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Specjalność

B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU
Przynależność do grupy/bloku
przedmiotów

podstawowy

Status modułu

obowiązkowy

(podstawowy / kierunkowy / inny HES)
(obowiązkowy / nieobowiązkowy)

Język prowadzenia zajęć

polski

Usytuowanie modułu w planie studiów semestr

semestr 8

Usytuowanie realizacji przedmiotu w roku semestr letni
akademickim
(semestr zimowy / letni)
Wymagania wstępne

(kody modułów / nazwy modułów)

Egzamin

nie

Liczba punktów ECTS

1

Forma prowadzenia
zajęć
w semestrze

(tak / nie)

wykład

ćwiczenia

laboratorium

projekt

inne

10

-

-

-

-

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Celem modułu jest: zapoznanie studentów z najważniejszymi i najszybciej rozwijającymi się
instrumentami ochrony środowiska w kraju i na świecie, którymi są OOŚ;
 z funkcjonowaniem systemu ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) jako uniwersalnym
systemem zarządzania środowiskiem, stosowanym w kraju i w UE,
 z wymaganiami prawodawstwa krajowego rangi ustaw i aktów wykonawczych oraz ich
wzajemnych powiązań dotyczących sporządzania OOŚ na etapie opracowywania:
 projektów koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, regionu,
 projektów polityki, strategii, planów lub programów dotyczących gałęzi przemysłu, rolnictwa i
innych w układzie województw, regionów, gmin, wsi, itp.
Cel
 sporządzania OOŚ dla inwestycji zaliczonych do szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi lub
modułu
mogących szkodzić środowisku i zdrowiu ludzi,
 rodzajami OOŚ wykonywanymi dla zróżnicowanych potrzeb, w tym do sporządzania raportów o
środowisku, przeglądów ekologicznych, wszystkich faz planowania i realizacji przedsięwzięć
inwestycyjnych, w szczególności zaś w powiecie, gminie, mieście, wsi itp.
 zakresem merytorycznym i formalno-prawnym OOŚ dla przykładowych obiektów, np.
oczyszczalni ścieków MB i glebowo-roślinnej; obiektów związanych z tym rolniczym
zagospodarowaniem ścieków i osadów ściekowych.
W treści wykładów uwzględnia i upowszechnia się najlepsze wzory proceduralne wykonywania OOŚ
dla mechaniczno- biologicznych ścieków komunalnych realizujących Io, IIo i IIIo oczyszczania.

Symbol
efektu

Efekty kształcenia

Ma wiedzę z zakresu sporządzania raportów OOŚ,
W_01 podstaw formalno-prawnych dotyczących procedur OOŚ,
roli OOŚ.
Ma wiedzę dotyczącą procedur wynikających z ustaw:
W_02 prawo budowlane, prawo wodne, o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, ochrony środowiska.
Potrafi pozyskiwać informacje z bazy aktów prawnych,
integrować uzyskane informacje, dokonywać ich
interpretacji, a także wyciągać stosowne wnioski i
U_01
określić kierunki działania w zakresie ochrony
środowiska

U_02

K_01

K_02

Ma umiejętność zidentyfikowania oddziaływań na etapie
budowy, eksploatacji, ewentualnej awarii lub likwidacji
projektu.
Rozumie znaczenie postępu technicznego i konieczność
wdrażania nowych rozwiązań technicznych ale w
poszanowaniu praw przyrody, rozumie pozatechniczne
aspekty działalności inżynierskiej w tym wpływ na
środowisko i możliwości przeciwdziałania degradacji
środowiska
Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu wiedzy
nt. jakości środowiska, możliwości jego poprawy i
ochrony; dostrzega związki między jakością środowiska a
jakością zdrowia i życia, przestrzega kodeksu etyki
zawodowej

Forma
prowadzenia
zajęć
(w/ć/l/p/inne)

odniesienie do
efektów
kierunkowych

W

IŚ_W18

W

IŚ_W18

W

IŚ_U02

odniesienie do
efektów
obszarowych

T1A_W02
T1A_W07
T1A_W08
T1A_W02
T1A_W07
T1A_W08
T1A_U01
T1A_U05
T1A_U07

IŚ_U25

T1A_U09
T1A_U10

W

IŚ_K09

T1A_K02

W

IŚ_K06

T1A_K06
T1A_K07

W

Treści kształcenia:
1.

Treści kształcenia w zakresie wykładu
Odniesienie
do efektów
kształcenia
dla modułu

Nr
wykładu

Treści kształcenia

1

Omówienie treści wykładu, literatury, rodzajów raportów OOŚ, podstaw formalnoprawnych dotyczących procedur OOŚ, roli OOŚ.

2

Raporty OOŚ w procesie inwestycyjnym. Powiązanie OOŚ z procedurami
wynikającymi z ustawą: prawo budowlane, prawo wodne, o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, ochrony środowiska

3

Podstawy kwalifikowania i rodzaje inwestycji wymagające sporządzania raportów
OOŚ wraz z komentarzem

4-5

2.

W_01
W_02
U_02
K_01
K_02

Treści kształcenia w zakresie projektu
Treści kształcenia w zakresie ćwiczeń

3.
4.

Omówienie w szerszej wersji zakresu merytorycznego i elementów składowych
OOŚ oczyszczalni ścieków MBCh

W_01
W_02
W_01
W_02
U_01
U_02
K_01
K_02
W_01
W_02
U_02
K_01

Charakterystyka zadań w ramach innych typów zajęć dydaktycznych

Metody sprawdzania efektów kształcenia
Symbol
efektu
W_01
W_02
U_01
U_02
K_01
K_02

Metody sprawdzania efektów kształcenia
(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejętności – odwołanie do konkretnych zadań projektowych, laboratoryjnych, itp.)

Kolokwium
Kolokwium
Kolokwium
Kolokwium
Kolokwium
Kolokwium

D. NAKŁAD PRACY STUDENTA
Bilans punktów ECTS
Rodzaj aktywności
1
2
3

Udział w wykładach
Udział w ćwiczeniach
Udział w laboratoriach

Obciążenie
studenta

10
-

4
5
6
7
8
9
10

Udział w konsultacjach (2-3 razy w semestrze)
Udział w zajęciach projektowych
Konsultacje projektowe
Udział w egzaminie/zaliczeniu

2
-

Liczba godzin realizowanych przy bezpośrednim udziale nauczyciela
akademickiego
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

12
(suma)

0,48

(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)

11
12
13
14
15
15
17
18
19
20
21

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń
Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów
Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów
Wykonanie sprawozdań
Przygotowanie do kolokwium końcowego z laboratorium
Wykonanie projektu i prezentacji multimedialnej
Przygotowanie do zaliczenia

(suma)

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta)

Sumaryczne obciążenie pracą studenta
Punkty ECTS za moduł
1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta

24

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym
Suma godzin związanych z zajęciami praktycznymi

25

3
13

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta

22
23

10

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze
praktycznym

0,52
25
1,0
0
0

1 punkt ECTS=25-30 godzin obciążenia studenta
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