
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  
Bioklimatologia w aspekcie odnawialnych źródeł 
energii 

Nazwa w języku angielskim:  Bioclimatology in terms of renewable energy sources 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Rolnictwo 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii, Zakład Agrometeorologii i Inżynierii Rolniczej 

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

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

Rok studiów:   1 

Semestr:   1 

Liczba punktów ECTS:  3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Dr inż. Elżbieta Radzka,  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr inż. Elżbieta Radzka, 

Założenia i cele przedmiotu 
Celem kształcenia jest poznanie podstawowych 
pojęć z zakresu bioklimatologii. Określenie wpływu 
elementów meteorologicznych na organizmy żywe. 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 

WIEDZA 
Symbol efektu 

W_01 
 

Zna podstawowe pojęcia z zakresu bioklimatologii i obiegu 
pierwiastków w środowisku oraz potrafi określić ich wpływ na 
organizmy żywe 

K_W01, K_W07, 
K_W016 

 

W_02 

Zna cechy charakterystyczne zbiorowisk naturalnych i 
antropogenicznych oraz podstawowe metody biologiczne i 
chemiczne wykorzystywane w ocenie zagrożeń dla życia i zdrowia 
ludzi, zwierząt, żywności oraz ocenie jakości środowiska 

K_W02, K_W05 

W_03 

Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę związaną z 
zagadnieniami z zakresu odnawialnych źródeł energii a także o 
istotnych nowych osiągnięciach i trendach rozwojowych energetyki 
ze źródeł odnawialnych 

K_W08, K_W016 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 

Posiada umiejętności w zakresie parametrów i cyklów 
geochemicznych związanych z prognozowaniem ochrony 
środowiska, umie obliczać wskaźniki bioklimatyczne 

K_U01, K_U02, 

U_02 
Potrafi przygotować, korzystając z różnych źródeł, opracowanie na 
temat pozyskiwania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

K_U03, K_U017 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  



K_01 
Potrafi efektywnie pracować w grupie i kierować kilkuosobowym 
zespołem 

K_K05, K_K06, 

K_02 
Ma świadomość ważności korzystania z odnawialnych źródeł 
energii w aspekcie odpowiedzialności za jakość życia ludzi i stan 
środowiska naturalnego 

K_K04, K_K07 

Forma i typy 
zajęć: 

wykład (15 godz.), ćwiczenia   (15 godz.),  
wykład (6 godz.), ćwiczenia  (8 godz.),  

Wymagania wstępne i dodatkowe: znajomość podstawowej wiedzy z zakresu geografii, fizyki i meteorologii 

Treści modułu kształcenia: 

Wprowadzenie, podstawowe definicje, atmosfera ziemska, odnawialne źródła energii. Zanieczyszczenie 
powietrza, źródła i rodzaje zanieczyszczeń. Promieniowanie słoneczne w atmosferze ziemskiejw aspekcie OZE. 
Ciepło, temperatura powietrza i gleby.  Wilgotność powietrza. Parowanie wody, transpiracja, 
ewapotranspiracja. Opady atmosferyczne. Rodzaje. Zjawiska optyczne w atmosferze. Ruch powietrza 
atmosferycznego – cyrkulacja, wiatr w aspekcie OZE. Podstawowe wskaźniki biometeorologiczne, ich 
odczuwalność dla organizmów żywych (człowiek, roślina, zwierzę). Bioklimat Polski w aspekcie OZE. Zmiany 
klimatu i ich skutki. Zdolność przystosowania organizmu do zmian środowiska. Możliwości łagodzenia 
negatywnych zmian bioklimatu. 
 
 
 
Literatura podstawowa: 
1.Jankowiak J. 1998: Biometeorologia człowieka, PZWL, Warszawa. 
2.Kozłowska –Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B. 1997: Bioklimatologia człowieka, 
     PAN IGiPZ, Monografie 1, Warszawa. 
3.Trojan P. 1985: Bioklimatologia ekologiczna. PWN Warszawa 

Literatura dodatkowa: 

1. Tyczka S., Ponikowska S. 1978: Człowiek, pogoda klimat. PWZL, Warszawa 
2. Bogucki J. 1999: Biometeorologia turystyki i rekreacji. Seria Podręczniki nr 48. AWF 
    Poznań 
3. Kożuchowski K. 2005: Meteorologia i klimatologia. PWN Warszawa 
4. Lockwood J.G. 1984: Procesy klimatotwórcze. PWN Warszawa 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; 
Ćwiczenia laboratoryjne – metoda aktywizująca i praktyczna, tj. wykonywanie pomiarów i obserwacji 
meteorologicznych , metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Kolokwia pisemne (sprawdzian 
testowy lub w postaci pytań)   

70% K_W01, K_W07, K_W016 

K_W02, K_W05,  

K_U01, K_U02, K_U03, 
K_U017 

Projekt badawczy 30% K_W08, K_W016 K_U03, 
K_U017, K_K05, K_K06, 

   
 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania): 



Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu:  
 

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 
  Sposób uzyskania punktów z poszczególnych form zaliczenia: 

1. Kolokwia:  50 pkt. 
2. Projekt badawczy 25pkt. 

Dwie poprawy kolokwium w trakcie zajęć w semestrze   

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 
 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

      - udział w wykładach 15 6 

      - udział w ćwiczeniach audytoryjnych 15 8 

      - udział w konsultacjach 5 16 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

      - samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 15 20 

      - samodzielne przygotowanie się do kolokwium 15 

- samodzielne wykonanie projektu badawczego 10 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 3 ECTS 

 


