_W12 ++ 

IS_W13 +++ 

IS_W14 +++ 

IS_W15 +++ 

 

Kod efektu kierunkowego dla umiejętności (w jakim stopniu jest osiągany) * 

 

IS_U01 ++ 

IS_U05 ++ 

IS_U06 ++ 

IS_U07 +++ 

IS_U08 +++ 

IS_U09 +++ 

IS_U11 ++ 

IS_U15 +++ 

IS_U16 +++ 

IS_U17 +++ 

IS_U18 +++ 

IS_U19 +++ 

 

 

Kod efektu kierunkowego dla kompetencji społecznych (w jakim stopniu jest 

osiągany) * 

 

IS_K02 +++ 

IS_K03 +++ 

IS_K04 +++ 

IS_K05 ++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł  Ekonomiczne aspekty gospodarki wodno-ściekowej  

M_uu_uu M_IS_NS_S2_36 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Ekonomiczne aspekty gospodarki wodno-ściekowej 

The economic aspects of water and sewage management 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku  3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

  

Łącznie 3, w tym kontaktowe 1,24 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Barbara Bujanowicz-Haraś 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Zarządzania i Marketingu 

Cel modułu Celem modułu jest dostarczenie studentom wiedzy z zakresu 

gospodarki wodno-ściekowej w wymiarze ekonomicznym. 

Efekty kształcenia: 

  
Wiedza: Student po zakończeniu kursu: 

W1. Dysponuje wiedzą dotyczącą najważniejszych zagadnień 

związanych z problematyką ekonomiczną w obrębie 

gospodarki wodno-ściekowej. 

Umiejętności: Student: 

U1. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną oraz pozyskane 

dane do prezentowania wybranych zagadnień, dokonywania 

analiz, obliczeń, formułowania wniosków. 

Kompetencje społeczne: Student: 

K1.Rozumie istotę praw, mechanizmów, kategorii 

ekonomicznych w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

W1 – ocena pracy pisemnej, sprawdzian pisemny z treści 

ćwiczeń 

U1 – ocena pracy pisemnej, sprawdzian pisemny z treści 

ćwiczeń 

K1 – ocena pracy pisemnej, sprawdzian pisemny z treści 

ćwiczeń 

 Wymagania wstępne i dodatkowe  Brak wymagań wstępnych. 

 Treści modułu kształcenia  

 

Zasoby wodne i ich użytkowanie. Koszty środowiskowe 

(ekologiczne) i koszty zasobowe. Opłaty środowiskowe za 

pobór wód i odprowadzanie ścieków. Ekonomiczna 

efektywność przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki wodno-

ściekowej. Narzędzia zarządzania gospodarką wodno-

ściekową. Finansowanie przedsięwzięć związanych z 



zaopatrzeniem w wodę i ochroną zasobów wodnych. 

Optymalizacja rozwiązań w obszarze wody i ścieków.  

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa: 

1.Broniewicz E., Godlewska J., Miłaszewski red., Ekonomika i 

zarządzanie w ochronie środowiska dla inżynierów, 

Politechnika Białostocka 2009. 

2.Cygler M., Miłaszewski R. red., Materiały do studiowania 

ekonomiki zaopatrzenia w wodę i ochrony wód, Wydawnictwo 

Ekonomia i Środowisko, Białystok 2008.  

3.Miłaszewski R., Ekonomika ochrony wód 

powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 

Białystok 2003. 

4.Ustawa z dnia 20 lipca 2017 – Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 

1566. 

5.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Załącznik do 

obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 

dnia 10 lutego 2017 Dz.U. 2017 poz. 328.  

Literatura zalecana: 

1.Lipińska D., Gospodarka odpadowa i wodno-ściekowa, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.  

2.Czasopismo Wodociągi i Kanalizacja 

3.www.kzgw.gov.pl 

4.www.nfosigw.gov.pl 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład informacyjny z wykorzystaniem technik 

multimedialnych, ćwiczenia z elementami aktywizacji 

studentów, dyskusja. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 14 0,56 

Ćwiczenia 7 0,28 

Konsultacje 10 0,40 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

sprawdzianu pisemnego z 

treści ćwiczeń 

 

8 x 2 = 16 

 

0,64 

Przygotowanie do zaliczenia 16 0,64 

Studiowanie literatury 12 0,48 

Razem punkty ECTS                    75 3 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach -  14 godz. 

- udział w ćwiczeniach - 7 godz. 

- udział w konsultacjach - 10 godz.        

  Łącznie 31 godz., co odpowiada 1,24 punktom ECTS  

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach - 7 godz. 

- przygotowanie się do sprawdzianu pisemnego z treści ćwiczeń - 16 godz. 

- udział w konsultacjach - 10 godz. 



Łącznie 33,0 godz., co odpowiada 1,32 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

 

IS_W03 +++ 

IS_U08+++ 

IS_K03++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Projektowanie sieci i instalacji kanalizacyjnych  

M uu_uu M_IS_NS_S2_37 
Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 
Nazwa modułu kształcenia, 

także nazwa w języku 

angielskim 

Projektowanie sieci i instalacji wodociągowych  

Water Mains Design 

Język wykładowy polski 
Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatyw

ny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 
Semestr dla kierunku 3 
Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 1,4 

 

Imię i nazwisko 

osoby 

odpowiedzialnej 

Arkadiusz Malik 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 

Cel modułu Celem modułu jest przekazanie ogólnej wiedzy w zakresie  

programowania/projektowania sieci wodociągowych, procesów i 

urządzeń do ujmowania, gromadzenia, transportu wody oraz 

celowości ich stosowania, instalacji wewnętrznych 

wodociągowych, stosowanej armatury i urządzeń do 

podwyższania ciśnienia wody. 

Efekty kształcenia -  Wiedza: 
 W1. Posiada podstawową wiedzę w zakresie 

programowania/projektowania infrastruktury wodociągowej na 

terenach o zróżnicowanym stopniu zurbanizowania, inwestycji 

stosowanych w gospodarce wodnej. 

 W2. Ma wiadomości dotyczące założeń do projektowania 

systemów wodociągowych. 

 Umiejętności: 

 U1. Potrafi zastosować wybrane rozwiązania systemowe w celu 

zaopatrzenia jednostek osadniczych w wodę. 

 U2. Posiada umiejętność wyznaczania wielkości 

zapotrzebowania na wodę jednostki osadniczej, wydajności 

ujęcia, doboru urządzenia pompowego, wielkości zbiorników i 

zaprojektowania układów sieci i instalacji wewnętrznych. 

 U3. Potrafi opracować projekt ujęcia wody, koncepcję 

budowy sieci wodociągowej na określonym obszarze, 

wykonać projekt budowlano-wykonawczy przyłącza 

wodociągowego oraz opracować adaptację wewnętrznej 

instalacji wodociągowej typowego domu jednorodzinnego i 

wielorodzinnego. 
 Kompetencje społeczne: 
 K1. Ma świadomość znaczenia zagadnień dotyczących 

zaopatrzenia ludności w wodę. 

 K2. Jest świadomy konieczności współpracy z instytucjami i 

innymi specjalistami w rozwiązywaniu problemów 

technicznych. 



 

 

K3. Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i doskonalenia 

kompetencji zawodowych dla zapewnienia najwyższego 

standardu życia społeczeństwa. 

Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia 

W1, W2 - kolokwium zaliczeniowe pisemne i ustne,  

U1, U2 - ocena zadań projektowych  

U3 - ocena wykonania pracy zaliczeniowej,  

K1, K2, K3 - ocena pracy studenta w charakterze lidera i członka 

zespołu wykonującego zadania projektowe, Formy 

dokumentowania osiągniętych wyników: kolokwia, prace 

projektowe, dziennik prowadzącego, egzamin. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

Matematyka, biologia, chemia, fizyka, ekologia, hydrologia i 

nauki o Ziemi, ochrona środowiska, gospodarka wodna i ochrona 

wód, grafika inżynierska, mechanika gruntów i gruntoznawstwo, 

podstawy  geologii, budownictwo ogólne, mechanika płynów i 

materiałoznawstwo, Prawo budowlane. 

Treści modułu kształcenia 

- zwarty opis ok. 100 słów. 

Wykłady obejmują: pojęcia podstawowe z zakresu projektowania 

sieci i instalacji wodociągowych, klasyfikacje sieci 

wodociągowych i instalacji wewnętrznych, metody obliczeń sieci, 

rodzaje systemów wodociągowych i urządzeń do podwyższania 

ciśnienia wody. Pomiar objętości wody w systemach 

wodociągowych, sposoby zabezpieczenia przed wtórnym 

skażeniem wody w systemach wodociągowych.  

