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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Gospodarka odpadami 

Nazwa w języku angielskim:  Waste management 

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Gospodarka przestrzenna 

Jednostka realizująca:  Instytut Agronomii  

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  pierwszego stopnia 

Rok studiów:  Drugi 

Semestr:  Czwarty 

Liczba punktów ECTS:  4 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr hab. inż. Marcin Becher 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 

dr hab. inż. Marcin Becher; 
dr hab. inż. Krzysztof Pakuła; 
dr Dawid Jaremko; 
dr hab. inż. Barbara Symanowicz – prof. UPH. 

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem procesu dydaktycznego jest nabycie 
przez studenta wiedzy teoretycznej, 
umiejętności praktycznych i kompetencji z 
zakresu gospodarki odpadami. 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 
Rozumie i stosuje pojęcia związane z przedmiotem; zna najważniejsze regulacje 
prawne w Unii Europejskiej i Polsce dotyczące gospodarki odpadami. 

K_W_02; K_W_05; 
K_W_10; 
K_W_014. 

W_02 
Zna ogólne zasady organizacji gospodarki odpadami oraz specyfikę systemów  
gospodarowania odpadami komunalnymi, organicznymi i przemysłowymi (w tym 
monitoring i źródła informacji). 

K_W_01; K_W_03; 
K_W_04; K_W_07; 
K_W_08. 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Planuje, organizuje, analizuje i ocenia gospodarkę odpadami na poziomie 
przedsiębiorstwa i jednostki samorządowej. 

K_U_02; K_U_03; 
K_U_08; K_U_12. 

U_02 
Potrafi ocenić produkty w aspekcie kosztów środowiskowych i ilości odpadów; 
ocenia i interpretuje właściwości powstających odpadów. 

K_U_01; K_U_04; 
K_U_07; K_U_09; 
K_U_10. 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Zdaje sobie sprawę z niekompletności własnej wiedzy z zakresu problemów 
poruszonych na przedmiocie oraz widzi potrzebę oraz zna sposoby dotarcia do 
źródeł, aby ją aktualizować. 

K_K_01 

K_02 
Jest świadomy niezbędności racjonalnej gospodarki odpadami; jest wrażliwy na 
aspekt społeczny i ochrony środowiska naturalnego w gospodarce odpadami.   

K_K_02; 
K_K_06. 

Forma i typy zajęć:  Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Znajomość podstaw nauk przyrodniczych 



Treści modułu kształcenia: 

Pojęcia i regulacje prawne w gospodarce odpadami. Klasyfikacja odpadów. Organizacja gospodarki 
odpadami (redukcja ilości, ocena w aspekcie ekonomicznym, środowiskowym i społecznym). Specyfika i 
systemy gospodarki odpadami komunalnymi, organicznymi i przemysłowymi. Przegląd i analiza 
teoretyczna gospodarki wybranych odpadów (studium przypadku). Organizacja gospodarki odpadami na 
poziomie przedsiębiorstwa, samorządu i kraju. Dokumentacja w gospodarce odpadami. Nowoczesne 
technologie w gospodarce odpadami. Wybrane metody badań właściwości odpadów. Organizacja, 
funkcjonowanie i rekultywacja składowisk odpadów. Monitoring gospodarki odpadami. Źródła i systemy 
informacji o odpadach. 

Literatura podstawowa: 

- Rosik-Dulewska Cz. 2015. Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

- Bilitewski B., Härdtle G., Marek K., 2006. Podręcznik gospodarki odpadami – teoria i praktyka. Wydaw. 

„Seidel-Przywecki” Sp. z o.o., Warszawa 

- Górski M., Zabawa S. (red.), 2008. Zarządzanie gospodarką odpadami. Technicznoorganizacyjno-prawne 

aspekty gospodarki odpadami. PZITS, Poznań. 

Literatura dodatkowa: 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporządzenia do ustawy. 

- Maciak F. 2003. Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa. 

- Jędrczak A. 2007. Biologiczne przetwarzanie odpadów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

- Karczewska A. 2012. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd. UP, Wrocław. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład problemowy z wykorzystaniem multimediów. 
Ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupach, wykład interaktywny. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Kolokwium pisemne oraz przygotowanie i przedstawienie projektu 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunki uzyskania zaliczenia z ćwiczeń: 
Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Konieczne do zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny ze 
wszystkich elementów składowych. Ocena z przedmiotu jest średnią ważoną następujących elementów: 
- ocena z zaliczenia pisemnego (60 % udziału w ocenie końcowej): 
Przedział punktacji 0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

- ocena z przedstawionej prezentacji z zakresu gospodarki odpadami (25 % udziału w ocenie końcowej), 
(punktacja j. w.) 
- ocena z aktywności i frekwencja (15 % udziału w ocenie końcowej). 

Bilans punktów ECTS*: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 
1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   
    udział w wykładach 15 10 
    udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 30 20 
    udział w konsultacjach 10 14 
2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   
    samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 25 28 
    przygotowanie do kolokwium 20 28 
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 100 
Punkty ECTS za przedmiot 4 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 


