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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Gospodarowanie zasobami naturalnymi 

Nazwa w języku angielskim:   Mangament of natural resources 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:      Gospodarka przestrzenna 

Jednostka realizująca:  Instytut Agronomii 

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

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

Rok studiów:  4 

Semestr:  7 

Liczba punktów ECTS:  2 

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

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: 

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

Założenia i cele przedmiotu: 

Celem  przedmiotu jest nabycie wiedzy i 
umiejętności w zakresie zarządzania zasobami 
naturalnymi z uwzględnieniem uwarunkowań 
środowiskowych, ekonomicznych i społecznych 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego 

W_01 

Zna terminologię przedmiotu, charakterystykę zasobów oraz zasady 
zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi 

K_W01,  K_W02,   
K_W0,  K_W04, 
K_W05,  K_W06, 

K_W08 

W_02 

Ma wiedzę z zakresu systemowego zarządzania zasobami naturalnymi oraz jego 
wpływ na zagospodarowanie i kształtowanie przestrzeni 

K_W01,  K_W02,   
K_W04,  K_W05, 
K_W06,  K_W08, 

K_W010   

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Umie posługiwać się narzędziami prawnymi i ekonomicznymi w zakresie 
gospodarki zasobami naturalnymi 

K_U01, K_U06, 
K_U8 

U_02 

Posiada umiejętność formułowania polityki i strategii w odniesieniu do ochrony i 
kształtowania zasobów naturalnych. Umie ocenić skutki ekonomiczne, 
środowiskowe, społeczne eksploatacji surowców 

K_U01, K_U02, 
K_U04, K_U07,  
K_U010, K_U11, 

K_U12 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość swojej wiedzy oraz czuje potrzebę jej aktualizacji i pogłębiania K_K01, K_K06 

  

K_02 
Jest świadomy  skutków przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych 
gospodarowania zasobami naturalnymi 

K_K02, K_K05 
K_K06,  

Forma i typy zajęć: Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

    Podstawowa wiedza z zakresu geografii, ekonomii i ochrony środowiska 



Treści modułu kształcenia: 

� Klasyfikacja bogactw naturalnych. Charakterystyka zasobów w ujęciu geograficznym i politycznym. 
� Podstawowe pojęcia ekonomiki środowiska i zasobów naturalnych. Charakterystyka wybranych rynków 

zasobów naturalnych w Polsce i na świecie – stan obecny i perspektywy. 
� Zasady zarządzania zasobami naturalnymi. Środowisko-społeczeństwo-gospodarka–koncepcja 

zrównoważonego rozwoju w zakresie gospodarki zasobami naturalnymi.  Optymalna eksploatacja zasobów 
odnawialnych i nieodnawialnych. 

� Instrumenty prawno-administracyjne i ekonomiczne w zarządzaniu zasobami środowiska. Polityka 
ekologiczna a eksploatacja surowców. 

� Finansowanie inwestycji w zakresie eksploatacji surowców. Metody wyceny zasobów naturalnych. 
� Ekonomiczne bodźce dla wykorzystania zasobów odnawialnych. 
� Identyfikacja aspektów środowiskowych na przykładzie przedsiębiorstw wydobywczych. Opłaty i kary 

środowiskowe. Opracowanie ekspertyzy dla konkretnego przypadku związanego z usuwaniem drzew i 
krzewów oraz wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej i leśnej. 

� Zrównoważone użytkowanie zasobów naturalnych na przykładach zasobów ziemi i zasobów leśnych. 
� Kryteria decyzji środowiskowych przedsiębiorstw. Jakość produktu a ochrona zasobów (ISO 9000). Systemy 

zarządzania środowiskiem (Czystsza Produkcja, ISO 14001, EMAS, TQM). 
� Elementy społecznej odpowiedzialności biznesu i uwarunkowania środowiskowe w procesach inwestycyjnych 

a gospodarowanie zasobami naturalnymi. 
� Zasady przygotowywania dokumentacji oceny odziaływania na środowisko eksploatacji surowców 

naturalnych. Ocena oddziaływania na środowisko eksploatacji surowców naturalnych – wybrane studia 
przypadku. 

Literatura podstawowa: 

� Łaguna T. Ekonomiczne podstawy zarządzania środowiskiem i zasobami naturalnymi. Wydawnictwo 
Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005. 

� Żylicz T.: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. PWE, Warszawa 2004. 
� Łaguna T. Zarządzanie zasobami środowiska. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok Olsztyn 2010. 
� Adamczyk J., Nitkiewicz T. Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2007. 
� Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem. PWE, Warszawa 2007. 
� Małachowski K. :Gospodarka a środowisko i ekologia. Cedewu, Warszawa 2009. 

Literatura dodatkowa: 

� Nierzwicki W.: Zarządzanie środowiskowe. PWE, Warszawa 2006. 
� Adamczyk J.: Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu  przedsiębiorstwem. Wydawnictwo 

Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001. 
� Urbaniak M.: Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem. Difin, Warszawa 2007. 
� Folmer i wsp., 1995: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Wyd. Krupski i s-ka. 
� Woś A., 1995. Ekonomika odnawialnych zasobów naturalnych. Wyd. PWN. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład problemowy z wykorzystaniem multimediów. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Zaliczenie  pisemne. Weryfikacja wszystkich efektów.   

Forma i warunki zaliczenia: 
Warunki  zaliczenia  egzaminu 
Egzamin pisemny: 
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 

Bilans punktów ECTS*: 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym   

    - udział w wykładach 30 8 

    - udział w konsultacjach 5 12 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym   



Sumaryczne obciążenie pracą studenta  50 50 

Punkty ECTS za przedmiot 2 
* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

 


