
S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Antropogeografia [moduł]

anthropogeography
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3434_4S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język angielski język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr MARIAM PIRVELI

Prowadzący zajęcia: dr MARIAM PIRVELI

Cele przedmiotu:

The student will learn a holistic approach in geography, anthropogenic and natural determinants of civilization
development on a global and glocal scale. He will understand the mechanisms of differentiation of the degree of
multifaceted development of the world. Gain the ability to identify cause-effect relationships between the processes of
socio-economic and political development. He will be ready to critically evaluate the received content and to popularize
anthropogeographic knowledge.

Wymagania wstępne: General orientation in global problems of the social and natural environment..

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student knows the main scientific theories, development
trends, current trends and research problems of
contemporary anthropogeography.

K_W011 EP1

Student knows and understands the anthropogeographic
determinants of fundamental problems of contemporary
global civilization.

K_W102 EP2

umiejętności

He / She uses the achievements of anthropogeography
for a creative interpretation of socio-economic and
political phenomena and processes. K_U011 EP3

Analyzes the effects of human activity related to natural
and cultural conditions. K_U022 EP4

Can present problems, views and conclusions on
specific issues in the field of anthropogeography in a
public forum.

K_U113 EP5

kompetencje społeczne

Willingness to critically evaluate the received content in
the field of anthropogeographic knowledge. K_K011 EP6

Readiness to propagate anthropogeographic knowledge. K_K052 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: anthropogeography

Forma zajęć: konwersatorium
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2
1. Genesis and problems of anthropogeography; multi-faceted spaces and multiple processes;
correlation between social phenomena and environmental conditions; dynamic approach; auxiliary
sciences; division of anthropogeography.

2 0

4
2. Demographic, racial, cultural diversity and distribution of the world's population. The limit of frost and
the settlement of the Earth (analog space) as well as the limit of skills and taming the digitized space
(digital space).

2 0

5
3.  Anthropogeography and world social, economic and political problems. Global conflicts with regional
and local resonance - religion, economy, resources, security, culture. 2 0

4
4. Globalization and glocalisation of the economy and production - social and economic opportunities
and threats. World crises, depletion of traditional resources; new resources and substitutes. 2 0

Conversation lecture, multimedia presentations, discussion, brainstorming, colloquium.Metody kształcenia

Czerny M. (2005): Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata,, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa

Huntington S. P. (2005): Zderzenie cywilizacji i kształtowanie nowego ładu światowego,, Wydawnictwo Muza S.A, Warszawa

Wilczyński W. (2011): Ideowe źródła i tożsamość geografii,, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków

Zaborski B., Wrzosek. (1936): Wielka Geografia Powszechna – Antropogeografia,, Trzaska – Evert – Michalski Sp. AKC,
Warszawa

Literatura podstawowa

Bauman Z. (2006): Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie,  Kraków

Brzeziński Z. (1998): Wielka szachownica, Warszawa

Fukuyama F. (2005): Budowanie państwa. Rządzenie i ład światowy w XXI wieku, , Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Fukuyama F. (1996): Koniec historii, Zysk i S-ka, Poznań

Krzysztofek K., Szczepański M. S. (2005): Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Pirveli M. (2014): Metropolitalność a proces globalizacji,, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

Toffler A. i H. (2006): Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Trzecia fala., Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.

Wallerstein I. (2007): Analiza systemów-światów. Wprowadzenie., Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa

http://apcz.pl/czasopisma/index.php/szhf/article/view/szhf.2013.009/610

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4KOLOKWIUM

EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP5PREZENTACJA

EP5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Admitted to pass: punctuality + activity + test + presentation of the assigned problem = gives 60% of the score.
Assessment grades: use of literature + essay + discussion with the teacher = gives the second 40% of the score.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

51% of the points give a satisfactory grade, 60% - a satisfactory plus, 70% - good, 80% - good plus and 90% very
good.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 anthropogeography Ważona

2 anthropogeography [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

7Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Antropogeografia [moduł]

antropogeografia
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3037_65S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr MARIAM PIRVELI

Prowadzący zajęcia: dr MARIAM PIRVELI

Cele przedmiotu:

Student pozna holistyczne podejście w geografii, antropogeniczne i przyrodnicze uwarunkowania rozwoju
cywilizacyjnego w skali globalnej i glokalnej. Zrozumie mechanizmy zróżnicowania stopnia wieloaspektowego rozwoju
świata. Zdobędzie umiejętności identyfikacji związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy procesami rozwoju
społeczno- gospodarczo- politycznego. Będzie gotowy do krytycznej oceny odbieranych treści oraz popularyzowania
wiedzy antropogeograficznej.