Ćwiczenia obejmują: obliczenia w zakresie zapotrzebowania na 

wodę, doboru średnic przewodów, obliczania strat ciśnienia w 

sieciach i instalacjach, dobór urządzeń pompowych, pomiarowych 

i zabezpieczeń antyskażeniowych. Analiza wyboru technologii i 

stosowanych materiałów przy projektowaniu sieci i instalacji. 

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

1. Adam Szpindor „Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi” 

Warszawa 1998r. 

2. Jarosław Chudzicki, Stanisław Sosnowski „Instalacje 

wodociągowe. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja” 

Warszawa 2005 Wyd. „Seidel-Przywiecki” Sp. z o.o.  

3. Tadeusz Gabryszewski „Wodociągi” Warszawa PWN 1979r. 

4. M. Roman „Poradnik wodociągi i kanalizacje” Warszawa 1991r. 

Arkady 

5. Z. Heidrich „Wodociągi” I tom WSiP Warszawa 1999r. 

6. M. Kwietniewski, W. Olszewski, E.Osuch-Pajdzińska 

„Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę” 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 

2009r. 

7. Czesław Grabarczyk „Przepływ cieczy w przewodach – metody 

obliczeniowe” Wydawca Envirotech Poznań 1997r. 

8.  Wiktor Petrozolin „Projektowanie sieci wodociągowych” Wyd. 

Arkady Warszawa 1974r. 

9. Stanisław Sosnowski „Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne” 

Wyd. Instalator Polski Warszawa 2000r. 

10. Alfons Gasner „Instalacje sanitarne – poradnik dla projektantów 

i instalatorów” Wyd. Nauk.-Techn. Warszawa 2008r. tłum. z j. 

niem. Bronisław Bartkiewicz 

11. Mirosława Popek, Bożenna Wapińska „Rysunek zawodowy – 

instalacje sanitarne” WSiP Warszawa 2003r. 

 

 

 



Planowane 

formy/działania/ metody 

dydaktyczne 

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych, film, pokaz, 

ćwiczenia audytoryjne i projektowe, projekty indywidualne 

studenckie i zespołowe. 

Bilans punktów ECTS Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów 

ECTS 

 

 

Wykłady 14 0,6 
 

 

Ćwiczenia 7 0,3 
 

 

Konsultacje 10 0,4 
 

 

Egzamin 2 0,1 
 

 

 Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

 

 

Przygotowanie do 

egzaminu 

15 0,6 

 

 

Studiowanie literatury 18 0,7 

 

 

Wykonanie 

projektów zadań 

domowych 

33 1,3 
 

 
Razem punkty ECTS 100 4,0 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- wykłady - 14 godz., 

- ćwiczenia audytoryjne - 7 godz. 

- konsultacje - 10 godz., 

- egzamin - 2 godz., 

Łącznie 33 godz. co odpowiada 1,4 pkt. ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- ćwiczenia audytoryjne - 7 godz., 

- konsultacje - 10 godz. 

- wykonanie projektów - 33 godz. 

- studiowanie literatury - 18 godz. 

 

Łącznie 68 godz. co odpowiada 2,7 pkt. ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów 

kierunkowych): Kod efektu kierunkowego dla wiedzy (w jakim 

stopniu jest osiągany) * 

IS_W08 ++ 

IS_W10 ++ 

IS_W11 

+++ 

IS_W12 

+++ 

IS_W14 +++ 

 

Kod efektu kierunkowego dla umiejętności (w jakim stopniu jest osiągany) * 

IS_U01 ++ 

IS_U05 ++ 

IS_U06 ++ 

IS_U07 

+++ 



IS_U09 ++ 

IS_U11 ++ 

IS_U15 

+++ 

IS_U16 +++ 

IS_U17 +++ 

IS_U18 +++ 

 

Kod efektu kierunkowego dla kompetencji społecznych (w jakim stopniu jest 

osiągany) 

IS_K03 +++ 

IS_K04 

+++  

IS K05 ++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr WA-S2.5 

Załącznik nr 2  

do pisma z dnia 8-07-2013 roku. 
 

 

Moduł Oczyszczanie ścieków przemysłowych 

M_uu_uu Kod modułu 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Oczyszczanie ścieków przemysłowych/  

Industrial waste waters treatment 

 

Język wykładowy polska 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku II  

Semestr dla kierunku IV 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2, w tym kontaktowe 1,36 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

 Barbara Futa 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 

Cel modułu Celem realizowanego modułu jest przekazanie rozszerzonej 

i pogłębionej wiedzy dotyczącej rodzajów ścieków 

powstających w różnych gałęziach przemysłu, ich 

charakterystyki i oddziaływania na środowisko oraz metod 

i technik ich oczyszczania. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1. Student potrafi scharakteryzować różne rodzaje ścieków 

przemysłowych. 

W 2. Student umie opisać wpływ ścieków przemysłowych na 

środowisko. 

W 3. Student zna różne metody oczyszczania ścieków 

przemysłowych i potrafi ocenić ich efektywność. 

Umiejętności: 

U1. Student potrafi dobrać metodę oczyszczania i układ 

technologiczny dla wybranych ścieków przemysłowych. 

U 2. Student potrafi dokonać krytycznej analizy istniejącego 

rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków i zaproponować 

jego ulepszenie. 

Kompetencje społeczne:  

K1. Student ma świadomość ciągłego rozwoju dziedzin 

związanych z oczyszczaniem ścieków przemysłowych oraz 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się. 



K 2. Posiada poczucie odpowiedzialności za decyzje związane 

ze stanem środowiska w obszarze oczyszczania ścieków 

przemysłowych. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1; W2; W3 – kolokwium i egzamin  

U1; U2 – ocena pracy indywidualnej i zespołowej – 

wykonywanie zadań, udział w dyskusji, formułowanie opinii i 

sposób wypowiadania się. 

K1 - ocena wykonania zadań, udziału w kreatywnej dyskusji, 

aktywność na zajęciach, kolokwium i egzaminu 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: kolokwia, 

sprawozdania, prezentacje multimedialne, dziennik 

prowadzącego. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Chemia środowiska, Urządzenia do uzdatniania wody i 

oczyszczania ścieków, Gospodarka wodna i ochrona wód 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykłady obejmują tematykę: Rodzaje i skład ścieków 

przemysłowych. Prawodawstwo w zakresie odprowadzania 

ścieków przemysłowych. Metody oczyszczania ścieków 

przemysłowych - metody mechaniczne, chemiczne 

i biologiczne. Technologie oczyszczania ścieków powstających 

w wybranych gałęziach przemysłu. 

Ćwiczenia obejmują tematykę: Aktualny stan gospodarki 

ściekowej w Polsce. Stopnie oczyszczania ścieków. 

Przyzakładowe oczyszczalnie ścieków. Ścieki  w kanalizacji 

komunalnej. Wskaźniki oceny jakości wód i ścieków 

przemysłowych. Ładunek i stężenia zanieczyszczeń w ściekach 

przemysłowych. Neutralizacja ścieków. Strącanie metali ze 

ścieków przemysłowych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Bartkiewicz B., Umiejewska K., Oczyszczanie ścieków 

przemysłowych, PWN, Warszawa, 2010  

2. Anielak A.M., Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie 

ścieków, PWN, Warszawa,2002 

3. Koziorowski B.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. 

WNT, Warszawa, 2000 

4. Klimiuk E., Łebkowska M. 2003. Biotechnologie w ochronie 

środowiska. PWN, Warszawa. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych oraz dyskusji 

problemowych. 

Ćwiczenia: praca zespołowa, ćwiczenia z materiałami 

tekstowymi, dyskusje problemowe (akwarium, burza mózgów), 

wystąpienia studentów. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 14 0,56 

Ćwiczenia 14 0,56 

Konsultacje 4 0,16 

Zaliczenie projektu lub inne - - 

Egzamin 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 
 

Przygotowanie do ćwiczeń 4 0,16 

Przygotowanie do egzaminu 5 0,20 



Studiowanie literatury 4 0,16 

Przygotowanie sprawozdania 

z ćwiczeń i in. 

3 0,12 

Razem punkty ECTS                    50 2 

 
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach – 14 godz.  

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 14 godz.  

- udział w konsultacjach – 4 godz.  

- obecność na egzaminie – 2 godz. 

Łącznie 34 godz., co odpowiada 1,36 punktom ECTS. 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w wykładach – 14 godz.  

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 14 godz. 

- przygotowanie do ćwiczeń – 5 godz. 

- przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń i in. – 3 godz. 

- udział w konsultacjach – 3 godz. 

- przygotowanie do egzaminu – 5 godz.  

- obecność na egzaminie – 2 godz. 

