
 

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem 

Wydział Inżynieryjny 

KARTA PRZEDMIOTU 

 

Kierunek Inżynieria środowiska 

Nazwa przedmiotu  

Obszar kształcenia Nauki techniczne 

Charakter zajęć  Obligatoryjny 

Rok studiów I 

Semestr studiów I 

Forma studiów Niestacjonarna 

Poziom studiów Studia pierwszego stopnia inżynierskie 

Profil studiów Ogólnoakademicki 

Forma zajęć/ 

liczba godzin 

Wykład Ćwiczenia Laboratorium 
Zajęcia 

projektowe 

Zajęcia 

terenowe 

     

Sposób zaliczenia 

(E, Z/O, Z, PK) 

Wykład Ćwiczenia Laboratorium 
Zajęcia 

projektowe 

Zajęcia 

terenowe 

     

Liczba punktów ECTS 

(uzupełnia dziekan) 

Ogółem 

zajęć wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli 

akademickich 

zajęć o charakterze praktycznym, 

w tym zajęć laboratoryjnych 

i projektowych 

   

Osoby prowadzące 

Kontakt dla studentów 

Adres e-mail 

 

 

 

Kierunkowe efekty kształcenia Symbol 

Wiedza 

 K_W 

 K_W 

 K_W 

 K_W 

 K_W 



Umiejętności 

 K_U 

 K_U 

 K_U 

 K_U 

Kompetencje 

społeczne 

 K_K 

 K_K 

 K_K 

 K_K 

Założenia i cele  

przedmiotu 

do uzupełnienia 

 

Wymagania 

wstępne (w zakresie 

wiedzy, umiejętności 

i kompetencji 

społecznych) 

do uzupełnienia 

Szczegółowe efekty kształcenia przedmiotu/modułu 

Kod efektu 

przedmiotu 
Nazwa przedmiotowego efektu kształcenia 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

kształcenia 

WIEDZA 

P_W01 do uzupełnienia Np. K_W01 

P_W02 do uzupełnienia uzup. 

P_W03 do uzupełnienia uzup. 

P_W04 Np. Student powinien być w stanie: 
 - zdefiniować, dobierać, formułować, nazywać, objaśniać, odtwarzać, opisać, 
podsumować, rozpoznać, scharakteryzować, wskazać, wybrać,  wyliczać, 
zdefiniować, zidentyfikować, 
 
Uwaga: przedmiotowe efekty kształcenia w zakresie wiedzy  należy odnieść do 
wymienionych powyżej kierunkowych efektów kształcenia. Można także 
wprowadzić inne  efekty w zakresie wiedzy z załączonego wykazu kierunkowych 
efektów kształcenia dla kierunku leśnictwo 

 

UMIEJĘTNOŚCI 

P_U01 do uzupełnienia Np. K_U01 

P_U02 do uzupełnienia uzup. 

P_U03 do uzupełnienia uzup. 

P_U04 student powinien umieć: 
- analizować, definiować, interpretować, decydować, dobierać, formułować, inicjować, 
interpretować, kalkulować, kontrolować, koordynować, korzystać, łączyć, montować, 

 



nakreślać, obliczać, obsługiwać, oceniać, planować, opracować, organizować, 
podejmować, postępować, prowadzić, przeprowadzać, przygotować, rozwiązać, 
skrytykować, sporządzić, stosować, szacować, tworzyć, uporządkować, użytkować, 
wdrażać, weryfikować, współpracować, wykonać, wykorzystać, wyszukać, 
zaprezentować, zaprojektować, zastosować, zatwierdzić,  ..., 
 
Uwaga: przedmiotowe efekty kształcenia w zakresie umiejętności  należy odnieść do 
wymienionych powyżej kierunkowych efektów kształcenia. Można także wprowadzić 
inne  efekty w zakresie umiejętności z załączonego wykazu kierunkowych efektów 
kształcenia dla kierunku leśnictwo 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

P_K01 do uzupełnienia Np. K_K01 

P_K02 do uzupełnienia uzup. 

P_K03 do uzupełnienia uzup. 