Wymagania wstępne:
Ogólna orientacja w globalnych problemach środowiska społecznego i przyrodniczego.  Znajomość narzędzi e-
komunikacji.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna główne teorie naukowe, trendy rozwojowe, aktualne
nurty i problemy badawcze współczesnej
antropogeografii

K_W011 EP1

Zna i rozumie uwarunkowania antropogeograficzne
fundamentalnych problemów współczesnej cywilizacji
globalnej

K_W102 EP2

umiejętności

Wykorzystuje dorobek antropogeografii do twórczej
interpretacji zjawisk i procesów społeczno-
gospodarczych i politycznych

K_U011 EP3

Analizuje efekty działalności człowieka związane z
uwarunkowaniami przyrodniczymi i kulturowymi K_U022 EP4

Potrafi zaprezentować problemy, poglądy i wnioski
dotyczące zagadnień szczególnych z zakresu
antropogeografii na forum publicznym

K_U113 EP5

kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści z
zakresu wiedzy antropogeograficznej K_K011 EP6

Jest gotów do propagowania wiedzy
antropogeograficznej K_K052 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: antropogeografia

Forma zajęć: konwersatorium

1/3



2

1. Pochodzenie nazwy i problematyka antropogeografii; wieloaspektowe przestrzenie i wielorakie
procesy a badania korelacji między zjawiskami socjalnymi a warunkami środowiska; ujęcie dynamiczne i
nauki pomocnicze; podział antropogeografii. Plan tematów konwersatoryjnych i podział zadań i
odpowiedzialności.

2 0

4

2. Wiek ludzkości. Typy rasowe i mieszane oraz przystosowanie i rozmieszczenie w kulturowej
przestrzeni. Pojęcie ekumeny i  anekumeny; granica mrozu i osiedlenie Ziemi (przestrzeń analogowa)
oraz granica umiejętności i oswajanie zdigitalizowanej przestrzeni (przestrzeń cyfrowana).
Rozmieszczenie, ruch i struktura oraz dawne i obecne migracje i szlaki wędrówek ludności.

2 0

5

3. Antropogeografia a światowe problemy społeczne, gospodarcze i polityczne. Konflikty globalne z
oddźwiękiem regionalnym i lokalnym ? religia, gospodarka, zasoby, bezpieczeństwo, kultura. Światowe
mocarstwa ? światowe interesy. Globalne szanse i wyzwania. Globalne procesy społeczne ? procesy
globalizacji i glokalizacji w XXI w. Globalne procesy demograficzne i ich konsekwencje.

2 0

4
4. Globalizacja gospodarki i produkcji ? szanse i zagrożenia społeczne, gospodarcze i polityczne.
Globalne zagrożenia dla świata: geopolityczne, techniczne, mentalnościowe. Światowe kryzysy,
wyczerpywanie się tradycyjnych zasobów; nowe zasoby i substytuty.

2 0

Wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne, kolokwium, dyskusja, burza mózgów.Metody kształcenia

Czerny M. (2005): Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa

Huntington S. P. (2005): Zderzenie cywilizacji i kształtowanie nowego ładu światowego, Wydawnictwo Muza S.A, Warszawa.

Jarosław Fischbach (2021): Polskie nazwy geograficzne na mapie świata wczoraj i dziś, PWN, Warszawa

Pirveli Marika (2020): Co my wiemy o NXXIiHL?, WNUS, Szczecin

Pirveli Marika, Barbara Lewczuk (2013): Geografia i skala glokalna – przemiana generacyjna, UMCS, Lublin

Wilczyński W. (2011): Ideowe źródła i tożsamość geografii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków

Zaborski B., Wrzosek. (1936): Wielka Geografia Powszechna – Antropogeografia, Trzaska – Evert – Michalski Sp. AKC,
Warszawa.

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4KOLOKWIUM

EP3,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP5PREZENTACJA

EP5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Dopuszcza do zaliczenia: terminowość + aktywność + kolokwium + prezentacja przydzielonego problemu = daje 60%
punktacji.
Zaliczenie na ocenę: korzystanie z ustalonej literatury + esej + dyskusja z osobą prowadzącą = daje drugie 40%
punktacji.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

51% punktów pozwala uzyskać ocenę dostateczną, 60% - dostateczną plus, 70% - dobrą, 80% - dobrą plus i 90%
bardzo dobrą.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 antropogeografia Ważona

2 antropogeografia [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Bauman Z. (2006): Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków

Fukuyama F. (2005): Budowanie państwa. Rządzenie i ład światowy w XXI wieku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań

Fukuyama F. (2004): Koniec człowieka, Znak, Kraków

Fukuyama F. (1996): Koniec historii, Zysk i S-ka, Poznań

Krzysztofek K., Szczepański M. S. (2005): Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Naisbitt J. (1997):  Megatrendy, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań

Pirveli M. (2014): Metropolitalność a proces globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

Potulski J. (2011): Geopolityka w świecie ponowoczesnym,  Instytut Geopolityki, Częstochowa

Toffler A. i H. (2006): Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Trzecia fala., Wydawnictwo Kurpisz, Poznań

Wallerstein I. (2007): Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, , Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa

Wildstein B. (2000): Profile Wieku, Politeja, Kraków

http://apcz.pl/czasopisma/index.php/szhf/article/view/szhf.2013.009/610

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

1Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

9Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-MM

atrakcyjność inwestycyjna
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3039_20S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne marketing miejscogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 E0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. PAWEŁ CZAPLIŃSKI prof. US

Prowadzący zajęcia: dr hab. PAWEŁ CZAPLIŃSKI prof. US

Cele przedmiotu:

Student zna i rozumie uwarunkowania, czynniki, dziedziny oraz teorie wyjaśniające zjawisko atrakcyjności
inwestycyjnej, a także politykę jej podnoszenia, cele i instrumenty. Potrafi biegle korzystać z różnorodnych źródeł
informacji, dokonywać krytycznej analizy i syntezy oraz prezentować otrzymane wyniki w zakresie atrakcyjności
inwestycyjnej. Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści dotyczących problematyki
atrakcyjności inwestycyjnej.