Łącznie 46 godz., co odpowiada 1,84 punktom ECTS. 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W02 ++ 

IS_W05 + 

IS_W06 ++ 

IS_W14+ 

IS_U01 ++ 

IS_U10 ++ 

IS_U13 ++ 

IS_U16 + 

IS_K02 +++ 

IS_K05 ++ 

IS_K06 ++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Prawo w gospodarce wodno-ściekowej 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_39 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Prawo w gospodarce wodno-ściekowej/ Law in water and 

sewage management 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 3 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Lącznie 2, w tym kontaktowe 1,48 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Konrad Buczma 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych 

Cel modułu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przedmiotem i 

podmiotem Ustawy prawo wodne oraz prawnymi podstawami 

ochrony środowiska w Polsce oraz Wspólnocie Europejskiej. 

Efekty kształcenia: 

  

Wiedza: 

W1.  Student ma zaawansowaną wiedzę prawną dostosowaną 

do inżynierii środowiska. 

Umiejętności: 

U1. Student posiada umiejętność pracy w zespole. 

Kompetencje społeczne: 

K1.  Student ma analityczne podejście do rozwiązywania 

problemów związanych z wykonywaniem zawodu. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1- praca pisemna 

U1 - praca pisemna 

K1 - praca pisemna 

 Wymagania wstępne i dodatkowe -------------------------------------------------- 

 Treści modułu kształcenia  

 

Studenci po zapoznaniu się z treścią wykładu uzyskają 

poszerzoną wiedzę na temat pojęć z zakresu przedmiotu i 

podmiotu ustawy prawo wodne, ustawy o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Posiądą wiedzę z zakresu prawnych form ochrony przyrody oraz 

środowiska na podstawie analizy aspektów ustawy o ochronie 

przyrody i ochronie środowiska. Studenci zdobędą wiedzę z 



zakresu odpowiedzialności z tytułu wyrządzonej szkody w 

środowisku w trakcie swojej działalności zawodowej oraz 

organów administracji odpowiedzialnych za realizacje 

gospodarki wodno-ściekowej. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

6. M. Kałużny, Prawo wodne. Komentarz, Warszawa, wyd. 2, 

Warszawa 2016; 

7. A. Lipiński, Prawne aspekty ochrony środowiska, Warszawa 

2010; 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 14 0,56 

Ćwiczenia 
  

Konsultacje 21 0,84 

Zaliczenie projektu lub inne 
  

Zaliczenie 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do ćwiczeń 
  

Przygotowanie do egzaminu 5 0,2 

Studiowanie literatury 8 0,32 

Przygotowanie projektu lub 

inne 

  

Razem punkty ECTS                    X 2 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- Wykłady 14 

- Konsutacje 21 

- Zaliczenie 2 

Łącznie 37 godz. co odpowiada 1,48 punktom ECTS  

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- Przygotowanie do egzaminu 5 

- Studiowanie literatury 8 

Łącznie 13  godz. co odpowiada 0,52 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W03+++ 

IS_U19+ 

IS_K01+++  

 

 
 

 

 

 



Załącznik nr WA-S2.5 

Załącznik nr 2  

do pisma z dnia 8-07-2013 roku. 

 

Moduł Monitoring środowiska 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_4 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/ang) 

Monitoring środowiska / Environmental Monitoring  

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 1 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 1,48. 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Halina Smal 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 

Cel modułu Przekazanie rozszerzonej i pogłębionej wiedzy na temat zakresu 

i zasad prowadzenia badań monitoringowych wód i ich 

klasyfikacji; zaznajomienie z zastosowaniem podstawowej 

analizy statystycznej w monitoringu środowiska. 

Efekty kształcenia: 

  
Wiedza:  

W1. Zna przepisy prawne i system oceny/klasyfikacji jakości 

wód powierzchniowych i podziemnych. 

W2. Ma wiedzę ogólną dotyczącą metod bioindykacyjnych  

w monitoringu środowiska. 

W3. Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie 

pozwalającym na interpretację danych monitoringowych. 

Umiejętności: 

U1. Potrafi przeprowadzić klasyfikację stanu jednolitej części 

wód na podstawie danych pomiarowych i odpowiedniego Rozp. 

Ministra Środowiska oraz opisać uzyskane wyniki. 

U2. Potrafi zastosować podstawowe testy statystyczne do oceny 

danych monitoringowych. 

Kompetencje społeczne:  

K1. Ma świadomość potrzeby stałego aktualizowania wiedzy 

kierunkowej. 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1 – egzamin.  

W2 – egzamin.  

W3 – egzamin.  

U1 – ocena wykonania zadań praktycznych, udziału  

w dyskusji. 

U2 – ocena wykonania zadań praktycznych, udziału  

w dyskusji.  

K1 – ocena wykonania zadań praktycznych, udziału  

w dyskusji, egzaminu. 

 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawozdanie z 

klasyfikacji stanu wód, dziennik prowadzącego, prace 

egzaminacyjne. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Ochrona środowiska, Gospodarka wodna i ochrona wód, 

Podstawowa wiedza na temat monitoringu środowiska 

(Państwowego Monitoringu Środowiska w Polsce). 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykłady obejmują: Zasady i możliwości prowadzenia badań 

monitoringowych – zakres i skala prowadzonych badań.  

Rodzaje monitoringu wód, zasady tworzenia sieci  

i prowadzenia monitoringu. System oceny jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych – zasady i przepisy prawne. 

Rozszerzona charakterystyka i interpretacja wskaźników 

biologicznych i fizykochemicznych jakości wody. Metody 

bioindykacyjne w monitoringu środowiska. 

Teoria błędów pomiarowych, rodzaje błędów i sposoby ich 

obliczania. Próba mała i duża. Analiza korelacji i regresji. 

Weryfikacja hipotez statystycznych.  

 

Ćwiczenia obejmują: Ocena stanu jednolitej części wód na 

podstawie pełnych danych pomiarowych i odpowiedniego 

Rozporządzenia MŚ ws. klasyfikacji wód powierzchniowych 

(analiza danych, obliczenia, klasyfikacja, interpretacja i opis 

wyników). Analiza statystyczna monitoringowych danych 

pomiarowych. Estymacja wyników pomiarów.  

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Program Państwowego Monitoringu Środowiska (aktualny 

w danym roku) www.gios.gov.pl. 

2. Rozporządzenie MŚ z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie 

klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 

(Dz.U., poz. 1187). 

3. Chełmicki W., Degradacja i ochrona wód. Część pierwsza 

jakość. Uniwersytet Jagielloński Kraków 1997 

4. Zimny H., Ekologiczna ocena stanu środowiska, 

Bioindykacja i biomonitoring. Agencja Reklamowo-

Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, Warszawa 2006. 

5. Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla 

przyrodników. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2010. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

1. Wykład. 

2. Ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne – praca indywidualna 

i w grupach, dyskusja.  

3. Obliczenia statystyczne – analiza i interpretacja uzyskanych 

wyników. 

http://www.gios.gov.pl/


Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 14 0,56 

Ćwiczenia 14 0,56 

Konsultacje 7 0,28 

Zaliczenie sprawozdania   

Egzamin 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Przygotowanie do ćwiczeń 14 0,56 

Przygotowanie do egzaminu 20 0,80 

Studiowanie literatury 19 0,76 

Przygotowanie sprawozdania 10 0,40 

Razem punkty ECTS                    100 4 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

 

- udział w wykładach – 14 godz.  

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 14 godz.  

- udział w konsultacjach – 7 godz.  

- obecność na egzaminie – 2 godz. 

 

Łącznie 37 godz., co odpowiada 1,48 punktom ECTS. 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w wykładach – 14 godz.  

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 14 godz. 

- przygotowanie do zajęć audytoryjnych i laboratoryjnych – 14 godz. 

- przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń – 10 godz. 

- udział w konsultacjach – 7 godz. 

- przygotowanie do egzaminu – 20 godz.  

- obecność na egzaminie – 2 godz. 

 

Łącznie 81 godz., co odpowiada 3,24 punktom ECTS. 

 

Stopień osiągania efektu kierunkowego przez efekt modułowy: 

IS_W01+ 

IS_W04 + 

IS_W06 +++ 

IS_W07+ 

IS_U01 ++ 

IS_U10 ++ 

IS_U13 ++ 

IS_K07 +++ 

IS_K06 ++ 

 

 

 

 

 



Moduł Automatyka, sterowanie i eksploatacja urządzeń technicznych 

M uu_uu M_IS_NS_S2_5 

Kierunek  lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia, 

także nazwa w języku 

angielskim 

Automatyka, sterowanie i eksploatacja urządzeń 

technicznych / Automatics, control and system exploitation  

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne  

Rok studiów dla kierunku 1 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na kontaktowe/ 

niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 1,32 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Krzysztof Gołacki 

 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki 

Cel modułu Celem przedmiotu jest przekazanie ogólnej wiedzy z 

zakresu znajomości procesów i urządzeń regulacji 

pozwalającej na ocenę celowości ich stosowania oraz 

podejmowania decyzji zmierzającej do ich wprowadzenia.  

