
 

 

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Zarządzanie ryzykiem środowiskowym i ekologicznym 

Nazwa w języku angielskim:  Environmental risk management and environmental 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Gospodarka Przestrzenna 

Jednostka realizująca:  
 Instytut Agronomii, Katedra Metod Ilościowych i Gospodarki 
Przestrzennej 

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

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

Rok studiów:  IV 

Semestr:  7 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Prof. dr hab. Antoni Bombik 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia  
Prof. dr hab. Antoni Bombik, dr hab. Katarzyna 
Rymuza 

Założenia i cele przedmiotu 

-zapoznanie studentów z czynnikami stanowiącymi 
elementy ryzyka środowiskowego;  
- zapoznanie z metodami oceny i przeciwdziałania 
oraz minimalizacji skutków oddziaływania czynników 
ekologicznych na działalność gospodarczą i bytową 
człowieka. 

Efekty kształcenia Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego/ 

specjalnościowego 

W_01 
Zna podstawowe pojęcia z zakresu oceny ryzyka środowiskowego i 
ekoloqiczneqo.  
 

K_W02 

W_02 
Zna systemy stosowane w ocenie ryzyka środowiskowego i 
ekologicznego.  
 

K_W03 

W_03 
Zna możliwości i sposoby oceny ryzyka środowiskowego 
 

K_W06 

W_04 Zna zasady zarządzania ryzykiem środowiskowym K_W09 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi przeprowadzić analizę zagrożenia środowiskowego w konkretnych 
uwarunkowaniach ekologicznych i środowiskowych.  

K_U02 
 

U_02 
Potrafi sporządzić właściwą dla danych potrzeb dokumentację  
oceny zagrożeń środowiskowych. 

K_U08 
 

U_03 
Potrafi prowadzić dokumentację obowiązującą na poziomie administracji 
gminv i powiatu.  

K_U10 
 

   

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest świadomy znaczenia społecznego wykonywanych zadań w zakresie 
analizy zagrożeń środowiskowych i oceny ryzyka ich wystąpienia.  

K_K02 
 



K_02 
Docenia znaczenie własności intelektualnej potrafi projektować zestawy 
pomiarowe 

K_K06 
 

K_03 
Kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju w rozwiązywanie 
problematyki związanej z zagrożeniem ekologicznym. 

K_K05 
 

K_04 Potrafi, w celu realizacji zadań, działać samodzielnie lub zespołowo. 
K_K04 

 

Forma i typy zajęć 
(stacjonarne/niestacjonarne): 

wykład  z prezentacją multimedialną, dyskusja. 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Realizowany jest w semestrze 7, wymaga uwzględnienia w treściach programowych wiadomości z 
podstaw gospodarki przestrzennej. 

Treści modułu kształcenia: 

Matematyczne, prawne i administracyjne pojęcie ryzyka.  
Identyfikacja ryzyka.  
Ocena ryzyka.  
Komunikacja i percepcja ryzyka.  
Hierarchizacja ryzyka.  
Ryzyko ekologiczne i środowiskowe.  
Elementy ryzyka ekologicznego.  
Możliwości i sposoby oceny ryzyka ekologicznego.  
Możliwości i sposoby zarządzania ryzykiem.  
Struktura zarządzania ryzykiem.  
Systemy zarządzania ryzykiem środowiskowym.  
Matematyczne modelowanie ryzyka ekologicznego.  
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w warunkach zrównoważonego rozwoju.  
Dokumentacja zarządzania ryzykiem środowiskowym.  
Zarządzanie ryzykiem środowiskowym na poziomie powiatu i gminy. 

Literatura podstawowa: 
Baumol W. J., Oates W. E. (1988) The Theory of Environmental Policy. Cambridge University Press, Cambridge. 
Biela A. (1998) Percepcja ryzyka ekologicznego: aspekty metodologiczne i społeczne. (w:) W.  
Lenart, A. Tyszecki (red.) Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. Eko- Konsult, Gdańsk.  
EPA (1992) Risk Assessment. EPA/600/M-91/034. United States Environmental Protection  
Agency, Washington. Janikowski R. (1999) Zarządzanie ekologiczne. Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa. 
Pritchard P. (2000) Environmental Risk Management. Earthscan Publications, London.  
Zięba S. (1998) Dylematy bezpieczeństwa ekologicznego. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin. 

Literatura dodatkowa: 
Zięba S. (1997) Strategia ograniczenia ryzyka ekologicznego. Człowiek i Przyroda 6,23-40.  
POŚ (2001) Prawo Ochrony Środowiska, Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627.  
Kryteria zdrowotne środowiska (1995) Biomarkery i ocena ryzyka. Pojęcia i zasady. Tom 155,  
Instytut Medycyny Pracy, Łódź.  
Biernat K..Podstawowe problemy analizy i zarządzania ryzykiem dla jednostki i społeczności  
lokalnej” Materiały Konferencji „Bezpieczeństwo człowieka wobec współczesnych i przyszłych  
zagrożeń” Drohiczyn, 7-9 września 2004.  
Jajuga K. „Zarządzanie ryzykiem” PWN, listopad 2007.  
3. Krup[ M. „Ryzyko i niepewność w zarządzaniu firmą” PWN, Warszawa, 1999. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; 

Ćwiczenia laboratoryjne – metoda aktywizująca i praktyczna, tj. wykonywanie projektu 
badawczego, metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Egzamin pisemny 

 



 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową 
Symbol przedmiotowego efektu 

kształcenia 

Egzamin pisemny 
Weryfikacja efektów kształcenia 
w zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji 

W_01; W_02 

U_01; U_03 

K_02; K_03 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu: spełnienie każdego z dwóch niżej opisanych 
warunków  

Uzyskanie łącznie co najmniej 51% punktów z egzaminu pisemnego  

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: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

      - udział w wykładach 30 20 

      - udział w konsultacjach 5 10 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w 
tym: 

 

      - przygotowanie się do egzaminu 15 20 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 
 

 