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii, socjologii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej,
zdolności kreatywne, umiejętności pracy samodzielnej i zespołowej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie zasady i mechanizmy funkcjonowania
gospodarki globalnej i jej wpływ na systemy terytorialne
w różnych skalach geograficznych

K_W101 EP1

Ma podstawową wiedzę na temat definicji, dziedzin,
pomiaru i oceny atrakcyjności inwestycyjnej

K_W08
K_W102 EP2

Zna i rozumie uwarunkowania atrakcyjności
inwestycyjnej w różnych skalach geograficznych K_W063 EP3

Zna i rozumie koncepcje teoretyczne wyjaśniające
zjawisko atrakcyjności inwestycyjnej K_W014 EP4

Ma podstawową wiedzę na temat polityki podnoszenia
atrakcyjności inwestycyjnej obszarów oraz jej
instrumentów

K_W045 EP5

umiejętności

Potrafi dokonać pomiaru i oceny poziomu atrakcyjności
inwestycyjnej kraju i zaprezentować je

K_U04
K_U05
K_U11

1 EP6

Potrafi dokonać pomiaru i oceny poziomu atrakcyjności
inwestycyjnej regonu i zaprezentować je

K_U04
K_U05
K_U11

2 EP7

Potrafi dokonać pomiaru i oceny poziomu atrakcyjności
inwestycyjnej miasta lub gminy wiejskiej i zaprezentować
je

K_U013 EP8

Potrafi przygotować i moderować dyskusję na temat
wybranego aspektu zjawiska atrakcyjności inwestycyjnej K_U104 EP9
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kompetencje społeczne
Jest gotowy uświadamiać znaczenie atrakcyjności
inwestycyjnej dla dobrobytu i pomyślności społeczności
w różnych skalach geograficznych

K_K041 EP10

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: atrakcyjność inwestycyjna

Forma zajęć: wykład

21. Gospodarka globalna i jej wpływ na systemy terytorialne 3 0

22. Pojęcie atrakcyjności inwestycyjnej, jej uwarunkowań, czynników i dziedzin 3 0

53. Metody pomiaru i oceny atrakcyjności inwestycyjnej w różnych skalach geograficznych 3 0

24. Uwarunkowania atrakcyjności inwestycyjnej 3 0

25. Koncepcje teoretyczne wyjaśniające zjawisko atrakcyjności inwestycyjnej 3 0

26. Polityka podnoszenia  atrakcyjności inwestycyjnej obszaru ? cele, podmioty, instrumenty 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Pomiar i ocena poziomu atrakcyjności inwestycyjnej krajów 3 0

32. Pomiar i ocena poziomu atrakcyjności inwestycyjnej województw 3 0

33. Pomiar i ocena poziomu atrakcyjności inwestycyjnej miast 3 0

34. Pomiar i ocena poziomu atrakcyjności inwestycyjnej gmin wiejskich 3 0

3
5. Dyskusja przygotowana i moderowana przez studentów na temat celów i instrumentów polityki
podnoszenia  atrakcyjności inwestycyjnej na wybranych przykładach 3 0

wykład akademicki z wykorzystaniem multimediów, film edukacyjny;
praca w grupach,
przeprowadzenie pomiaru i oceny poziomu atrakcyjności inwestycyjnej obszarów,
multimedialna prezentacja pomiaru i oceny poziomu atrakcyjności inwestycyjnej obszarów,
dyskusja przygotowana i moderowana przez studentów

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN PISEMNY

EP6,EP7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP6,EP7PREZENTACJA

EP10,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady - egzamin pisemny testowy z zakresu wykładów i literatury: 0-10 pkt. Minimalnie 6 pkt.

Ćwiczenia - opracowanie i prezentacja multimedialna czterech prac pisemnych 0-2 pkt. każda; przygotowanie,
moderowania i udział w dyskusji 0-2 pkt. Łącznie maksymalnie 10 pkt.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa: 20-19 pkt. - bdb; 18-17 pkt. db+; 16-15 pkt. db; 14-13 pkt. - dst+; 11-12 pkt. - dst.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 atrakcyjność inwestycyjna Ważona

3 atrakcyjność inwestycyjna [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,40

3 atrakcyjność inwestycyjna [wykład] egzamin 0,60

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Magdalena Kozłowska (2012): Atrakcyjność inwestycyjna - rozważania teoretyczne, Studia Ekonomiczne / Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach, nr 84 Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym, Katowice

(2016): Raporty Atrakcyjność inwestycyjna regionów  , PAIZ SA, SGH, Warszawa

(2016): Raporty Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, , , Fundacja Konrada Adenauera, IBnGR,
Gdańsk

Literatura podstawowa

Paweł Czapliński, Igor Kavetskyy (2019): Przestrzenny wymiar funkcjonowania i rozwoju energetyki odnawialnej na Ukrainie,
Kraków