Efekty kształcenia – łączna 

liczba efektów nie może 

przekroczyć  dla modułu (4-8). 

Należy przedstawić opis 

zakładanych efektów 

kształcenia, które student 

powinien nabyć po 

zrealizowaniu przedmiotu. 

Należy przedstawić efekty dla 

wykładu i ćwiczeń.  

Wiedza: 

W1. Zna budowę typowego układu sterowania i potrafi 

zdefiniować funkcje jego elementów składowych.  

W2. Zna metody opisu własności statycznych i 

dynamicznych elementów podstawowych i typowych 

obiektów automatyki.  

W3. Zna wymagania stawiane układom sterowania 

dotyczące stabilności i jakości.  

Umiejętności: 

U1. Potrafi zamodelować i omówić własności typowego 

obiektu automatyki.  

U2. Potrafi dokonać syntezy i zrealizować prosty układ 

logiczny, skonfigurować i zaprogramować  sterownik PLC.  

U3. Umie przeprowadzić eksperyment na stanowisku lub 

symulację komputerową układu sterowania i nastroić 

regulator PID.   

Kompetencje społeczne: 

K1. Ma świadomość konieczności podporządkowania się 

zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności 

za wspólnie realizowane działania.  

Sposoby weryfikacji oraz 

formy dokumentowania 

osiągniętych efektów 

kształcenia 

W1- sprawdzian pisemny, 

W2- sprawdzian pisemny, 

W3- sprawdzian pisemny, 

U1- ocena wykonania sprawozdania i jego obrony, 

U2- ocena wykonania sprawozdania i jego obrony,  

U3- ocena wykonania sprawozdania i jego obrony, 

K1- ocena pracy studenta w charakterze lidera i członka 

zespołu wykonującego ćwiczenie i sprawozdanie. 



Formy dokumentowania osiągniętych wyników: 

sprawdziany, sprawozdania z ćwiczeń, dziennik 

prowadzącego. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

Matematyka, Fizyka 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Wykład obejmuje: Pojęcia podstawowe, klasyfikację 

układów automatyki, własności statyczne i dynamiczne 

elementów liniowych, klasyfikacja sygnałów, opis struktur 

u. a. r, charakterystyki częstotliwościowe, stabilność 

układów liniowych, dokładność statyczną i jakość 

dynamiczną, charakterystyki typowych obiektów regulacji i 

regulatorów liniowych. Regulacja dwupołożeniowa, 

trójpołożeniowa i impulsowa. Przykłady typowych 

systemów pomiarów i automatyki, oznaczenia na 

schematach. Układy logiczne, sterowniki PLC i regulatory 

mikroprocesorowe. Eksploatację systemów sterowania – 

dane podstawowe. 

Ćwiczenia obejmują badanie i analizę własności 

statycznych dynamicznych elementów i układów 

automatyki. Badanie wymagań stawianych u. a. r oraz 

strojenie regulatora PID. Syntezę i realizację układu 

logicznego, konfigurację i programowanie sterownika PLC 

z użyciem ciągłych i dwustanowych sygnałów 

wejściowych oraz bloków funkcyjnych.  

Zalecana lista lektur lub 

lektury obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa:  

1. Instrukcje do ćwiczeń. 

Literatura zalecana: 

1. J. Mazurek, H. Vogt, W. Żydanowicz: Podstawy 

automatyki. WPW Warszawa 2002. 

2. R. Gesing: Podstawy automatyki. WPŚ Gliwice 2001. 

3. T. Legierski i inni: Programowanie sterowników PLC. 

Gliwice 1998. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

1) rozwiązywanie zadań rachunkowych ,  

2) ćwiczenia laboratoryjne w postaci eksperymentów 

symulacyjnych (program CLASSIC), 

3) ćwiczenia w postaci eksperymentów rzeczywistych 

(elementy logiczne i sterowniki PLC, program 

CIMPLICITY ME),  

4) wykład,  

5) obrona sprawozdań. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Wykłady 14 0,56 

Ćwiczenia 13 0,52 

Konsultacje 5 0,2 

Zaliczenie sprawozdań odbywa 

się w ramach ćwiczeń  

  

Zaliczenie 1 0,04 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do ćwiczeń 20 0,8 

Przygotowanie do 

sprawdzianów 

10 0,4 



Studiowanie literatury 30 1,2 

Dokończenie sprawozdań 7 0,28 

Razem punkty ECTS                    100 4 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- udział w wykładach – 14 godz., 

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 14 godz., 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia oraz 

obroną sprawozdań  z ćwiczeń – 5 godz., 

Łącznie 33 godz. co odpowiada 1,32 punktom ECTS 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w zajęciach audytoryjnych i laboratoryjnych – 14 godz., 

- przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych (zadania do rozwiązania w domu) – 

8 godz., 

- dokończenie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych –  14 godz., 

- udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia oraz 

obroną sprawozdań  –  5 godz., 

Łącznie 41 godz. co odpowiada 1,64 punktom ECTS 

 

Stopień  osiągania efektów kierunkowych przez efekty modułowe: 

IS_W08 ++, IS_W09 ++, IS_W11 ++, IS_W13 +, 

IS_U02 ++, IS_U03 ++, 

IS_K02 +. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr WA-S2.5 

Załącznik nr 2  

do pisma z dnia 8-07-2013 roku. 

Moduł Technologie proekologiczne   

M_uu_uu M_IS_NS_S2_6_1 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Technologie proekologiczne/ Ecological technologies 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia studia drugiego stopnia, niestacjonarne  

Rok studiów dla kierunku 1 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 3, w tym kontaktowe 1,12 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Małgorzata Haliniarz 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin 

Cel modułu Opanowanie podstawowej wiedzy na temat proekologicznych 

technologii w zakresie produkcji rolniczej  

Efekty kształcenia: 

  
Wiedza: 

W1. Student zna podstawowe zasady zrównoważonego 

rozwoju. 

W2. Student zna zasady ekologicznej produkcji żywności 

W3. Student zna zasady postępowania w nawozami sztucznymi 

i naturalnymi oraz środkami ochrony roślin zgodne z ochroną 

środowiska 

W4. Student zna programy unijne dotyczące zrównoważonego 

rozwoju w rolnictwie. 

Umiejętności: 

U1. Student rozumie problemy środowiskowe na obszarach 

wiejskich oraz zna sposoby ich rozwiązywania. 

U2. Student potrafi omówić możliwości wykorzystania 

technologii proekologicznych w celu ochrony 

agroekosystemów. 

Kompetencje społeczne:  

K1. Student jest świadomy konieczności stosowania 

zrównoważonych technologii w produkcji roślinnej. 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1, W2, W3, W4 - ocena prac kontrolnych 

U1, U2 - ocena aktywności na zajęciach, argumentów w 

dyskusji i prac kontrolnych 

K1 - ocena argumentów w dyskusji 

 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Degradacja i rekultywacja gleb, Gospodarka wodna i 

ochrona wód, Monitoring środowiska i OOŚ, Zarządzanie 

środowiskiem 

 Treści modułu kształcenia  

 

W ramach zajęć zostanie przekazana wiedza z zakresu zasad 

zrównoważonego rozwoju, zasad związanych z ekologiczną 

produkcją żywności, postępowania zgodnego z Kodeksem 

Dobrych Praktyk Rolniczych, znaczenia zrównoważonego 

rolnictwa w ochronie środowiska naturalnego, dyrektyw i 

programów UE dotyczących proekologicznego postępowania w 

rolnictwie, tj. dyrektywa azotanowa, program 

rolnośrodowiskowo-klimatyczny. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

1. Kwiatkowski C.A., Wesołowski M., Pałys E., Kraska P., 

Haliniarz M., Nowak A., Andruszczak S., Kwiecińska-

Poppe E. 2014. Aspekty proekologicznego gospodarowania 

w agroekosystemach. Wyd. Perfekta info, Lublin. 

2. Kociszewski K. 2013. Ekologizacja polskiego rolnictwa a 

jego zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w 

Unii Europejskiej. Monografie i Opracowania Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, 227. 

3. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. 2004. Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska. 

Warszawa.  

4. Glińska-Lewczuk K. [red.]. 2013. Rolnictwo ekologiczne 

jako metoda ochrony środowiska. Olsztyn, UWM, 

Pracownia Wydawnicza "ElSet". 

5. Rolbiecki R., Barczak T. 2012. Biologiczne, ekologiczne i 

środowiskowe uwarunkowania produkcji rolniczej. 

Wydawnictwo Uczelniane UTP,  Bydgoszcz. 

