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KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Biogospodarka 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Bioeconomy 

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 VII 3 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 VII 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne brak 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. C1-Opanowanie pojęć i terminologii dotyczących biogospodarki.  

2. C2-Poznanie podstaw procesów umożliwiających pozyskiwanie energii z naturalnych zasobów 
odnawialnych 

 
 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W_01  Student ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą odnawialnych źródeł 
energii  

(K_W01) 

W_02  Student ma pogłębioną wiedzę na temat zrównoważonego 
użytkowania zasobów naturalnych  

(K_W04) 

W_03  Student ma rozszerzoną wiedzę o możliwości pozyskiwania 
energii ze źródeł odnawialnych  

(K_W07) 

W_04  Student ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia (K1A_W15) 
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społecznych ekonomicznych, prawnych i innych 
pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej 
architekta krajobrazu  

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01  Student posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, 
analizy i twórczego wykorzystywania wiedzy dotyczącej źródeł 
energii odnawialnej  

(K_U01) 

U_02  Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych 
oraz innych źródeł  

(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  Student 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 Student dostrzega znaczenie społecznej, zawodowej i etycznej 
odpowiedzialności za stan biosfery oraz reprezentuje postawę 
odpowiedzialnego projektowania krajobrazu z uwzględnieniem 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz zasad 
zrównoważonego rozwoju  

(K_K06) 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Zasady biogospodarki  
Pozyskiwanie energii odnawialnej  
Energia słońca  
Energia wody  
Energia wiatru  
Energia geotermalna  
Biopaliwa  
Biogazownie  
Recykling  
Kompostowanie  
Gospodarka ściekowa  
Odpady stałe  
Gatunki obce i inwazyjne 

 
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 

W_02 Omówienie zagadnień z 
wykorzystaniem 

Test pisemny Sprawdzony test 
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prezentacji 
multimedialnej 

W_03 Omówienie zagadnień z 
wykorzystaniem 
prezentacji 
multimedialnej 

Test pisemny Sprawdzony test 

W_04 Omówienie zagadnień z 
wykorzystaniem 
prezentacji 
multimedialnej 

Test pisemny Sprawdzony test 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Prezentacja filmów, 
dyskusja 

Test pisemny Sprawdzony test 

U_02 Prezentacja filmów, 
dyskusja 

Test pisemny Sprawdzony test 

U_03 Prezentacja filmów, 
dyskusja 

Test pisemny Sprawdzony test 

U_04 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 

 
VI. Kryteria oceny, wagi 

Ocena bardzo dobra  
(W)  
Student posiada pełną wiedzę dotyczącą odnawialnych źródeł energii, na temat zrównoważonego 
użytkowania zasobów naturalnych oraz o możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w 
omawianym zakresie  
(U)  
Student posiada umiejętność swobodnego wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego 
wykorzystywania wiedzy dotyczącej źródeł energii odnawialnej, potrafi kreatywnie pozyskiwać 
informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł  
(K)  
Student ma pełną świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan 
biosfery oraz reprezentuje postawę odpowiedzialnego projektowania krajobrazu z uwzględnieniem 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz zasad zrównoważonego rozwoju  
 
Ocena dobra  
(W)  
Student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą odnawialnych źródeł energii, na temat zrównoważonego 
użytkowania zasobów naturalnych oraz o możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w 
omawianym zakresie  
(U)  
Student posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania 
wiedzy dotyczącej źródeł energii odnawialnej, potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych 
oraz innych źródeł  
(K)  
Student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan 
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biosfery oraz postawy odpowiedzialnego projektowania krajobrazu z uwzględnieniem dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego i zasad zrównoważonego rozwoju  
 
Ocena dostateczna  
Student ma podstawową wiedzę dotyczącą odnawialnych źródeł energii, na temat zrównoważonego 
użytkowania zasobów naturalnych oraz o możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w 
omawianym zakresie  
(U)  
Student posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego 
wykorzystywania wiedzy dotyczącej źródeł energii odnawialnej i pozyskiwania informacji z literatury, 
baz danych oraz innych źródeł  
(K)  
Student rozumie znaczenie społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan biosfery oraz 
postawy odpowiedzialnego projektowania krajobrazu z uwzględnieniem dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego oraz zasad zrównoważonego rozwoju  
 
Ocena niedostateczna  
(W)  
Student ma niedostateczną wiedzę dotyczącą odnawialnych źródeł energii, na temat 
zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych oraz o możliwości pozyskiwania energii ze 
źródeł odnawialnych.  
(U)  
Student nie posiada umiejętności wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania 
wiedzy dotyczącej źródeł energii odnawialnej i pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz 
innych źródeł  
(K)  
Student nie rozumie znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za stan biosfery 
oraz postawy odpowiedzialnego projektowania krajobrazu z uwzględnieniem dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego oraz zasad zrównoważonego rozwoju 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

50 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

15 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Paweł Bartoszczuk. Perspektywy rozwoju biogospodarki. ZS WSH Zarządzanie 2014 (1), s. 357-364.  
Eugeniusz K. Chyłek, Monika Rzepecka. Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone 
wykorzystanie zasobów. Polish Journal of Agronomy 2011, 7, 3–13.  
Helena Paul. Droga do katastrofy: Polityka agroenergetyczna Unii Europejskiej a zawłaszczanie ziemi i 
zasobów wodnych na świecie. Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa 2013, 36pp. 

Literatura uzupełniająca 

https://www.youtube.com/watch?v=y8XsH-VjSY0  
https://www.youtube.com/watch?v=-Umss6l-T4w  
https://www.youtube.com/watch?v=B7GB1In2Rwg  
https://www.youtube.com/watch?v=AMV6APsvKeg  
https://www.youtube.com/watch?v=fcwwPzDarqY  
https://www.youtube.com/watch?v=faRxUmwLYYU  
https://www.youtube.com/watch?v=7eHciD-rDQM  
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https://www.youtube.com/watch?v=l5PMUzlSs-Q  
https://www.youtube.com/watch?v=3J8R2-dLKqI  
https://www.youtube.com/watch?v=_W08JbkkC-w  
https://www.youtube.com/watch?v=SxZ-JOkO4HE  
https://www.youtube.com/watch?v=t7h1KnpATUQ  
https://www.youtube.com/watch?v=P0EdWT-r2C8  
http://plejada.pl/325-fitoremediacja-mov/rml4lj  
https://www.youtube.com/watch?v=iFpmY1QgWqQ  
https://www.youtube.com/watch?v=QXRKrtA-kps  
https://www.youtube.com/watch?v=-VR3yz018dU  
https://www.youtube.com/watch?v=oOYj-pi63Lw  
https://www.youtube.com/watch?v=tDPCj0kHyCY  
https://www.youtube.com/watch?v=cUXxslWRT10  
https://www.youtube.com/watch?v=aOc4Q6NgTU4  
https://www.youtube.com/watch?v=dncrmkJqcJg  
https://www.youtube.com/watch?v=icW9rzDDKMs  
https://www.youtube.com/watch?v=pC3X5f_Emso  
https://www.youtube.com/watch?v=PlQ4Zc8TSc4  
https://www.youtube.com/watch?v=mq0piqr5Rjc  
https://www.youtube.com/watch?v=Er1p78rGUG0  
https://www.youtube.com/watch?v=w5xnnrx0ATE 

 