Paweł Czapliński Piotr Biniek (2018): Czynniki lokalizacji morskich farm wiatrowych a ryzyko wystąpienia konfliktów
społecznych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej, Szczecin-Warszawa

Paweł Czapliński, Tomasz Rachwał, Anna Tobolska, Radosław Uliszak (2013): Geografia gospodarcza, Bogucki
Wydawnictwo Naukowe

Raszkowski A. (2011): Atrakcyjność inwestycyjna regionów – wybrane zagadnienia, Ekonomia (5)17, AE Wrocław, s.258-273

(2019):  „Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2019” (How can Europe raise its game? EY’s Attractiveness Survey Europe),
Ernst & Young Global Limited

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

21Udział w konsultacjach 0

8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-MM

badania marketingowe w marketingu miejsc
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3036_17S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne marketing miejscogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 E0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. JACEK RUDEWICZ

Prowadzący zajęcia: dr inż. JACEK RUDEWICZ

Cele przedmiotu:
Zapoznanie z zakresem i specyfiką badań marketingowych w kontekście marketingu miejsc; kształtowanie
umiejętności praktycznego stosowania wybranych metod badań marketingowych na potrzeby marketingu miejsc;
rozwijanie kompetencji i postaw prospołecznych.

Wymagania wstępne: Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z wcześniejszych etapów edukacji specjalnościowej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Posiada wiedzę na temat istoty, wartości i ograniczeń
różnych rodzajów badań marketingowych w kontekście
marketingu miejsc

K_W041 EP1

Charakteryzuje zasady projektowania i organizacji badań
marketingowych na użytek marketingu miejsc K_W082 EP2

Precyzuje zakres badań marketingowych oraz opisuje
wybrane metody badań i towarzyszące im sposoby
zbierania informacji w kontekście marketingu miejsc K_W073 EP3

umiejętności

Pozyskuje i analizuje dane dotyczące stosownych
zjawisk i procesów rynkowych istotnych z punktu
widzenia marketingu miejsc

K_U071 EP4

Projektuje proste zadania badawcze i proponuje sposoby
ich realizacji w kontekście marketingu miejsc K_U082 EP5

Potrafi debatować na temat u użyteczności wybranych
metod badań marketingowych w praktyce marketingu
miejsc

K_U103 EP6

Potrafi współdziałać w zespole przy rozwiązywaniu
konkretnych zadań marketingowych K_U144 EP7

kompetencje społeczne
Przestrzega zasad etycznego postępowania w kontekście
badań marketingowych K_K081 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: badania marketingowe w marketingu miejsc

Forma zajęć: wykład

1/3



21. Rola badań jako elementu wspierającego marketing miejsc 3 0

22. Zasady projektowania i organizacji badań marketingowych 3 0

23. Zakres badań marketingowych 3 0

24. Podstawowe źródła informacji marketingowych 3 0

65. Metody badań marketingowych 3 0

16. Etyczne aspekty badań marketingowych 3 0

Forma zajęć: laboratorium

6
1. Podstawy badań sondażowych w marketingu
Źródła i rodzaje danych danych 3 0

6
2. Metody i techniki prowadzenia badań jakościowych.
Badania postaw, ocen i preferencji 3 0

3
3. Badania percepcji
Metody prezentacji i oceny wyników badań
Segmentacja rynku

3 0

wykład informacyjny i problemowy z wykorzystaniem środków wizualizacji ekranowej; studium przypadku; dyskusja
moderowana; praca ćwiczeniowaMetody kształcenia

Florek M. (2013): Podstawy marketingu terytorialnego, wyd. 3, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań

Hague, Paul N.  (2006): Badania marketingowe, planowanie, metodologia i ocena wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice

Kaczmarczyk S. (2014): Badania Marketingowe Podstawy metodyczne , PWE, Warszawa

Mazurek-Łopacińska K. (red.)  (2016): Badania marketingowe Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Sagan A. (2012): Badania marketingowe -podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków

Literatura podstawowa

Churchill, Gilbert A. (2002): Badania marketingowe podstawy metodologiczne, PWN, Wawa

Stępowski R. (2015): Marketing terytorialny. Jak zbudować i wypromować markę miejscowości?, Wydawnictwo Słowa i Myśli,
Lublin

Szromnik A. (2016):  Marketing terytorialny : Miasto i region na rynku, Wyd. 5. , Wolters Kluwer, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP4,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady - egzamin pisemny z zakresu wykładów i zalecanej literatury.
Laboratorium - zaliczenie zajęć laboratoryjnych na podstawie wykonywanych prac pisemnych oraz aktywności na
zajęciach

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia z pozytywnie ocenionego egzaminu (50% końcowej oceny) oraz z pozytywnie ocenionych prac
ćwiczeniowych (50% końcowej oceny)

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 badania marketingowe w marketingu miejsc Arytmetyczna

3 badania marketingowe w marketingu miejsc [wykład] egzamin

3
badania marketingowe w marketingu miejsc [laboratorium] zaliczenie z

oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



4Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

23Udział w konsultacjach 0

7Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Biogeografia [moduł]

biogeografia
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ2825_67S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA BĄK

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAŁGORZATA BĄK

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dotyczących czynników
kształtujących rozmieszczenie roślin i zwierząt na kuli ziemskiej teraz i w przeszłości. Przedmiot ukazuje współczesne
rozmieszczenie gatunków na Ziemi zarówno w ujęciu ekologicznym jak i chronologicznym. Student poznaje zasady
regionalizacji chrologicznych lądów i oceanów. Analizowane są czynniki kształtujące florę i faunę wysp w świetle teorii
biogeografii wysp.