6. http://www.minrol.gov.pl 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia, dyskusja 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 14 0,56 

Ćwiczenia 7 0,28 

Konsultacje 7 0,28 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

14 0,56 

Przygotowanie do 

zaliczeń 

23 0,92 

Studiowanie literatury 10 0,4 

Razem punkty ECTS                   75 3,0 

 



Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

-  

Wykłady – 14 godz. = 0,56 ECTS 

Ćwiczenia - 7 godz. = 0,28 ECTS  

Konsultacje - 7 godz. = 0,28 ECTS  

Łącznie 28 godz. co odpowiada 1,12 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- Przygotowanie do praktycznej części kolokwiów - 5 godz. 

 

Łącznie 5 godz. co odpowiada 0,2 punktom ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

W1 – IS_W04 +, IS_W06 +, IS_W011+, IS_W012++ 

W2 - IS_W04 +, IS_W06 +, IS_W011+, IS_W012++ 

W3 - IS_W04 +, IS_W06 +, IS_W011+, IS_W012++ 

W4 - IS_W04 +, IS_W06 +, IS_W011+, IS_W012++ 

U1 - IS_U14 + 

U2 - IS_U14 + 

K1- IS_K3 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr WA-S2.5 

Załącznik nr 2  

do pisma z dnia 8-07-2013 roku. 

Moduł Prośrodowiskowe zarządzanie agroekosystemami 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_6_2 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Prośrodowiskowe zarządzanie agroekosystemami/ 

Environmental management of agroecosystems 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia studia drugiego stopnia, niestacjonarne  

Rok studiów dla kierunku 1 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 3, w tym kontaktowe 1,12 

 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Małgorzata Haliniarz 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin 

Cel modułu Opanowanie podstawowej wiedzy na temat proekologicznych 

działań w agroekosystemach  

Efekty kształcenia: 

  
Wiedza: 

W1. Student zna podstawowe zasady zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich. 

W2. Student zna zasady zintegrowanej i ekologicznej produkcji 

żywności 

W3. Student zna zasady postępowania w nawozami sztucznymi 

i naturalnymi oraz środkami ochrony roślin zgodne z ochroną 

środowiska 

W4. Student zna programy unijne dotyczące zrównoważonego 

rozwoju w rolnictwie. 

Umiejętności: 

U1. Student rozumie zagrożenia wynikające z niewłaściwego 

zarządzania agroekosystemami. 

U2. Student potrafi omówić możliwości wykorzystania 

technologii proekologicznych w celu ochrony 

agroekosystemów. 

Kompetencje społeczne:  

K1. Student jest świadomy konieczności stosowania 

proekologicznych technologii w produkcji roślinnej. 



Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1, W2, W3, W4 - ocena prac kontrolnych 

U1, U2 - ocena aktywności na zajęciach, argumentów w 

dyskusji i prac kontrolnych 

K1 - ocena argumentów w dyskusji 

 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Degradacja i rekultywacja gleb, Gospodarka wodna i 

ochrona wód, Monitoring środowiska i OOŚ, Zarządzanie 

środowiskiem 

 Treści modułu kształcenia  

 

W ramach zajęć zostanie przekazana wiedza z zakresu 

zagrożeń wynikających z niewłaściwego zarządzania w 

agroekosystemach, zasad zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich, zasad związanych z zintegrowaną i ekologiczną 

produkcją żywności, postępowania zgodnego z Kodeksem 

Dobrych Praktyk Rolniczych, znaczenia zrównoważonego 

rolnictwa w ochronie środowiska naturalnego, dyrektyw i 

programów UE dotyczących proekologicznego postępowania w 

rolnictwie, tj. dyrektywa azotanowa, program 

rolnośrodowiskowo-klimatyczny. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

7. Kwiatkowski C.A., Wesołowski M., Pałys E., Kraska P., 

Haliniarz M., Nowak A., Andruszczak S., Kwiecińska-

Poppe E. 2014. Aspekty proekologicznego gospodarowania 

w agroekosystemach. Wyd. Perfekta info, Lublin. 

8. Kociszewski K. 2013. Ekologizacja polskiego rolnictwa a 

jego zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w 

Unii Europejskiej. Monografie i Opracowania Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu, 227. 

9. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. 2004. Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska. 

Warszawa.  

10. Glińska-Lewczuk K. [red.]. 2013. Rolnictwo 

ekologiczne jako metoda ochrony środowiska. Olsztyn, 

UWM, Pracownia Wydawnicza "ElSet". 

11. Rolbiecki R., Barczak T. 2012. Biologiczne, 

ekologiczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji 

rolniczej. Wydawnictwo Uczelniane UTP,  Bydgoszcz. 

12. http://www.minrol.gov.pl 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia, dyskusja 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 14 0,56 

Ćwiczenia 7 0,28 

Konsultacje 7 0,28 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do ćwiczeń 14 0,56 

Przygotowanie do zaliczeń 23 0,92 

Studiowanie literatury 10 0,4 

Razem punkty ECTS                   75 3,0 

 



Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

 

Wykłady – 14 godz. = 0,56 ECTS 

Ćwiczenia - 7 godz. = 0,28 ECTS  

Konsultacje - 7 godz. = 0,28 ECTS  

Łącznie 28 godz. co odpowiada 1,12 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- Przygotowanie do praktycznej części kolokwiów - 5 godz. 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

W1 – IS_W04 +, IS_W06 +, IS_W011+, IS_W012++ 

W2 - IS_W04 +, IS_W06 +, IS_W011+, IS_W012++ 

W3 - IS_W04 +, IS_W06 +, IS_W011+, IS_W012++ 

W4 - IS_W04 +, IS_W06 +, IS_W011+, IS_W012++ 

U1 - IS_U14 + 

U2 - IS_U14 + 

K1- IS_K3 + 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Kosztorysowanie 

M uu_uu M_IS_NS_S2_6_3 
Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 
Nazwa modułu kształcenia, 
także nazwa w języku 
angielskim 

Kosztorysowanie 

Cost calculation 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywn
y) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia Studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 1 
Semestr dla kierunku 3 
Liczba punktów ECTS z 
podziałem na 
kontaktowe/ nie 
kontaktowe 

Łącznie 3, w tym kontaktowe 1,12 

Imię i nazwisko 
osoby 
odpowiedzialnej 

Arkadiusz Malik 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 

Cel modułu Celem modułu jest przekazanie ogólnej wiedzy w zakresie 
sporządzania kosztorysów budowlanych i praktycznych 
umiejętności związanych z obsługą komputerowego programu 
kosztorysowego. 

Efekty kształcenia  Wiedza: 
 W1. Posiada ogólną wiedzę na temat rodzajów kosztorysów i 

metod ich sporządzania. Rozumie znaczenie dokumentacji 

kosztorysowej w procesie inwestycyjnym. 

 W2. Zna rodzaje normowania: normy nakładów pracy, normy 

zużycia materiałów i normy pracy sprzętu. Potrafi korzystać z 

katalogów norm. 

 W3. Zna rozporządzenia związane z opracowaniem przedmiaru, 

kosztorysu i specyfikacji technicznej. Orientuje się w 

publikacjach cenowych do sporządzania kosztorysów robót 

budowlanych. 

 

 
Umiejętności: 

 

 

U1. Posiada umiejętność sporządzenia przedmiaru robót 

ziemnych, instalacyjnych na podstawie dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej. 

 

 

U2. Potrafi odnaleźć w dokumentacji projektowej dane wyjściowe 

do sporządzenia kosztorysu ofertowego. 

 

 

U3. Potrafi sporządzić przedmiar, kosztorys ofertowy, inwestorski 

z wykorzystaniem programu komputerowego. 

 

 
Kompetencje społeczne: 

 

 

K1. Jest świadomy konieczności współpracy z instytucjami i 

innymi specjalistami w rozwiązywaniu problemów 

technicznych. 

 

 



 

 

K2. Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i doskonalenia 

kompetencji zawodowych dla zapewnienia najwyższego 

standardu życia społeczeństwa. 

Sposoby weryfikacji oraz 
formy dokumentowania 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

W1, W2, W3 - kolokwium zaliczeniowe pisemne,  
U1, U2 - ocena zadań projektowych  
U3 - ocena wykonania pracy zaliczeniowej,  
K1, K2 - ocena pracy studenta w charakterze lidera i członka 
zespołu wykonującego zadania projektowe, Formy 
dokumentowania osiągniętych wyników: kolokwia, prace 
projektowe, zaliczenie. 

Wymagania wstępne i 

dodatkowe 

Znajomość Prawa budowlanego i obsługi komputera 

Treści modułu kształcenia 
- zwarty opis ok. 100 słów. 

Wykłady obejmują: Podstawy prawne kosztorysowania. Rodzaje 

kosztorysów i podstawy ich sporządzania. Normowanie w 

budownictwie. Normy i normatywy. Unifikacja norm w Unii 

Europejskiej. Normy nakładów pracy, zużycia materiałów i 

pracy sprzętu. Podstawy sporządzania przedmiarów i obmiarów. 

