


Wykłady 15 godz. 

Tematyka zajęć Cel kształcenia:  
jest omówienie najnowszych rozwiązań z zakresu projektowania, wdrażania i użytkowania 
systemów informatycznych wykorzystywanych na potrzeby ochrony i zarządzania 
środowiskiem 
1. Informacja jako strategiczny element zarządzania w ochronie środowiska.  

2. Identyfikacja źródeł informacji, Klasyfikacja informacji,  

3. Metodologia pozyskiwania i oceny źródeł informacji statystycznych o środowisku 
Realizowane efekty uczenia się  TIOS_W01, TIOS_W02, TIOS_W03  

Sposoby weryfikacji oraz 
zasady i kryteria oceny 

Zaliczenie wykładów: egzamin pisemny - test i zadania obliczeniowe lub pytania problemowe.  
Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:  
1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 
50% obowiązujących efektów dla danej składowej.  
2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych 
(W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla 
danej składowej.  
3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z 
trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).  
4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - 
średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).  
Ocena końcowa=0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia).  
 
UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie 
dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.  

Ćwiczenia specjalistyczne         15 godz. 

Tematyka zajęć 1. Analiza statystyczna wyników badań środowiskowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL 
oraz programu STATISTICA.  

2. Metodologia poboru próbek środowiskowych z wykorzystaniem różnych metod. 

3.Wprowadzenie do programu Surfer. 

5. Praca indywidualna z Programem Surfer, przygotowanie map przestrzennych rozkładu różnych 
parametrów środowiskowych. 

4.Zarządzanie danymi środowiskowymi na przykładzie, gry typu Symulator Farmy "Zarządzanie w 
Gospodarstwie Rolny" 

 

Realizowane efekty uczenia się TIOS_U01, TIOS_U02, TIOS_K01, TIOS_K02 

Sposoby weryfikacji oraz zasady i 
kryteria oceny 

Podstawą zaliczenia ćwiczeń  jest: zaliczenie każdego zadania; oceniana jest poprawność 
poprawność obliczeń i interpretacja otrzymanych wyników.  
Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:  
1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z 
trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej 
niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.  
2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech 
składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% 
obowiązujących efektów dla danej składowej.  
3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z 
trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).  
4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 
- średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).  
Ocena końcowa=0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena podsumowująca 
(ćwiczenia). 
  
UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta 
obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne 



doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami 
formalnymi. 
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Struktura efektów uczenia się:  

Dyscyplina –  RR  3 ECTS* 

Struktura aktywności studenta:  

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 35 godz. 1.20 ECTS* 

w tym: wykłady 15 godz.   

ćwiczenia i seminaria 15 godz.   

konsultacje 3 godz.   

udział w badaniach  0 godz.   

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.   

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.   

zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość 

    

praca własna 75 godz. 1.80 ECTS* 
)* - Podawane z dokładnością do 0,1 ECTS, gdzie 1 ECTS = 25-30 godz. zajęć 