Wymagania wstępne: Wiedza ogólnoprzyrodnicza, podstawowe wiadomości z biologii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu
biogeografii K_W021 EP1

Zna i rozumie obecne rozmieszczenie roślin i zwierząt na
lądzie i w oceanach w oparciu o czynniki działające
obecnie jak i w przeszłości

K_W032 EP2

Zna i rozumie teorię biogeografii wysp, rozumie różnice
florystycznych i faunistycznych na obszarach różnego
pochodzenia

K_W053 EP3

umiejętności

Potrafi wykorzystywać literaturę naukową w zakresie
biogeografii w języku polskim oraz w języku angielskim K_U071 EP4

Potrafi wskazać powiązania między położeniem
geograficznym a bioróżnorodnością K_U092 EP5

Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy oraz
komunikować się z użyciem terminologii fachowej
stosowanej w biogeografii, w tym w języku angielskim K_U013 EP6

kompetencje społeczne
Student jest gotów do poszerzania i aktualizowania
wiedzy K_K011 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: biogeografia

Forma zajęć: konwersatorium

1/3



3
1. Biogeografia jako nauka: cele i zadania biogeografii, kierunki badawcze. Różnorodność gatunkowa na
świecie i jej geograficzna zmienność. Czynniki wpływające na rozmieszczenie roślin i zwierząt na lądach
i w oceanach. Biomy zonalne i azonalne

2 0

3
2. Powstawanie i dynamika zasięgów lądowych i morskich gatunków roślin i zwierząt. Dyspersja i jej rola
w kształtowaniu zasięgów gatunków. Zasięgi endemiczne i reliktowe 2 0

3
3. Historia Ziemi a obecne rozmieszczenie gatunków. Teoria Wegenera a teoria tektoniki płyt. Zasady
regionalizacji ? podział fito i zoogeograficzny lądów i oceanów. 2 0

3
4. Biogeografia wysp: powstawanie wysp kontynentalnych i oceanicznych, czynniki kształtujące florę i
faunę wysp na przykładzie Wysp Galapagos i Tasmanii 2 0

3
5. Biogeografia Polski: regionalizacja biogeograficzna, przejściowość flory i fauny, endemity i relikty.
Cechy biogeograficzne flory i fauny Bałtyku 2 0

Zajęcia w formie konwersatoriów, dyskusji, konsultacji. Zajęcia z  użyciem prezentacji multimedialnychMetody kształcenia

Cox C. B., Moore P. D. (1993): Biogeography an ecological and evolutionary approach, Blackwell Science, London

Hugget R. J. (2002): Fundamentals of biogeography, Routledge Fundamentals of Physical Geography, London and New York
Literatura podstawowa

Crisci J. V., Katinas L., Posadas P.  (2003): Historical biogeography an introduction, Harvard University Press, Cambridge,
Massachusetts, London, England

D Halabowski, M Bąk, I Lewin (2021): Distribution and ecology of two interesting diatom species Navicula flandriae Van de
Vijver et Mertens and Planothidium nanum Bąk, Kryk et Halabowski in rivers of Southern Poland and their spring areas,
Oceanological and Hydrobiological Studies 50 (2), 137-149

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. (2002): Geografia roślin, PWN, Warszawa

M Bąk, A Kryk, Ł Peszek, JP Kociolek, J Bemiasa, E Bemanaja (2019): New and interesting Luticola species (Bacillariophyta)
from mangroves of Nosy Be Island, NW Madagascar, Oceanological and Hydrological Studies 48 (1), 13-22

MAŁGORZATA BĄK et al. (2012): Novel diatom species (Bacillariophyta) from the freshwater discharge site of Laguna Diablas
(Island Isabela = Albemarle) from the Galapagos, Phytotaxa 311 (3), 201-224

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6PREZENTACJA

EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium, które obejmuje tematykę poruszaną podczas konwersatoriów oraz
ocena z prezentacji

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z kolokwium 60% i z prezentacji 40%

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 biogeografia Ważona

2 biogeografia [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Biogeografia [moduł]

biogeography
(POZOSTAŁE PRZEDMIOTY / MODUŁY)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3446_5S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język angielski język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. MAŁGORZATA BĄK

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAŁGORZATA BĄK

Cele przedmiotu:

The aim of the course is to acquire knowledge, skills and social competences regarding the factors influencing the
distribution of plants and animals on the globe now and in the past. The course shows the contemporary distribution of
species on Earth, both in ecological and chronological terms. The student learns the principles of chrological
regionalization of lands and oceans. Factors shaping the flora and fauna of the islands are analyzed in the light of the
theory of island biogeography.

