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KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Ekologia miasta 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Urban ecology 

Kierunek studiów  gospodarka przestrzenna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I stopnia inżynierskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne 

Dyscyplina 
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 
przestrzenna 

Język wykładowy polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Prof. dr hab. Kajetan Perzanowski 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 VI 1 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne 
Zaliczenie:  
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią  
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. C1. Zapoznanie się z procesami ekologicznymi typowymi dla obszarów zurbanizowanych  

2. C2. Poznanie interakcji pomiędzy miastem a sąsiednimi ekosystemami 

3. C3. Zrozumienie potrzeby zrównoważonej gospodarki zasobami przyrodniczymi w miastach 

 
 

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej 
organizacji rozwoju gospodarczego i zarządzania przestrzenią  

(K_W01) 

W_02 Posiada wiedzę przyrodniczą konieczną do identyfikacji, analizy, 
interpretacji zjawisk i problemów dotyczących ochrony i 
kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz 

(K_W08) 
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ekorozwoju  

W_03 Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych 
ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych 
uwarunkowań działalności inżynierskiej architekta krajobrazu  

(K1A_W15) 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi korzystać z literatury przedmiotowej oraz 
wykorzystywać dostępne źródła informacji, w tym źródła 
elektroniczne i bazy danych i na tej podstawie pozyskiwać 
konieczne informacje oraz formułować odpowiednie wnioski  

(K_U01) 

U_02 Potrafi uczestniczyć i koordynować działania nakierowane na 
ochronę środowiska naturalnego, współpracować przy 
opracowywaniu dokumentów na temat oceny zasobów i stanu 
środowiska przyrodniczego oraz wpływu procesów 
inwestycyjnych na środowisko naturalne.  

(K_U10) 

U_03 Potrafi w języku polskim i obcym w spójny sposób wypowiadać 
się w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień 
z zakresu architektury krajobrazu, z wykorzystaniem różnych 
ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku architektury 
krajobrazu jak i innych dyscyplin  

(K1A_U07) 

U_04 Potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do 
rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze 
praktycznym, charakterystycznego dla architektury krajobrazu 
oraz wybrać i zastosować właściwe metody i narzędzia  

(K1A_U17) 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Jest otwarty na potrzebę poszerzania nabytej wiedzy oraz 
umiejętności praktycznych) 

(K_K01 

K_02 Wykazuje inicjatywę w poszukiwaniu i wdrażaniu innowacji z 
zakresie planowania przestrzennego, urbanistycznego oraz 
zarządzania przestrzenią  

(K_K04) 

K_03 Dba o aspekty społeczne i jest odpowiedzialny za podejmowane 
decyzje  

(K_K05) 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Miasto jako system ekologiczny  
Przepływ energii i krążenie materii w obszarze zurbanizowanym  
Miasto jako wyspa ciepła  
Fotozanieczyszczenie  
Hałas  
Ekologiczne metody gospodarki ściekami i odpadami  
Interakcje miasta z sąsiednimi ekosystemami  
Koncepcja miast ogrodów 

 
V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Omówienie zagadnień z 
wykorzystaniem 
prezentacji 
multimedialnej 

Test pisemny Sprawdzony test 
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W_02 Omówienie zagadnień z 
wykorzystaniem 
prezentacji 
multimedialnej 

Test pisemny Sprawdzony test 

W_03 Omówienie zagadnień z 
wykorzystaniem 
prezentacji 
multimedialnej 

Test pisemny Sprawdzony test 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Omówienie zagadnień z 
wykorzystaniem 
prezentacji 
multimedialnej, 
prezentacja filmów, 
dyskusja 

Test pisemny Sprawdzony test 

U_02 Omówienie zagadnień z 
wykorzystaniem 
prezentacji 
multimedialnej, 
prezentacja filmów, 
dyskusja 

Test pisemny Sprawdzony test 

U_03 Omówienie zagadnień z 
wykorzystaniem 
prezentacji 
multimedialnej, 
prezentacja filmów, 
dyskusja 

Test pisemny Sprawdzony test 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja na zakończenie 
zajęć, odpowiedzi na 
pytania 

Słuchanie pytań i 
wypowiedzi studentów 

Aktywny udział w dyskusji 
odnotowany na liście 
obecności 

K_02 Dyskusja na zakończenie 
zajęć, odpowiedzi na 
pytania 

Słuchanie pytań i 
wypowiedzi studentów 

Aktywny udział w dyskusji 
odnotowany na liście 
obecności 

K_03 Dyskusja na zakończenie 
zajęć, odpowiedzi na 
pytania 

Słuchanie pytań i 
wypowiedzi studentów 

Aktywny udział w dyskusji 
odnotowany na liście 
obecności 

 
VI. Kryteria oceny, wagi 

Zaliczenie na podstawie wyników testu (test wyboru jednokrotnego, 5 możliwości, zaliczenie od 50% 
odpowiedzi poprawnych)  
Ocena bardzo dobra  
(W) Student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu ekologii miasta, pogłębioną wiedzę na te-mat 
funkcjonowania ekosystemów oraz o roli i znaczeniu ekosystemów i ich zagrożeniach w omawianym 
zakresie  
(U) Student posiada umiejętność swobodnego wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego 
wykorzystywania wiedzy o ekologii miasta oraz potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych 
oraz innych źródeł  
(K) Student ma pełną świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za 
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stan ekosystemów miejskich oraz reprezentuje postawę odpowiedzialnego projektowania krajobrazu 
z uwzględnieniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz za-sad zrównoważonego rozwoju  
Ocena dobra  
(W) Student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu miasta w tym wiedzę na temat funkcjonowania 
ekosystemów oraz o roli i znaczeniu ekosystemów i ich zagrożeniach w omawianym zakresie  
(U) Student potrafi wyszukiwać, zrozumieć, analizować wiedzę o ekologii miasta oraz potrafi 
pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł  
(K) Student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan 
ekosystemów miejskich oraz postawy odpowiedzialnego projektowania krajobrazu z uwzględnieniem 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz zasad zrównoważonego rozwoju  
Ocena dostateczna  
(W) Student posiada podstawową wiedzę z zakresu ekologii miasta, w tym wiedzę na temat 
funkcjonowania ekosystemów oraz roli i znaczeniu ekosystemów i ich zagrożeniach w oma-wianym 
zakresie  
(U) Student posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania i zrozumienia wiedzy o ekologii miasta 
oraz pozyskiwania informacji z różnych źródeł  
(K) Student rozumie znaczenie społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan 
ekosystemów miejskich oraz postawy odpowiedzialnego projektowania krajobrazu z uwzględnieniem 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego i zasad zrównoważonego rozwoju  
Ocena niedostateczna  
(W) Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu ekologii miasta, w tym wiedzy na temat 
funkcjonowania ekosystemów oraz roli i znaczenia ekosystemów i ich zagrożeń w omawianym 
zakresie  
(U) Student nie posiada podstawowych umiejętności wyszukiwania i zrozumienia wiedzy o ekologii 
miasta oraz pozyskiwania informacji z różnych źródeł  
(K) Student nie rozumie znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan 
ekosystemów miejskich oraz postawy odpowiedzialnego projektowania krajobrazu z uwzględnieniem 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego i zasad zrównoważonego rozwoju 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

20 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

10 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Henryk Zimny: Ekologia miasta. Stare Babice: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz 
Grzegorczyk, 2005 

Literatura uzupełniająca 

Fischer Z., Magomedow M. Ekologia, krajobraz, energia. Tow. Naukowe KUL, 2004 

 