Przedmiarowanie robót ziemnych. Przedmiarowanie robót 

instalacyjnych i sieci zewnętrznych. Ćwiczenia obejmują: 

Zapoznanie z programem Norma Standard. Opracowanie 

elementów składowych przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego 

do wydruku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

(Dz.U.2004 nr 130, poz. 1389). Kalkulacja składników ceny 

kosztorysowej. Katalogi i informatory kosztorysowe. 

Waloryzacja cen kosztorysowych. 

Zalecana lista lektur lub 
lektury obowiązkowe 

Literatura zalecana 

12. Kowalczyk Z., Zabielski J. 2010. Kosztorysowanie i 

normowanie w budownictwie. Wyd. WSiP. 

13. Maj T. 2014. Sporządzanie kosztorysów. Wyd. WSiP. 

14. Kacprzyk B. 2010. Kosztorysowanie obiektów i robót 

budowlanych. Wyd. Polcen, Warszawa. 

Planowane 
formy/działania/ metody 
dydaktyczne 

Wykłady w formie prezentacji multimedialnych, film, pokaz. 

Bilans punktów ECTS Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów 

ECTS 

 

 

Wykłady 14 0,56 
 Ćwiczenia 6 0,24 
 

 

Konsultacje 7 0,28 
 

 

Zaliczenie 1 0,04 
 Razem kontaktowe 28 1,12 
 

 

 Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

 

 

Przygotowanie do zajęć 10 0,4 

 Wykonanie projektu 20 0,8 

 Studiowanie literatury 7 0,28 

 Przygotowanie do 

zaliczenia 

10 0,4 

 Razem niekontaktowe 47 1,88 
 

 
Razem punkty ECTS 75 3,0 

 



Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich: 

- wykłady - 14 godz., 

- ćwiczenia audytoryjne - 6 godz., 

- konsultacje - 7 godz., 

- zaliczenie ćwiczeń i zaliczenie przedmiotu - 1 godz., 

Łącznie 28 godz. co odpowiada 1,12 pkt. ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- ćwiczenia audytoryjne - 6 godz., 

- konsultacje - 7 godz., 

- wykonanie projektów - 20 godz., 

- zaliczenie ćwiczeń i zaliczenie przedmiotu - 1 godz., 

- studiowanie literatury -7 godz. 

 

Łącznie 41 godz. co odpowiada 1,64 pkt. ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów 

kierunkowych): Kod efektu kierunkowego dla wiedzy (w jakim 

stopniu jest osiągany) * 

IS_W08 ++ 

IS_W10 ++ 

IS_W11 

+++ 

IS_W12 

+++ 

IS_W14 +++ 

 

Kod efektu kierunkowego dla umiejętności (w jakim stopniu jest osiągany) * 

IS_U01 ++ 

IS_U05 ++ 

IS_U06 ++ 

IS_U07 

+++ 

IS_U09 ++ 

IS_U11 ++ 

IS_U15 

+++ 

IS_U16 +++ 

IS_U17 +++ 

IS_U18 +++ 

 

Kod efektu kierunkowego dla kompetencji społecznych (w jakim stopniu jest 

osiągany) 

IS_K03 +++ 

IS_K04 

+++  

IS K05 ++ 

 

* stopień osiągnięcia efektu kierunkowego przez efekt 

modułowy: 

+ niewielki 

++ znaczny 



+++ duży 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy 2 Język Angielski B2+ 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_1A  

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy 2- Angielski B2+ 

Foreign Language 2– English B2+ 

Język wykładowy angielski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia niestacjonarne drugiego stopnia  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,8 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Joanna Rączkiewicz 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego.                                                                        

Rozwijanie umiejętności poprawnej komunikacji w środowisku 

zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1.Posiada umiejętność sprawnej komunikacji w środowisku 

zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U1.Posiada umiejętność w miarę sprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem                              

i analizowania obcojęzycznych tekstów źródłowych z zakresu 

reprezentowanej dziedziny naukowej. 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat                                                                                                                

Kryteria ocen dostępne w SPNJO 



 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum B2 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie 

słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, 

zainteresowań,   życia w społeczeństwie, nowoczesnych 

technologii oraz pracy zawodowej. 

Moduł obejmuje również ćwiczenie zaawansowanych struktur 

gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta 

w miarę sprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń zostanie poszerzone słownictwo 

specjalistyczne danej dyscypliny naukowej, studenci zostaną 

przygotowani do czytania ze zrozumieniem literatury fachowej 

i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie bardziej szczegółowe 

zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa 

1. C.Latham-Koenig, C.Oxenden, New English File Upper-

intermediate Third Edition, Oxford, 2014  

2. F.Eales, S.Oakes, Speakout Upper-intermediate, Pearson, 

2011  

Literatura uzupełniająca 

Wielki  słownik angielsko-polski, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa, 2002 

Słownik rolniczy angielsko-polski, Wydawnictwo IUNG, 

Puławy, 2001 

Dictionary of Contemporary English, Pearson Education 

Limited 2005 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 14 0,56 

Konsultacje 4 0,16 

 Egzamin 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

15 0,60 

Przygotowanie do 

egzaminu 

15 0,60 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- ćwiczenia  - 14 godz. 

- konsultacje - 4 godz. 

- egzamin - 2 godz. 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8 punktu ECTS 



 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 14 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 15 godz. 

- przygotowanie do egzaminu = 15 godz. 

- udział w konsultacjach = 4 godz. 

- egzamin = 2 godz. 

-Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U04 ++ 

IS_U11++ 

IS_K05+++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy 2 Język Francuski B2+ 

M_uu_uu  M_IS_NS_S2_7B  

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy 2- Francuski B2+ 

Foreign Language 2– Francuski B2+ 

Język wykładowy francuski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia niestacjonarne drugiego stopnia  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,8 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Elżbieta Karolak 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego.                                                                        

Rozwijanie umiejętności poprawnej komunikacji w środowisku 

zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1.Posiada umiejętność sprawnej komunikacji w środowisku 

zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U1.Posiada umiejętność w miarę sprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem                              

i analizowania obcojęzycznych tekstów źródłowych z zakresu 

reprezentowanej dziedziny naukowej. 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat                                                                                                                

Kryteria ocen dostępne w SPNJO 



 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum B2 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie 

słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, 

zainteresowań,   życia w społeczeństwie, nowoczesnych 

technologii oraz pracy zawodowej. 

Moduł obejmuje również ćwiczenie zaawansowanych struktur 

gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta 

w miarę sprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń zostanie poszerzone słownictwo 

specjalistyczne danej dyscypliny naukowej, studenci zostaną 

przygotowani do czytania ze zrozumieniem literatury fachowej 

i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie bardziej szczegółowe 

zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa 

1. A. Berthet -  Alter Ego – B2, Hachette Livre  2008 

2. G. Capelle  -  Espaces 2 i 3, Hachette Livre  2008 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 14 0,56 

Konsultacje 4 0,16 

 Egzamin 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

15 0,6 

Przygotowanie do 

egzaminu 

15 0,6 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- ćwiczenia  - 14 godz. 

- konsultacje - 4 godz. 

- egzamin - 2 godz. 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 14 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 15 godz. 

- przygotowanie do egzaminu = 15 godz. 

- udział w konsultacjach = 4 godz. 

- egzamin = 2 godz. 

-Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 



Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U04 ++ 

IS_U11++ 

IS_K05+++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy 2 Język Niemiecki B2+ 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_7C  

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy 2- Niemiecki B2+ 

Foreign Language 2– German B2+ 

Język wykładowy niemiecki 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia niestacjonarne drugiego stopnia  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,8 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Urszula Szuma 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego.                                                                        

Rozwijanie umiejętności poprawnej komunikacji w środowisku 

zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1.Posiada umiejętność sprawnej komunikacji w środowisku 

zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U1.Posiada umiejętność w miarę sprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem                              

i analizowania obcojęzycznych tekstów źródłowych z zakresu 

reprezentowanej dziedziny naukowej. 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat                                                                                                                

Kryteria ocen dostępne w SPNJO 



 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum B2 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie 

słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, 

zainteresowań,   życia w społeczeństwie, nowoczesnych 

technologii oraz pracy zawodowej. 

Moduł obejmuje również ćwiczenie zaawansowanych struktur 

gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta 

w miarę sprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń zostanie poszerzone słownictwo 

specjalistyczne danej dyscypliny naukowej, studenci zostaną 

przygotowani do czytania ze zrozumieniem literatury fachowej 

i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie bardziej szczegółowe 

zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa 

1.M. Perlmann- Balme, S. Schwalb – Sicher! -  Hueber  2014 

2.S. Mróz-Dwornikowska, K. Szachowska  - Welttour 4-  

Nowa Era Sp. z o.o. 2014 

3.H. Hilpert, S. Kalender, M. Kerner  -Schritte 5 i 6   Hueber  

2012 

Literatura uzupełniająca 

1.B. Kujawa, M. Stinia, B. Szymoniak  - Mit Beruf auf Deutsch 

– profil rolniczo-leśny z ochroną środowiska  – Nowa Era Sp. z 

o.o 2014 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 14 0,56 

Konsultacje 4 0,16 

 Egzamin 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

15 0,60 

Przygotowanie do 

egzaminu 

15 0,40 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- ćwiczenia  - 14 godz. 

