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KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu 
Środowisko naturalne a zagospodarowanie 
przestrzenne 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Natural environment and spatial management 

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   9 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium 
30 
30 
30 

V 
VI 
VII 

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa 
30 
30 

VI 
VII 

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne 

Podstawowa wiedza z zakresu geografii fizycznej, ekologii krajobrazu, 

planowania przestrzennego oraz podstaw wykorzystania specjalistycznych 

narzędzi informatycznych 

 
II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Pogłębienie praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu analizy komponentów i struktury 
środowiska naturalnego. 

2. Poznanie najnowszych metod oceny stany środowiska naturalnego oraz jego funkcjonowania 
jako złożonego systemu przyrodniczego. 

3. Pogłębienie teoretycznej wiedzy z zakresu relacji zachodzących pomiędzy środowiskiem 
naturalnym a zagospodarowaniem terenu. 

4. Przygotowanie studenta do napisania pracy inżynierskiej. 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 
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Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Ma rozszerzoną wiedzę konieczną do rozumienia 
środowiska naturalnego, jako złożonego systemu 
przyrodniczego, zna relacji zachodzące pomiędzy 
środowiskom naturalnym a zagospodarowaniem 
terenu 

K_W01, K_W02 

W_02 Posiada wiedzę przyrodniczą konieczną do 
identyfikacji zjawisk i problemów dotyczących 
niekorzystnego wpływu zagospodarowania na stan 
komponentów środowiska naturalnego 

K_W02, K_W04 

W_03 Posiada wiedzę na temat zasad opracowywania i 
przedstawienia problemów badawczych dotyczących 
środowiska naturalnego oraz zna zasady ochrony 
własności intelektualnej i sposoby zgodnego z 
prawem cytowania piśmiennictwa i prac naukowych 
w swojej pracy inżynierskiej 

K_W04, K_W07, 
K_W10, K_W11 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Potrafi pozyskiwać wiedzę z literatury, baz danych i 
innych źródeł, a także wyciągać wnioski oraz 
formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie 

K_U01 

U_02 Potrafi wielopłaszczyznowo i kompleksowo ocenić 
skutki negatywnego wpływu zagospodarowania 
terenu na stan środowiska naturalnego 

K_U03, K_U04 

U_03 Potrafi zaplanować kierunki i skalę przekształceń 
środowiska naturalnego przez człowieka zgodnie z 
jego potrzebami uwzględniając zasady rozwoju 
zrównoważonego 

K_U04, K_U08 

KOMPETENCJE 
SPOŁECZNE 

K_01 Student jest otwarty na zdobywanie nowej wiedzy o 
środowisku przyrodniczym, poszukiwanie innowacji w 
zakresie planowania przestrzennego na zasadach  
zrównoważonego rozwoju. Rozumie potrzebę 
kształcenia się przez całe życie. 

K_K01, K_K04 

K_02 Student jest otwarty na współdziałanie w zespole i 
potrafi dyskutować nad wybranymi problemami z 
zakresu wpływu zagospodarowania na  stan  środowi 
ka przyrodniczego. Wykazuje zrozumienie 
podstawowych zasad etyki zawodowej i 
odpowiedzialności za kształtowanie i stan środowiska 
naturalnego kraju. 

K_K02, K_K03, 
K_K05, K_K06 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Analiza głównych pojęć dotyczących struktury i funkcjonowania środowiska naturalnego oraz 
funkcjonalno-przestrzennej struktury terenu. 
2. Omówienie zasad analizy dynamiki głównych komponentów środowiska naturalnego w granicach 
jednostek administracyjnych i fizycznogeograficznych. 
3. Prezentacja tematów możliwych do realizacji w ramach pracy inżynierskiej dotyczących środowiska 
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naturalnego a zagospodarowania terenu. 
4. Przedstawienie najnowszych metod oceny wpływu różnych typów zagospodarowania na 
komponenty środowiska naturalnego. 
5. Omówienie zasad pisania prac inżynierskich. Zagadnienie plagiatu - jego istota i konsekwencje. 
6. Ustalenie układu i etapów wykonania pracy inżynierskiej. 
7. Zbieranie materiałów, analiza i interpretacja wyników badań pracy inżynierskiej. 
8. Dyskusja nad głównymi wynikami badań i wnioskami poszczególnych rozdziałów pracy 
inżynierskiej. 
9. Omawianie zagadnień na egzamin dyplomowy w formie prezentacji multimedialnych 
przygotowanych przez studentów. 

 
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 Praca badawcza pod 
kierunkiem 
(praca seminaryjna) 

praca inżynierska praca inżynierska, 
prezentacja lub  
poster na obronę 

W_02 Praca badawcza pod 
kierunkiem 
(praca seminaryjna) 

praca inżynierska praca inżynierska, 
prezentacja lub 
poster na obronę 

W_03 Praca badawcza pod 
kierunkiem 
(praca seminaryjna) 

praca inżynierska praca inżynierska, 
prezentacja lub 
poster na obronę 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca badawcza pod 
kierunkiem 
(praca seminaryjna) 

praca inżynierska praca inżynierska, 
prezentacja lub  
poster na obronę 

U_02 Praca badawcza pod 
kierunkiem 
(praca seminaryjna) 

praca inżynierska praca inżynierska, 
prezentacja lub 
poster na obronę 

U_03 Praca badawcza pod 
kierunkiem 
(praca seminaryjna) 

praca inżynierska praca inżynierska, 
prezentacja lub 
poster na obronę 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja Obserwacja Aktywny udział w dyskusji 
notowany na liście 
obecności 

K_02 Dyskusja Obserwacja Aktywny udział w dyskusji 
notowany na liście 
obecności 

 
VI. Kryteria oceny, wagi 

 
Semestr I 
Warunkiem zaliczenia jest wybranie tematu pracy inżynierskiej. Przygotowanie planu pracy oraz 
planu badań, będących podstawą do późniejszego wykonania pracy. 
  
Semestr II 
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Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie krótkiej pracy pisemnej z wykorzystaniem literatury 
naukowej, wykonanie kolejnych etapów niezbędnych do przygotowania pracy inżynierskiej, w tym 
przygotowanie części wstępnej pracy inżynierskiej zawierającej analizę literatury przedmiotu, 
opracowanie wyników analiz. 
 
Semestr III 
Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie całości pracy inżynierskiej oraz prezentacji na obronę 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

180 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

100 

 
 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Pozycje literatury dobierane są indywidualnie, zgodnie z tematyką pracy inżynierskiej i 
zainteresowaniami studenta 

Literatura uzupełniająca 

Pozycje literatury dobierane są indywidualnie, zgodnie z tematyką pracy inżynierskiej i 
zainteresowaniami studenta 

 


