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Wykład: 10 godz., Ćw. audytoryjne: 15 godz.
Termin realizacji przedmiotu
2021/2022 zimowy
Status przedmiotu

2
Udział w ćwiczeniach i praca studenta w ramach
projektów - 1 ECTS
Przygotowanie studenta do egzaminu - 1 ECTS

Ó

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

PR

dr hab. Aldona Dobrzycka-Krahel
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Y

angielski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

- Analiza zdarzeń krytycznych (przypadków)
- Metoda projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy,
- Zaliczenie na ocenę
praktyczny)
- Egzamin
- Praca w grupach
Formy zaliczenia
- Wykład problemowy
- wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja
- egzamin pisemny testowy
Podstawowe kryteria oceny

Pracownia projektowa oceniana będzie na podstawie wykonanych projektów. Oceniany
będzie też pisemny test z wiedzy.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
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Podczas zajęć będą realizowane projekty, które zostaną ocenione.
Egzamin testowy będzie zaliczeniem wykładów.

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
Brak

B. Wymagania wstępne
Brak

Y

Cele kształcenia

BN

Uzyskanie nowej wiedzy na temat wykorzystania żywych zasobów wód w przemyśle i procesach oczyszczania w ekosystemach wodnych.
Uzyskanie nowych umiejętności interpretowania zależności pomiędzy wartościami energetycznymi, składem biochemicznym, innymi właściwościami
(np. związki przeciwnowotworowe, minerały, zawartość witamin) organizmów wodnych a ich wykorzystaniem przez ludzi.

Treści programowe

Ó

- Żywe zasoby wód, właściwości organizmów wodnych
- Możliwości wykorzystania organizmów wodnych w przemyśle, w procesach oczyszczania ekosystemów wodnych oraz jako boindykatory
- Zależności pomiędzy wartościami energetycznymi, składem biochemicznym, innymi właściwościami organizmów wodnych (np.
przeciwnowotworowymi, zawartością minerałów, witamin) a ich wykorzystaniem przez ludzi
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Kierunkowe efekty kształcenia
Wykłady:
A.1. Żywe zasoby mórz
A.2. Żywe zasoby wód słodkich
A.3. Wartości energetyczne, skład biochemiczny i inne
właściwości organizmów wodnych (np. właściwości
przeciwnowotworowe, zawartość minerałów i witamin)
A.4. Możliwości wykorzystania organizmów wodnych w
procesach oczyszczania ekosystemów wodnych i
jako bioindykatory
A.5. Możliwości gospodarczego wykorzystania organizmów
wodnych. Organizmy wodne wykorzystywane w przemyśle
spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym
Pracownie projektowe:
C.1. Jak wykorzystujemy żywe zasoby wód? Możliwości
wykorzystania organizmów wodnych w procesach
oczyszczania ekosystemów wodnych (case studies)
C.2. Jak wykorzystujemy żywe zasoby wód? Możliwości

Wiedza
K_WO1: student zna i rozumie terminologię właściwą w naukach ścisłych i
przyrodniczych (w języku angielskim i/lub łacińskim), która jest niezbędna do
zrozumienia wykorzystania żywych zasobów wód
Oceanografia lic/Oceanography BA-K_WO1
Geologia lic/Geology BA-K_WO1
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód/Water Management and Protection of
Water Resources BA-K_WO1

Umiejętności
K_UO1: student potrafi posługiwać się obowiązującą terminologią naukową w
prezentowaniu i dyskutowaniu problemów z zakresu wykorzystania żywych
zasobów wód
Oceanografia lic/Oceanography BA-K_UO1
Geologia lic/Geology BA-K_UO1
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód/Water Management and Protection of
Water Resources BA-K_UO1

Kompetencje społeczne (postawy)
K_K02: student jest gotów do ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie
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wykorzystania organizmów w akwakulturze (case studies)
C.3. Jak wykorzystujemy żywe zasoby wód? Możliwości
wykorzystania organizmów wodnych w przemyśle
kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym (case
studies)
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Kontakt

podejmowanych działań oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej i zasad
uczciwości intelektualnej, jest świadomy znaczenia profesjonalnego podejścia w
każdej sytuacji dotyczącej wykorzystania żywych zasobów wód
K_K03: student jest gotów do efektywnej organizacji własnej pracy, jest
samokrytyczny i wyciąga wnioski na podstawie autoanalizy, postępuje zgodnie z
zasadami etyki zawodu
K_K05: student jest gotów do ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu wykorzystania
żywych zasobów wód i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wspierania się
wiedzą ekspertów
Oceanografia lic/Oceanography BA-K_KO2, BA-K_KO3, BA-K_KO5
Geologia lic/Geology BA-K_KO2, BA-K_KO3, BA-K_KO5
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód/Water Management and Protection of
Water Resources BA-K_KO2, BA-K_KO3, BA-K_KO5

oceadk@ug.edu.pl
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