- konsultacje -4 godz. 

- egzamin - 2 godz. 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8 punktu ECTS 

 



Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 14 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 15 godz. 

- przygotowanie do egzaminu = 15 godz. 

- udział w konsultacjach = 4 godz. 

- egzamin = 2 godz. 

-Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U04 ++ 

IS_U11++ 

IS_K05+++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł: Język obcy 2 Język Rosyjski B2+ 

M_uu_uu M_IS_NS_S2_7D  

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Język obcy 2- Rosyjski B2+ 

Foreign Language 2– Russian B2+ 

Język wykładowy rosyjski  

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia niestacjonarne drugiego stopnia  

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2 w tym kontaktowe 0,8 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

mgr Urszula Szuma 

Jednostka oferująca przedmiot Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych 

Cel modułu Podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa 

ogólnego i specjalistycznego.                                                                        

Rozwijanie umiejętności poprawnej komunikacji w środowisku 

zawodowym. 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do stosowania 

zaawansowanych struktur gramatycznych oraz technik pracy z 

obcojęzycznym tekstem źródłowym. 

Efekty kształcenia Umiejętności: 

U1.Posiada umiejętność sprawnej komunikacji w środowisku 

zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U1.Posiada umiejętność w miarę sprawnej komunikacji w 

środowisku zawodowym i sytuacjach życia codziennego 

U3.Posiada umiejętność czytania ze zrozumieniem                              

i analizowania obcojęzycznych tekstów źródłowych z zakresu 

reprezentowanej dziedziny naukowej. 

Kompetencje społeczne:  

K1.Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie  

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

U1 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U2 -ocena wypowiedzi ustnych na zajęciach  

U3-sprawdzian pisemny znajomości i umiejętności stosowania 

słownictwa specjalistycznego  

K1-ocena przygotowania do zajęć i aktywności na ćwiczeniach  

Formy dokumentowania osiągniętych efektów kształcenia: 

Śródsemestralne sprawdziany pisemne przechowywane 1 rok, 

dzienniczek lektora przechowywany 5 lat                                                                                                                

Kryteria ocen dostępne w SPNJO 



 Wymagania wstępne i dodatkowe 

 

Znajomość języka obcego na poziomie minimum B2 według 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

 Treści modułu kształcenia  

 

Prowadzone w ramach modułu zajęcia obejmują rozszerzenie 

słownictwa ogólnego w zakresie autoprezentacji, 

zainteresowań,   życia w społeczeństwie, nowoczesnych 

technologii oraz pracy zawodowej. 

Moduł obejmuje również ćwiczenie zaawansowanych struktur 

gramatycznych i leksykalnych celem osiągnięcia przez studenta 

w miarę sprawnej komunikacji. 

W czasie ćwiczeń zostanie poszerzone słownictwo 

specjalistyczne danej dyscypliny naukowej, studenci zostaną 

przygotowani do czytania ze zrozumieniem literatury fachowej 

i samodzielnej pracy z tekstem źródłowym. 

Moduł ma również za zadanie bardziej szczegółowe 

zapoznanie studenta z kulturą danego obszaru językowego. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa 

1.S.Czernyszow, A.Czernyszowa Pojechali 2.1, 2.2- Złatoust, 

Sanki-Petersburg 2014 

2.В.Л Шуников.- Говорит и показывает Россия -курс 

аудирования на материале теленовостей- Русский язык 

курсы 2012 

 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Metoda eklektyczna: wykład, dyskusja, prezentacja, 

konwersacja, 

metoda gramatyczno-tłumaczeniowa(teksty specjalistyczne), 

metoda komunikacyjna i bezpośrednia ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności komunikowania się. 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie 

punktów ECTS 

Ćwiczenia 14 0,56 

Konsultacje 4 0,16 

 Egzamin 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

ćwiczeń 

15 0,60 

Przygotowanie do 

egzaminu 

15 0,60 

Razem punkty ECTS                   2 2 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- ćwiczenia  - 14 godz. 

- konsultacje - 4 godz. 

- egzamin - 2 godz. 

Łącznie 20 godz. co odpowiada 0,8 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- udział w ćwiczeniach = 14 godz. 

- przygotowanie się do ćwiczeń = 15 godz. 

- przygotowanie do egzaminu = 15 godz. 



- udział w konsultacjach = 4 godz. 

- egzamin = 2 godz. 

-Łącznie 50 godz. co odpowiada 2  punktom ECTS  

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_U04 ++ 

IS_U11++ 

IS_K05+++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Systemy informacji o środowisku  

M_uu_uu M_IS_NS_S2_8 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria Środowiska   

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 
Systemy informacji o środowisku / Environmental information 

systems 

Język wykładowy polski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 2 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 4, w tym kontaktowe 1,40  

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej Maja Bryk 

Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 

Cel modułu Celem modułu jest zaznajomienie studentów z technologią 

systemów informacji o środowisku oraz metod systemów 

informacji przestrzennej i baz danych stosowanych jako 

narzędzia do zarządzania danymi i informacją o środowisku, co 

jest wykorzystywane do wspomagania procesów zarządzania 

środowiskiem w oparciu o wiedzę, tak aby możliwe było 

prowadzenie polityki rozwoju społeczno-gospodarczego 

zgodnie z założeniami zielonej gospodarki i zapewnienie w 

długofalowej perspektywie dobrej jakości życia i trwałości 

ekosystemów. 

Efekty kształcenia: 

  
Wiedza: 

W1. Student posiada wiedzę o źródłach informacji o 

środowisku. 

W2. Student zna zasady zarządzania informacją o środowisku i 

zasady funkcjonowania systemów informacji o środowisku, w 

tym uwarunkowania prawne. 

W3. Student omawia przykłady analiz danych przestrzennych 

dotyczących środowiska. 

W4. Student zna podstawowe techniki prezentacji informacji o 

środowisku, specyfikę programów typu GIS w udostępnianiu i 

przetwarzaniu informacji. 

Umiejętności: 

U1. Student korzysta z informacji o środowisku zawartej w 

publicznie dostępnych zasobach dla realizacji zadanego 

zadania z zakresu zarządzania środowiskiem. 

U2. Student przygotowuje bazę danych dotyczących 

wybranego elementu środowiska w programie GIS. 

U3. Student tworzy metadane dla danych przestrzennych. 



U4. Student przygotowuje mapę przedstawiającą stan 

wybranego elementu środowiska. 

U5. Student sporządza raport na podstawie danych mapowych i 

opisowych na temat stanu wybranego elementu środowiska. 

Kompetencje społeczne:  

K1. Student wykazuje zainteresowanie nowoczesnymi 

metodami zarządzania informacją o środowisku, w tym 

informacją przestrzenną. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

Sposoby weryfikacji: 

W1–W3 – sprawdziany pisemne, egzamin 

W4, U1, U2, U4, U5, K1 – ocena raportu zawierającego mapy, 

opisującego stan wybranego elementu środowiska w wybranym 

województwie 

U3 – ocena pliku z metadanymi 

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: 
sprawdziany, egzamin pisemny, raport w formie elektronicznej, 

metadane w formie elektronicznej, dziennik prowadzącego. 

 Wymagania wstępne i dodatkowe 
Technologia informacyjna; Systemy informacji przestrzennej   

 Treści modułu kształcenia  

 

Informacje wprowadzające: definicje środowiska i informacji o 

środowisku oraz systemów informacji o środowisku. Systemy 

informacji przestrzennej (GIS) jako wydajne narzędzie 

przetwarzania i integrowania różnorodnych danych o 

środowisku. Dyrektywa INSPIRE dotycząca danych 

przestrzennych o środowisku. Źródła danych o środowisku: 

Państwowy Monitoring Środowiska, teledetekcja. Program 

Landsat, jako źródło wieloletnich zobrazowań środowiska i 

tworzenia szeregów czasowych stanów środowiska. Cyfrowy 

zapis środowiska – modele danych przestrzennych, 

numeryczny model terenu. Przykłady analiz danych 

przestrzennych dotyczących zagadnień środowiskowych. 

Program Copernicus – europejski system monitorowania Ziemi 

udostępniający dane przez system serwisów informacyjnych. 