Wymagania wstępne: General knowledge, basic knowledge of biology and geography

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

The student knows and understands the basic concepts
of biogeography K_W021 EP1

Knows and understands the current distribution of plants
and animals on land and in the oceans based on current
and past factors

K_W032 EP2

Knows and understands the theory of island
biogeography, is able to use it to explain the floristic and
fauna differences in different geographical areas K_W053 EP3

umiejętności

Can use scientific literature in the field of biogeography
in Polish and in English K_U071 EP4

Can point out the relationship between geographic
location and biodiversity K_U092 EP5

Can use various sources of knowledge and communicate
with the use of professional terminology used in
biogeography, including in English K_U013 EP6

kompetencje społeczne
The student is ready to expand and update his/her
knowledge K_K011 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: biogeography

Forma zajęć: konwersatorium

1/3



3
1. Biogeography as a science: goals and tasks of biogeography, research directions. Species diversity in
the world and its geographic variability. Factors influencing the distribution of plants and animals on
land and in oceans. Zonal and azonal biomes

2 0

3
2. Formation and dynamics of land and sea ranges of plant and animal species. Dispersion and its role in
shaping species ranges. Endemic and relict ranges 2 0

3
3. The history of the Earth and the present distribution of species. Wegener's theory and the theory of
plate tectonics. Principles of regionalization - phyto and zoogeographic division of land and oceans 2 0

3
4. Island biogeography: the formation of continental and oceanic islands, factors shaping the flora and
fauna of the islands on the example of the Galapagos Islands and Tasmania 2 0

3
5. Biogeography of Poland: biogeographic regionalization, transitional flora and fauna, endemics and
relics. Biogeographic features of the flora and fauna of the Baltic Sea 2 0

Course in the form of seminars, discussions and consultations. Course with the use of multimedia presentations
Metody kształcenia

Cox C. B., Moore P. D. (1993): Biogeography an ecological and evolutionary approach, Blackwell Science, London

Hugget R. J. (2002): Fundamentals of biogeography, Routledge Fundamentals of Physical Geography, London and New York
Literatura podstawowa

Crisci J. V., Katinas L., Posadas P.  (2003): Historical biogeography an introduction, Harvard University Press, Cambridge,
Massachusetts, London, England

D Halabowski, M Bąk, I Lewin (2021): Distribution and ecology of two interesting diatom species  Navicula flandriae Van de
Vijver et Mertens and Planothidium nanum Bąk, Kryk et Halabowski in rivers of Southern Poland and their spring  areas,
Oceanological and Hydrobiological Studies 50 (2), 137-149

M Bąk, A Kryk, Ł Peszek, JP Kociolek, J Bemiasa, E Bemanaja (2019): New and interesting Luticola species (Bacillariophyta)
from mangroves of Nosy Be Island, NW Madagascar, Oceanological and Hydrological Studies 48 (1), 13-22

MAŁGORZATA BĄK et al. (2012): Novel diatom species (Bacillariophyta) from the freshwater discharge site of  Laguna
Diablas (Island Isabela = Albemarle) from the Galapagos, Phytotaxa 311 (3), 201-224

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP4,EP5,EP6PREZENTACJA

EP1,EP2,EP3PROJEKT

EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Grade based on the test, which covers the topics discussed during the seminars and the presentations

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Grade 60% from colloquium and 40% presentation

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 biogeography Nieobliczana

2 biogeography [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

filozofia przyrody
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3039_45S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 wykład 20 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. PAWEŁ CZAPLIŃSKI prof. US

Prowadzący zajęcia: dr hab. PAWEŁ CZAPLIŃSKI prof. US

Cele przedmiotu:

Student zna i rozumie podstawy filozoficznych koncepcji przyrody. Potrafi wykorzystywać dorobek filozofii przyrody do
twórczej interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych, społecznych, gospodarczych lub politycznych. Jest gotów do
uznania znaczenia wiedzy filozoficznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Wymagania wstępne: Podstawowe informacje dotyczące geografii jako nauki

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Rozumie oddziaływanie idei filozoficznych i teorii
naukowych na empiryczną realizację badań
geograficznych

K_W011 EP1

Zna i rozumie ewolucję filozoficznych poglądów na
przyrodę, pozwalającą lepiej zrozumieć jej współczesną
koncepcję opartą na wynikach nauk szczegółowych K_W042 EP2

umiejętności

Potrafi formułować własne sądy w konfrontacji z różnymi
poznanymi poglądami w zakresie filozofii przyrody K_U101 EP3

Potrafi w stosunku do swojej wiedzy zdobyć się na
dystans motywujący do dalszego kształcenia K_U152 EP4

kompetencje społeczne
Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści, ale
również do tolerancji dla odmiennych poglądów opartej
na umiejętności myślenia alternatywnego

K_K011 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: filozofia przyrody

Forma zajęć: wykład

21. Filozofia przyrody. Jej przedmiot, definicja i miejsce w strukturze poznania 1 0

22. Czy świat jest kosmosem? Świat jako kosmos i jako chaos a problem praw (zasad) 1 0

23. Skończoność i nieskończoność, a jedność świata fizycznego. Pytanie o wiek świata 1 0

2
4. Świat i jego powstanie. Pytanie o początek a kwestia tzw. stanu osobliwego. Mity, hipotezy teorie
naukowe i ich interpretacje 1 0

