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Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu
zajęć
Po realizacji programu modułu zajęć student poznaje podstawowe zagadnienia związane z
monitoringiem środowiska. Zapoznaje się z oddziaływaniami antropogenicznymi na komponenty
środowiska naturalnego, aspektami prawnymi i organizacyjnymi ochrony i monitoringu środowiska w
Polsce.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU

Student, który zaliczył moduł zajęć zna
i rozumie/potrafi/jest gotów do

Powiązania z
KEU

Sposób weryfikacji i oceny efektów
uczenia się osiągniętych przez
studenta w ramach poszczególnych
form zajęć i dla całego modułu zajęć

Wiedza: zna i rozumie
M_W001

Student posiada wiedzę na temat
rodzaju i zakresu badań
monitoringowych prowadzonych w
górnictwie.

IGR1A_W01

Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Referat, Prezentacja

M_W002

Zna podstawy metodyczne
prowadzonych programów
monitoringowych i realizowanych w ich
zakresie podstawowych badań.

IGR1A_W01

Kolokwium, Udział w dyskusji

M_W003

Zna podstawy prawne ochrony i
monitoringu środowiska.

IGR1A_W05

Kolokwium, Udział w dyskusji

M_W004

Student posiada ogólną wiedzę na
temat oddziaływania
antropogenicznego na poszczególne
komponenty środowiska.

IGR1A_W01,
IGR1A_W02

Kolokwium, Udział w dyskusji

Umiejętności: potrafi

1/6

Karta modułu - Systemy monitoringu środowiska
M_U001

Student zna i potrafi wdrożyć zasady
eksploatacji sieci pomiarowych.

IGR1A_U05,
IGR1A_U02

Kolokwium, Prezentacja, Referat,
Wykonanie ćwiczeń

M_U002

Student posiada umiejętność
podstawowej analizy statystycznej
danych pomiarowych.

IGR1A_U02

Wykonanie ćwiczeń, Prezentacja,
Referat

M_U003

Potrafi zaprojektować proste sieci
monitoringowe wybranych
komponentów środowiska.

IGR1A_U05,
IGR1A_U02

Wykonanie ćwiczeń, Prezentacja,
Referat

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Zna zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy obowiązujące w trakcie
prowadzenia pomiarów.

IGR1A_K04

Udział w dyskusji

M_K002

Potrafi samodzielnie oraz w ramach
pracy zespołowej rozwiązać stawiane
przed nim zadania inżynierskie.

IGR1A_K02

Wykonanie ćwiczeń, Zaangażowanie w
pracę zespołu

Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć

18

9

9

0

0

0

0

0

0

Lektorat

Prace kontrolne i
przejściowe

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia terenowe

Zajęcia
praktyczne

Zajęcia
seminaryjne

Konwersatorium

Ćwiczenia
projektowe

Ćwiczenia
laboratoryjne

Wykład

Suma

Ćwiczenia
audytoryjne

Forma zajęć dydaktycznych

0

0

0

Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form
zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie

Zajęcia
praktyczne

Prace kontrolne i
przejściowe

Lektorat

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_W002

Zna podstawy metodyczne
prowadzonych programów
monitoringowych i realizowanych
w ich zakresie podstawowych
badań.

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_W003

Zna podstawy prawne ochrony i
monitoringu środowiska.

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zajęcia
warsztatowe

Zajęcia
seminaryjne

Student posiada wiedzę na temat
rodzaju i zakresu badań
monitoringowych prowadzonych
w górnictwie.

Konwersatorium

M_W001

Wykład

Ćwiczenia
projektowe

Zajęcia terenowe

Forma zajęć dydaktycznych

Ćwiczenia
laboratoryjne

Student, który zaliczył moduł
zajęć zna i rozumie/potrafi/jest
gotów do

Ćwiczenia
audytoryjne

Kod MEU

Wiedza: zna i rozumie
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M_W004

Student posiada ogólną wiedzę
na temat oddziaływania
antropogenicznego na
poszczególne komponenty
środowiska.