P_K04 student nabędzie następujące postawy: 
- chętny do …, dbały o …, kreatywny…, otwarty na …, postępuje zgodnie z …, 
postrzega relacje …, świadomy …, wrażliwy na …, aktywny do/w…, zdeterminowany 
…, odpowiedzialny za …, zdolny do …, zorientowany na …, przygotowany do …, 
rozwiązywanie problemów …, 
 
Uwaga: przedmiotowe efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych  należy 
odnieść do wymienionych powyżej kierunkowych efektów kształcenia. Można także 
wprowadzić inne  efekty w zakresie kompetencji społecznych z załączonego wykazu 
kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku leśnictwo 
 

 

Treści programowe 

Przedmiotowy efekt 

kształcenia 

Symbol 

Wykład (szczegółowy program zajęć) 

1 uzup. Np. P_W01, 

P_U02 

2 uzup. uzup. 

3 uzup. uzup. 

4 uzup. uzup. 

5 uzup. uzup. 

Ćwiczenia (szczegółowy program zajęć) 

1 uzup. Np. P_W01, 

P_U02 

2 uzup. uzup. 

3 uzup. uzup. 



4 uzup. uzup. 

5 uzup. uzup. 

Laboratorium/ zajęcia projektowe (szczegółowy program zajęć) 

1 uzup. Np. P_W01, 

P_U02 

2 uzup. uzup. 

3 uzup. uzup. 

4 uzup. uzup. 

5 uzup. uzup. 

Zajęcia terenowe (szczegółowy program zajęć) 

1 uzup. Np. P_W01, 

P_U02 

2 uzup. uzup. 

3 uzup. uzup. 

4 uzup. uzup. 

5 uzup. uzup. 

Stosowane 

metody 

dydaktyczne 

do uzupełnienia 

Prezentacja multimedialna, wykład, ćwiczenia, analiza przypadków (film lub opis 
sytuacyjny), projekt, dyskusje w grupach, e-learning, referaty, pokaz, prelekcja, gry 

dydaktyczne itp. (należy wskazać właściwe dla danego przedmiotu) 

Praca własna 

studenta 

do uzupełnienia 

Przygotowanie projektu, referatu, e-learning, studia literaturowe, przygotowanie prezentacji, 
wykonanie sprawozdań itp. (należy wskazać właściwe dla danego przedmiotu) 

 

Metody 

i sposoby 

weryfikacji 

zakładanych 

efektów 

kształcenia 

Przedmiotowy 

efekt 

kształcenia 

Symbol 

Sposoby weryfikacji osiąganego przez studenta przedmiotowego 

efektu kształcenia 

(np. egzamin ustny, egzamin pisemny, test, prezentacja, projekt, 

aktywność na zajęciach, e-learning itp.) 

P_W01 

do uzupełnienia  

uwaga:  każdy efekt przedmiotowy musi być weryfikowany 
przez co najmniej jedną metodę weryfikacji z różnym 
stopniem natężenia:  
 „+++”- w pełnym stopniu , 
 „++”- w dużym stopniu , 
„ +”  - częściowo. 
np. egzamin pisemny   +++ 



P_W02 do uzupełnienia 

P_W03 do uzupełnienia 

P_U01 do uzupełnienia 

P_U02 do uzupełnienia 

P_U03 do uzupełnienia 

P_K01 do uzupełnienia 

P_K02 do uzupełnienia 

P_K03 do uzupełnienia 

Forma  

i warunki 

zaliczenia 

przedmiotu 

 

 

do uzupełnienia 

Literatura 

podstawowa 

(powinna być wydana po 2000 roku.) 

 

Literatura 

uzupełniająca 

(w tym inne pomoce naukowe, np. akty prawne, orzecznictwo sądowe, artykuły 

naukowe i itp.): 

Bilans godzin i ECTS (uzupełnia dziekan) Godziny ECTS 

Ogółem dla przedmiotu/modułu     

Zajęcia 
wymagające  

bezpośredniego  
udziału nauczyciela 

Wykład   

Ćwiczenia/laboratoria/ /seminaria/zajęcia terenowe   

Konsultacje z wykładowcą (do 20%)   

Konsultacje w ramach: projektów, e-learningu (do 20%)   

Praca własna – Projekty   

Praca własna – E-learning   

Praca własna – przegotowanie do zajęć i egzaminu   

 

 