2
5. Świat i jego powstanie. Pytanie o początek a kwestia tzw. stanu osobliwego. Mity, hipotezy teorie
naukowe i ich interpretacje 1 0
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26. Rozwój Wszechświata i jego modele a zasada antropiczna 1 0

2
7. Powstanie i początki życia na Ziemi. Ziemia i jej historia

1 0

28. Rozwój życia na Ziemi. Powstanie i początki człowieka 1 0

2
9. Pojawienie się człowieka i jego rozwój (hipotezy, teorie)

1 0

210. Człowiek a jego środowisko 1 0

Wykład interaktywny z elementami dyskusjiMetody kształcenia

Dziadkowiec J. (2015): Warstwowa struktura przyrody. Zarys stratalizmu ontologicznego, Wydawnictwo KUL, Lublin

Heller M., Pabjan T. (2014): Elementy filozofii przyrody, CC Press, Kraków

Tempczyk M., 2005, Ontologia świata przyrody. Universitas, Kraków. (2005): Ontologia świata przyrody, Universitas, Kraków

Literatura podstawowa

Janeczek S., Starościc A., Dąbek D., Herda J. (2013): Filozofia przyrody, Wydawnictwo KUL, Lublin

Paweł Czapliński, Anna Czaplińska (2015): Problem różnorodności kulturowej w geografii, Słupskie Prace Geograficzne 12,
Słupsk

Paweł Czapliński, Wioletta Szymańska (2013): The features of economic behavior of the urban population in the ethnic the
region of Kashubia (Kashuby / Cassubia), Miscellanea Geographica 17(2), Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady: ocena pozytywna z egzaminu ustnego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena na podstawie odpowiedzi na 3 losowo wybrane pytania.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 filozofia przyrody Ważona

1 filozofia przyrody [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-MM

finansowanie działalności promocyjnej miejsc
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3038_18S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne marketing miejscogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL SZOSTAK

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL SZOSTAK

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką planowania działań marketingowych w korelacji z
mechanizmami finansowymi i poznanie głównych źródeł finansowania działalności promocyjnej miejsc; wyposażenie
studentów w niezbędne umiejętności finansowe i analizy kosztów strategii marketingowych; uświadomienie zależności
między efektami i skutecznością stosowanych narzędzi marketingowych a kosztami realizacji zadań.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z dziedziny marketingu i finansów

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student posiada wiedzę z zakresu finansowania strategii
marketingowej, działalności promocyjnej miejsc.

K_W02
K_W04
K_W12

1 EP1

Student wie w jaki sposób sfinansować poszczególne
etapy strategii marketingowej.

K_W06
K_W08
K_W09

2 EP2

umiejętności

Student potrafi racjonalnie zaplanować i skalkulować
koszty działalności marketingowej w marketingu miejsc.

K_U04
K_U05
K_U06
K_U07

1 EP3

Student potrafi dokonać optymalizacji kosztów strategii
marketingowej miejsc oraz bronić swoich poglądów na
forum publicznym

K_U08
K_U09
K_U10

2 EP4

kompetencje społeczne
Jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy
wykorzystując wiedzę i umiejętności z zakresu
finansowania marketingu miejsc.

K_K03
K_K041 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: finansowanie działalności promocyjnej miejsc

Forma zajęć: konwersatorium

21. Strategia marketingowa, aspekty finansowe. 3 0

22. Źródła finansowania działań marketingowych. 3 0

23. Koszty i efekty a budżet marketingu. 3 0

24. Kalkulacje kosztów planów marketingowych, optymalizacja. 3 0
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25. Nośniki reklamowe i sposoby komunikacji marketingowej w marketingu miejsc, problem kosztów. 3 0

26. Cykl życia produktu a strategia finansowania. 3 0

37. Praktyka finansowania działalności promocyjnej. 3 0

Wykład, ćwiczenia kalkulacyjne, studia przypadkówMetody kształcenia

Wojciech Gregorczyk (2009): Finansowe aspekty marketingu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Zbigniew Głąbiński, Daniel Szostak, Tomasz Zalewski (2016): Strategia rozwoju turystyki na poziomie lokalnym: przykład
powiatu gryfińskiego, CeDeWu, Warszawa

Literatura podstawowa

Wiesława Kuźniar (2013): Aktywność marketingowa gmin i jej oddziaływanie na rozwój turystyki wiejskiej, Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

Wojciech Grzegorczyk (2003): Finansowanie strategii marketingowych, Branta, Bydgoszcz, Łódź
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywna ocena z kolokwium z zakresu treści przedmiotowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Punktacja w skali 2 do 5, 50-65% - ocena dst., 66-80% ocena dobra, 80-100% ocena bdb.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 finansowanie działalności promocyjnej miejsc Ważona

3
finansowanie działalności promocyjnej miejsc [konwersatorium] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-ZZŚ

finansowe aspekty zarządzania środowiskiem
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3038_3S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne zintegrowane zarządzanie środowiskiemogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 11 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL SZOSTAK

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL SZOSTAK

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu
sprawnego zarządzania instrumentami finansowymi ochrony środowiska,  teoretycznych  i praktycznych aspektów
doskonalenia funkcjonowania organizacji i zarządzanej przestrzeni przy zastosowaniu instrumentów finansowych
służących realizacji przyjętej polityki środowiskowej, w tym pozyskiwania środków na finansowanie inwestycji w
zakresie ochrony środowiska.