Wspólny system informacji o środowisku (Shared 

Environmental Information System – SEIS) i inicjatywy 

powiązane. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Lektury obowiązkowe: 

1. Urbański J. „GIS w badaniach przyrodniczych”,  

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2010 

2. Litwin L., Myrda G., „Zarządzanie danymi przestrzennymi 

w GIS, SIP, SIT, LIS”, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2005 

3. Podręcznik użytkownika QGIS 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady prowadzone z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnej, ćwiczenia laboratoryjne w pracowni 

komputerowej wyposażonej w oprogramowanie QGIS oraz w 

dostęp do Internetu, samodzielna praca studenta w programie 

komputerowym QGIS, wykonanie projektu (raportu). 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 14 0,56 



Ćwiczenia (w tym 

sprawdziany pisemne) 
14 0,56 

Konsultacje 5 0,20 

Egzamin 2 0,08 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do 

sprawdzianów i egzaminu 
30 1,20 

Studiowanie literatury 10 0,40 

Przygotowanie map i raportu 

nt. stanu wybranego 

elementu środowiska 

25 1,00 

Razem punkty ECTS                    4,0 4 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 
– udział w wykładach – 14 godz., 

– udział w ćwiczeniach audytoryjnych (w tym sprawdziany pisemne) – 7 

godz., 

– udział w ćwiczeniach laboratoryjnych – 7 godz., 

– udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia – 5 

godz., 

– udział w egzaminie – 2 godz. 

Łącznie 35 godz. co odpowiada 1,40 punktom ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

– udział w ćwiczeniach laboratoryjnych i audytoryjnych – 9 godz., 

– dokończenie projektów zaliczeniowych (kompozycji mapowych) – 20 

godz., 

– dokończenie raportu – 5 godz., 

– udział w konsultacjach związanych z przygotowaniem do zaliczenia – 5 

godz., 

Łącznie 39 godz. co odpowiada 1,56 punktom ECTS 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

IS_W01 ++ 

IS_W06 ++ 

IS_W07 +++ 

IS_W13 + 

IS_U01 +++ 

IS_U02 + 

IS_U09 ++ 

IS_U10 ++ 

IS_U12 +++ 

IS_U14 +++ 

IS_K03 + 

IS_K05 ++ 

IS_K06 ++ 

 

 

 

 

 

 

 



Moduł Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich  

M_uu_uu M_IS_NS_S2_9 

Kierunek lub kierunki studiów Inżynieria środowiska 

Nazwa modułu kształcenia 

(pol/angl) 

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich/ 

Reliability and Safety of Engineering Systems  

Język wykładowy polski/angielski 

Rodzaj modułu kształcenia 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia studia drugiego stopnia, niestacjonarne 

Rok studiów dla kierunku 1 

Semestr dla kierunku 2 

Liczba punktów ECTS z 

podziałem na 

kontaktowe/niekontaktowe 

Łącznie 2, w tym kontaktowe 0,53 

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej 

Krzysztof Gołacki 

Jednostka oferująca przedmiot Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki 

Cel modułu Celem przedmiotu jest przekazanie  wiedzy z zakresu 

niezawodności systemów inżynierskich oraz metod redukcji 

ryzyka z uwzględnieniem bezpieczeństwa funkcjonalnego. 

Zaprezentowane metody pozwalają na przeprowadzanie analiz 

ryzyka na wszystkich etapach cyklu życia obiektu 

technicznego.  Przekazana wiedza  pozwoli na podejmowanie 

decyzji zmierzających do wprowadzenia podsystemów 

technicznych lub rozwiązań organizacyjnych związanych z 

bezpieczeństwem. 

Efekty kształcenia: 

  
Wiedza: 

 W1. Zna podstawowe wskaźniki funkcyjne i liczbowe 

niezawodności, wybrane modele niezawodnościowe,  struktury 

niezawodnościowe obiektów, problematykę niezawodności 

człowieka. 

W2. Zna międzynarodowe akty prawne z zakresu 

bezpieczeństwa procesowego i funkcjonalnego.   Zna 

podstawowe przyczyny awarii i wypadków w przemyśle  oraz 

mechanizmy powstawania awarii.  

W3. Zna zasady zarządzania ryzykiem i metody określania 

poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa. 

Umiejętności: 

U1. Posługuje się pojęciami z zakresu niezawodności 

systemów. Dokonuje prostych obliczeń. Modeluje podstawowe 

struktury niezawodnościowe. 

U2. Proponuje algorytmy zarządzania ryzykiem procesowym z 

uwzględnieniem zasad  bezpieczeństwa funkcjonalnego. 

U3. Określa poziom nienaruszalności bezpieczeństwa  dla 

wybranej funkcji bezpieczeństwa. 



Kompetencje społeczne:  

K1. Ma świadomość konieczności racjonalnej redukcji ryzyka 

każdego procesu.  

K2. Ma świadomość konieczności pracy zespołowej podczas 

przeprowadzania analiz identyfikacji i oceny ryzyka. 

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiąganych 

efektów kształcenia 

 

W1 -  zaliczenie, 

W2 -  zaliczenie, 

W3 -  zaliczenie, 

U1 –  zaliczenie, aktywność na zajęciach,  

U1 –  zaliczenie, aktywność na zajęciach, projekt, 

U1 –  zaliczenie, aktywność na zajęciach, projek,t 

K1 – aktywność na zajęciach, projekt,  

K2 – aktywność na zajęciach, projekt.  

Formy dokumentowania osiągniętych wyników: sprawdzian, 

projekty, dziennik prowadzącego 

 Wymagania wstępne i dodatkowe Inne moduły: automatyka, fizyka, statystyka matematyczna 

 Treści modułu kształcenia  

 

Wykład zawiera: wprowadzenie do niezawodności systemów, 

wskaźniki liczbowe i funkcyjne, modelowanie niezawodności, 

struktury niezawodnościowe. Metody drzew. Omówienie 

aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego, 

podstawowe systemy diagnostyczne, określenie wymaganego 

poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa, analizę LOPA, 

analizę czynników ludzkich w bezpieczeństwie systemów. 

Ćwiczenia zawierają: charakterystykę zagrożeń i ich 

przyczyny, obliczenia miar niezawodności dla praktycznych 

przykładów obiektów,  tworzenie i obliczenia dla struktur  

niezawodnościowych, określanie poziomu nienaruszalności 

bezpieczeństwa dla wybranych funkcji bezpieczeństwa, 

przeprowadzenie analizy LOPA oraz szacowanie wpływu 

aktywności człowieka na bezpieczeństwo obiektu. 

Zalecana lista lektur lub lektury 

obowiązkowe 

Literatura obowiązkowa:  

1. Markowski A.: Zapobieganie stratom w przemyśle cz. III, 

Wyd. Polit. Łódzkiej, Łódź 2000. 

2. Michalik  J. S.: Zapobieganie poważnym awariom  

przemysłowym. Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2005.  

3. Pamuła W.: Niezawodność i bezpieczeństwo. Wydawnictwo 

Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011. 

Literatura zalecana: 

1.Borysiewicz i inni: Poradnik metod oceny ryzyka związanego 

z niebezpiecznymi instalacjami procesowymi. Instytut Energii 

Atomowej, Otwock – Świerk, 2000. 

2. PN-EN 61508, PN-EN 61511 – Biblioteka UP w Lublinie 

3. Markowski A.: Bezpieczeństwo procesów przemysłowych.  

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.  Łódź 2017. 

Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia obliczeniowe, projekty 

Bilans punktów ECTS 

 

Forma zajęć Liczba godzin 

kontaktowych 

Obliczenie punktów 

ECTS 

Wykłady 7 0,23 



Ćwiczenia 5 0,16 

Konsultacje 2 0,07 

Zaliczenie projektów 1 0,03 

Zaliczenie, sprawdzian 1 0,03 

  Liczba godzin 

niekontaktowych 

 

Przygotowanie do ćwiczeń 12 0,40 

Przygotowanie do zaliczenia 10 0,33 

Studiowanie literatury 16 0,53 

Przygotowanie projektu lub 

inne 

8 0,27 

Razem punkty ECTS                         60 2,0 

 

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 

- wykłady - 7 

- ćwiczenia - 5 

- konsultacje - 2 

- zaliczenie sprawdzianów i projektów  - 2 

Łącznie 16 godz. co odpowiada 0,53 punktu ECTS 

 

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 

- ćwiczenia - 5 

- dokończenie projektów – 8 

- przygotowanie do ćwiczeń - 12 

Łącznie 25 godz. co odpowiada 0,83 punktu ECTS 

 

Stopień „odpowiedniości” (stopień osiągania efektów kierunkowych): 

Kod efektu kierunkowego dla wiedzy: IS_W10++; IS_W11++; IS_W08+;  

Kod efektu kierunkowego dla umiejętności: IS_U02++; IS_U03+; IS_U06++; 

IS_U17++; 

Kod efektu kierunkowego dla kompetencji społecznych IS_K02++; 



 


