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Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu

Społecznego

Nazwa przedmiotu

Ochrona Przyrody

Kod ECTS

13.9.0063
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich
Studia

wydział kierunek poziom wszystkie
Wydział Oceanografii i
Geografii

Gospodarka wodna i
ochrona zasobów wód

forma wszystkie
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Urszula Janas; dr Tomasz Zarzycki
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład, Ćw. audytoryjne
Sposób realizacji zajęć

zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi UG, zajęcia w sali
dydaktycznej

Liczba godzin

Wykład: 15 godz., Ćw. audytoryjne: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

2
zajęcia wymagające bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego
Liczba punktów ECTS: 1
Łączna liczba godzin: 35
- udział w wykładach: 30
- udział w ćwiczeniach: 0
- udział w zaliczeniu: 2
- udział w konsultacjach: 3

ajęcia wymagające bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego
Liczba punktów ECTS: 2
Łączna liczba godzin: 35
- udział w wykładach: 15
- udział w ćwiczeniach: 8
- udział w ćwiczeniach terenowych: 7
- udział w egzaminie/zaliczeniu: 2
- udział w konsultacjach: 3

Praca własna studenta
Liczba punktów ECTS:
Łączna liczba godzin: 20
- przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia: 10
- zajęcia o charakterze praktycznym: 10

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Metoda problemowa, studium przypadku-
Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia
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zaliczenie pisemne na ocenę -TEST
zaliczenie pisemne z pytaniami otwartymi

Podstawowe kryteria oceny

Zaliczenia zgodne z progami procentowymi określonymi w regulaminie studiów w
Uniwersytecie Gdańskim

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Biologia wód (wykład i ćw. audytoryjne)

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Zapoznanie studentów z zagadnieniami ochrony przyrody: wartością zachowania równowagi w ekosystemach wodnych, zagrożeniami i sposobami
ochrony

Treści programowe

A. Problematyka wykładu
     A.1. Wartości płynące z zachowania lub/i odtworzenia równowagi w ekosystemach wodnych: jeziorach, rzekach i w M. Bał-tyckim; omówienie
wybranych obszarów wodnych najbardziej wartościowych pod względem biologicznym;
     A.2. Gatunki rzadkie, zagrożone, gatunki kluczowe, gatunki chronione;
A.3. Zagrożenia dla różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych m. in.: przekształcenia siedlisk, niszczenie i fragmen-tacja siedlisk, gatunki
obce, eutrofizacja, zmiany globalne;
     A 6. Formy ochrony przyrody: ochrona konserwatorska i czynna, systemy obszarów chronionych, regulacje krajowe, umowy międzynarodowe
dotyczące ochrony przyrody ekosystemów wodnych;
B. Problematyka ćwiczeń
B.1. Wykonanie projektów np. planów ochrony wybranego obszaru,plan komunikacji społcznej zagadnień związanych z ochroną przyrody.
B.2. Wycieczka terenowa - np. strefa przybrzeżna w rejonie rezerwatu przyrody Kępa Redłowska, rezerwat przyrody Ptasi raj, Zalew Wiślany i
Żuławy Wiślane

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Gaston K.J., Spicer J. I., 2008. Biodiversity: An Introduction. 6th Edition. Blackwell Publishing.
Głowaciński Z., 2001, Polska czerwona księga zwierząt – kręgowce, Państwowe Wyd. Rolnicze i Leśne, Warszawa
Strzałko J., Mossor-Pietruszewska T., 1999, Kompendium wiedzy o ekologii, PWN
Herbich J. (red.) 2004. Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy w  Poradniki ochrony sie-dlisk i gatunków Natura
2000– podręcznik metodyczny, Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 1, http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php#1
Pullin A.S., 2012, Biologiczne podstawy ochrony przyrody, PWN
Symonides E., 2014, Ochrona przrody, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Bańkowska A., Sikora A., Kompendium wiedzy -ekosystemy wodne, Materiały opracowane przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”Filia w
Warszawie przy finansowym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej, rozdziały 1-4, dostęne w internecie.
www.helcom.fi
www.natura2000, gdos, gov.pl

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Efekty w obszarze nauk przyrodniczych:
P1P_W04, P1P_W05,P1P_W07,P1P_W07, P1P_W08,
P1P_U09
Efekty dla Kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów
wód: K_W20,K_W21,K_W22, K_U24

Wiedza

K_W20 – Charakteryzuje ożywione i nieożywione zasoby wód i sposoby ich ochrony
w Polsce i na świecie
K_W22 – Omawia kierunki rozwoju w zakresie stosowanych rozwiązań i badań
naukowych służące ochronie i odtwarzaniu zasobów wodnych w wybranych
działach gospodarki narodowej .

Umiejętności

K_U24 – Proponuje i ocenia warianty rozwiązań służących ochronie i odtworzeniu
zasobów wodnych, rozpoznaje ich słabe i mocne strony a także szanse i zagrożenia
.

Kompetencje społeczne (postawy)

K_K13 – Zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę
ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie wartości i ochrony
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zasobów wodnych oraz ciągłą potrzebę rozwoju osobistego (P1P_K01, P1P_K05).
Kontakt

oceuj@ug.gda.pl

Ochrona Przyrody #13.9.0063 | fdc24b9554081950976ec94f2e8320b0 | Strona 3 z 3


