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KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Ekofizjografia 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Eco-physiographic documentation  

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 dr hab. Lidiya Dubis (prof. KUL) 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład   3 

konwersatorium   

ćwiczenia 45 VII 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne 
Podstawowa wiedza z zakresu kartografii. 
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu środowiska przyrodniczego i 
jego ochrony. 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Zapoznanie z zakresem tematycznym oraz zasadami sporządzania opracowań 
ekofizjograficznych. 

2. Nabycie umiejętności sporządzania opracowań ekofizjograficznych. 

 
 

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

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do efektu 

kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student przedstawia wymogi formalne dotyczące sporządzania 
opracowań ekofizjograficznych.  

K_W01, K_W06, 
K_W07, K_W08  

W_02 Wymienia etapy sporządzania opracowania ekofizjograficznego.  K_W01 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student posługuje się mapami topograficznymi i tematycznymi K_U01 
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z zakresu środowiska przyrodniczego.  

U_02 Analizuje poszczególne elementy środowiska przyrodniczego.  K_U01 

U_03 Określa możliwości zagospodarowania opracowywanego 
obszaru zgodne z uwarunkowaniami przyrodniczymi.  

K_U03, K_U05, 
K_U06, K_U10, 
K_U12, K_U13 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student reprezentuje postawę dbałości o aspekty 
środowiskowe na etapie gospodarowania przestrzenią.  

K_K03, K_K04, K_K05  
 

K_02 Potrafi zespołowo przygotowywać materiały kartograficzne i 
opisy dotyczące środowiska przyrodniczego.  

K_K02 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

Wymogi prawne, zasady i metodyka sporządzania opracowań ekofizjograficznych.  
Charakterystyka poszczególnych etapów tworzenia opracowania ekofizjograficznego.  
Wpływ wybranych czynników abiotycznych i biotycznych środowiska przyrodniczego na możliwość 
zagospodarowania terenu.  
Rola opracowań ekofizjograficznych w procesie planowania przestrzennego i ochronie środowiska. 

 
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 

Opracowanie pisemne Sprawdzone opracowanie 
pisemne 

W_02 Omówienie zagadnień z 
wykorzystaniem 
prezentacji multimedialnej 

Opracowanie pisemne Sprawdzone opracowanie 
pisemne 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza kartograficzna 
Praca zespołowa 

Opracowanie projektowe Sprawdzone opracowanie 
projektowe 

U_02 Analiza kartograficzna 
Praca zespołowa 

Opracowanie projektowe Sprawdzone opracowanie 
projektowe 

U_03 Analiza kartograficzna 
Praca zespołowa 

Opracowanie projektowe Sprawdzone opracowanie 
projektowe 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca zespołowa Opracowanie projektowe Sprawdzone opracowanie 
projektowe 

K_02 Praca zespołowa Opracowanie projektowe Sprawdzone opracowanie 
projektowe 

 
VI. Kryteria oceny, wagi 
 

Na końcową ocenę z ćwiczeń składają się:  

• przygotowanie pracy projektowej 80% 

• aktywny udział w części praktycznej ćwiczeń 20% 

 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 
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Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

60 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

25 

 
VIII. Literatura 
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