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KARTA PRZEDMIOTU  
 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Waloryzacja i ochrona środowiska przyrodniczego  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Evaluation and protection of natural environment 

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. Ihor Kozak  Prof. KUL 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 VI 4 

konwersatorium   

ćwiczenia 30 VI 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe 10 VI 

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne 
Podstawowe wiadomości z zakresu procesów zachodzących w środowisku 
przyrodniczym oraz wpływu działalności człowieka na przyrodę.  
Znajomość podstaw użytkowania komputera 

 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

1. Poszerzenie i uaktualnienie wiedzy o waloryzacji i ochronie środowiska przyrodniczego 

 
 
 

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 analizy 
środowiska  

KW_01 

W_02 Posiada wiedzę przyrodniczą konieczną do waloryzacji i 
ochrony środowiska przyrodniczego  

KW_08 

UMIEJĘTNOŚCI 
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U_01 Potrafi wielopłaszczyznowo i kompleksowo ujmować 
kwestie przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-
gospodarczego na poziomie gmin 

KU_03 

U_02 Potrafi uczestniczyć w ochronię środowiska naturalnego, 
współpracować przy ocenie zasobów i stanu środowiska 
przyrodniczego. 

KU_10 

U_03 Potrafi współdziałać podczas tworzenia i wdrażania 
projektów z zakresu ochrony środowiska  
 

KU_11 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Rozumie potrzebę samokształcenia i poszerzania wiedzy o 
waloryzacji i ochronie środowiska przyrodniczego  

K_K01 

K_02 Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny wdrażając 
innowację w ocenie i ochronę środowiska przyrodniczego 

K_K04 

 
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

W ramach części wykładowej omawiane będą: 
1. Środowisko, jako przedmiot oceny w planach ochrony parków kulturowych oraz parków 

narodowych, rezerwatów i parków krajobrazowych;  
2. Oceny środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu i ich znaczenie w planowaniu 

przestrzennym; 
3. Metody, techniki i technologii waloryzacji środowiska przyrodniczego.  

 
W ramach części ćwiczeniowej studenci realizować będą: 

1. Opracowanie projektowe pt. „Waloryzacja środowiska przyrodniczego wybranych gmin”; 
2. Charakterystyka i analiza uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych terenu gminy; 
3. Iinfrastruktura techniczna, ustalenie zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych dla rozwoju 

funkcji użytkowych gminy; 
4. Określenie ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów środowiska lub 

występowania uciążliwości i zagrożeń środowiska. 
 
W ramach części prac terenowych studenci realizować będą praktyczną waloryzację środowiska 
przyrodniczego w terenie. 

 
 
 
 

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 Wykład konwersatoryjny Test Uzupełniony i oceniony 
test 

W_02 Wykład konwersatoryjny Test Uzupełniony i oceniony 
test 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Analiza tekstu Test Uzupełniony i oceniony 
test 

U_02  Analiza 

kartograficzna  
 

Test Uzupełniony i oceniony 
test 
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U_03 Ćwiczenia praktyczne Kolokwium Uzupełnione i ocenione 
kolokwium 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Praca w grupach  Test Uzupełniony i oceniony 
test 

K_02 Praca w grupach  Test Uzupełniony i oceniony 
test 

 
VI. Kryteria oceny, wagi 

Na końcową ocenę  składają się: 
· test pisemny 80%, 
· aktywny udział w dyskusji  20%, 

 
Kryteria oceniania prac na teście: 
91 - 100% punktów z testu - ocena 5,0 
81 - 90% punktów z testu - ocena 4,5 
71 - 80% punktów z testu - ocena 4,0 
61 - 70% punktów z testu - ocena 3,5 
50 - 60% punktów z testu - ocena 3,0 

 
 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

65 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 

 
VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

Europejska konwencja krajobrazowa, Florencja 2000. 
Wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w Polsce. GDOŚ, Warszawa 2012. 
Chmielewski T., Systemy krajobrazowe: Struktura, funkcjonowanie, planowanie. PWN 2012. 
Litwin U., Bacior S., Piech I., Metodyka waloryzacji i oceny krajobrazu, 2009 
Janeczko E., 2011: Waloryzacja krajobrazu leśnego, Wyd. SGGW, Warszawa 

Literatura uzupełniająca 

Błachnio, Głowacka i inni, 1997: Problematyka przyrodnicza w Studium Uwarunkowań i  Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, IGPiK, Warszawa 
Bajerowski T., Biłozor A., Cieślak I., Senetra A., Szczepińska A., 2007: Ocena i wycena krajobrazu. 
Wybrane problemy rynkowej oceny i wyceny krajobrazu wiejskiego, miejskiego i stref przejściowych, 
Educaterra, Olsztyn 
Szyszko J., Porter B., Malczyk J., 2009: ABC gospodarki przestrzennej w aspekcie rozwoju 
regionalnego, Wyd. SGGW, Warszawa 
Bell S., 2004: Elements of visual design in the landscape, Spon Press, London and New York 

 