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Umiejętności: potrafi
M_U001

Student zna i potrafi wdrożyć
zasady eksploatacji sieci
pomiarowych.

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_U002

Student posiada umiejętność
podstawowej analizy
statystycznej danych
pomiarowych.

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_U003

Potrafi zaprojektować proste sieci
monitoringowe wybranych
komponentów środowiska.

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001

Zna zasady bezpieczeństwa i
higieny pracy obowiązujące w
trakcie prowadzenia pomiarów.

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M_K002

Potrafi samodzielnie oraz w
ramach pracy zespołowej
rozwiązać stawiane przed nim
zadania inżynierskie.

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta

Obciążenie
studenta

Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka

18 godz

Przygotowanie do zajęć

10 godz

przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania

15 godz

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć

10 godz

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe

1 godz

Dodatkowe godziny kontaktowe

1 godz

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

55 godz

Punkty ECTS za moduł

2 ECTS

Pozostałe informacje

Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form
zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład

Rodzaje oddziaływań antropogenicznych na komponenty środowiska naturalnego.
Aspekty prawne w zakresie ochrony i monitoringu środowiska w Polsce (2). Główne
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cele i zadania monitoringu środowiska (1). Państwowy monitoring środowiska (PMŚ).
Obszary badawcze, metody badań i ich wyniki (2). Oddziaływanie powierzchniowych i
podziemnych zakładów górniczych na komponenty środowiska. Wpływ eksploatacji na
powietrze, środowisko wodne, powierzchnię i obiekty budowlane. Generowanie hałasu,
drgań parasejsmicznych, odpadów, deformacje powierzchni terenu, zagrożenie
radiacyjne. Wpływ działalności na krajobraz, szatę roślinną i świat zwierzęcy.
Monitoring wybranych komponentów (4).
Ćwiczenia audytoryjne

Wymagania formalno-prawne dla prowadzenia badań monitoringowych w skali
regionalnej i lokalnej (2). Wymagania techniczne i sprzętowe dla prowadzenia
monitoringu wybranych komponentów środowiska (woda, powietrze, gleba). Metodyka
pomiarów, zasady eksploatacji sieci (4). Metody statystyczne w analizie danych
pomiarowych (3).

Metody i techniki kształcenia:
Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w
połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do
prezentowanych zagadnień.
Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej
problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad
danym problemem.

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady
zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:
Obecność na zajęciach audytoryjnych jest obowiązkowa. Warunkiem zaliczenia
ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych ze wszystkich sprawozdań, projektów, czy zadań
realizowanych na poszczególnych formach zajęć.
Zaliczenie projektów może być uzyskane w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym.
Prowadzący może weryfikować stopień opanowania przez Studentów materiału zrealizowanego na
poprzednich zajęciach dydaktycznych za pomocą dostępnych form sprawdzania wiedzy.
Wykładowca może zweryfikować stopień opanowania przez Studentów materiału z wykładów poprzez
kolokwium zaliczeniowe. Aktywność na wykładach może być premiowana podwyższeniem oceny
końcowej z przedmiotu.

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność
studenta na zajęciach jest obowiązkowa:
Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania
zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia audytoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w
zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy
studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z
regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.

Sposób obliczania oceny końcowej
Ocena końcowa zostaje obliczona jako średnia arytmetyczna zaliczenia wykładów i ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności
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studenta na zajęciach:
W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach audytoryjnych
(dopuszczalna jedna nieobecność), student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy
za zgodą prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności
modułów
Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.
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6. Różkowski K., 2004: Regionalna charakterystyka chemizmu wód podziemnych Górnośląskiego
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Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
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8. Czop M., Motyka J., Różkowski K., Borczak S., Rossa M. R., 2005: Wyniki badań składu chemicznego
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5/6

Karta modułu - Systemy monitoringu środowiska
9. Różkowski A., Różkowski K., 2011: Wpływ działalności górnictwa węglowego na kształtowanie się
środowiska wodnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w wieloleciu. Biuletyn Państwowego Instytutu
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Informacje dodatkowe
Brak
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