Wymagania wstępne:
Student powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw zarządzania środowiskiem, filozofii środowiska oraz trendów
światowej gospodarki.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów
funkcjonowania systemu przyrodniczego oraz
poszczególnych jego komponentów ze szczególnym
uwzględnieniem źródeł jego finansowania

K_W02
K_W04
K_W12

1 EP1

Ma wiedzę na temat globalnych problemów
środowiskowych i ich wpływu na środowisko lokalne w
zakresie źródła finansowania ochrony środowiska

K_W05
K_W10
K_W11

2 EP2

Ma poszerzoną wiedzę na temat form działalności
człowieka oraz ich wielorakich uwarunkowań i
konsekwencji finansowych

K_W06
K_W093 EP3

umiejętności

Analizuje i ocenia różne efekty działalności gospodarczej
człowieka z zastosowaniem kryteriów ekologicznych i
finansowych

K_U02
K_U031 EP4

Analizuje przyczyny i efekty globalnych zmian
środowiskowych, wskazuje sposoby przeciwdziałania
zagrożeniom i wskazuje źródła ich finansowania

K_U04
K_U052 EP5

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do prowadzenia debat,
formułowania sądów, opinii, prawidłowości, hipotez na
temat różnych zjawisk zachodzących w środowisku
ekologicznym z finansowego punktu widzenia

K_U10
K_U113 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do działania i myślenia w sposób
przedsiębiorczy i proekologiczny w rozwiązywaniu
problemów z zakresu badań lub edukacji środowiskowej

K_K02
K_K031 EP7

Jest gotów wspierać i organizować działalność na rzecz
środowiska

K_K03
K_K042 EP8
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: finansowe aspekty zarządzania środowiskiem

Forma zajęć: konwersatorium

21. Ekonomiczne instrumenty zarządzania środowiskiem 1 0

22. Źródła finansowania ochrony środowiska 1 0

23. Źródła finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska 1 0

24. Opłaty za korzystanie środowiska 1 0

25. Strategie finansowe jako element zarządzania środowiskiem 1 0

56. Opracowanie modelu finansowego zarządzania środowiskiem 1 0

Analiza tekstów z dyskusją, Opracowanie projektu (opracowanie modelu finansowego), Praca indywidualna i w
grupach, Analiza zdarzeń krytycznych i przypadkówMetody kształcenia

Bartniczak B., Ptak M. (2009): Finanse ochrony środowiska – wybrane problemy, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław

Kryk B. (2012): Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Niemiec W., Niemiec O., Pacana A. (2012): Wybrane instrumenty ochrony środowiska., Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

Literatura podstawowa

Gajewski D. (2011): Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa

Małecki P.P. (2012): System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD,, Wyd. UE w
Krakowie, Kraków

Poskrobko B., Poskrobko T. (2012): Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7PROJEKT

EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie z oceną na podstawie: wykonania projektu, aktywności (udziału w dyskusjach) oraz pisemnego kolokwium
testowo-opisowego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Na ocenę końcową wpływa: 50% - wykonany projekt, 25% - aktywność na zajęciach, 25% - kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 finansowe aspekty zarządzania środowiskiem Ważona

1
finansowe aspekty zarządzania środowiskiem [konwersatorium] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

geografia fizyczna
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3017_49S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31 wykład 25 E0

Razem 25 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  RYSZARD BORÓWKA

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  RYSZARD BORÓWKA

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem środowiska fizyczno-geograficznego Ziemi; rozwijanie umiejętności
twórczej interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych w oparciu o dorobek teoretyczny i praktyczny geografii;
kształtowanie gotowości do krytycznej oceny wykorzystywanych źródeł wiedzy i informacji z nich pochodzących.

Wymagania wstępne:
Wiedza podstawowa z geologii, geomorfologii, klimatologii, hydrografii, oceanologii i gleboznawstwa co najmniej na
poziomie szkoły średniej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna główne teorie naukowe, trendy rozwojowe, aktualne
nurty i problemy współczesnej geografii fizycznej K_W011 EP1

Opisuje złożone związki i zależności zachodzące
pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska
fizyczno-geograficznego

K_W02
K_W032 EP2

Ma wiedzę na temat globalnych problemów
środowiskowych i ich wpływu na lokalne środowisko
fizyczno-geograficzne

K_W053 EP3

umiejętności

Wykorzystuje dorobek teoretyczny i empiryczny
subdyscyplin geografii fizycznej do twórczej interpretacji
zjawisk i procesów przyrodniczych

K_U011 EP4

Biegle korzysta z różnorodnych źródeł informacji
geograficznej dotyczących środowiska fizyczno-
geograficznego

K_U03
K_U052 EP5

kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści z
zakresu geografii fizycznej

K_K01
K_K021 EP6

Jest gotów do propagowania wiedzy fizyczno-
geograficznej

K_K05
K_K072 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: geografia fizyczna

Forma zajęć: wykład

5
1. Geotektoniczne i klimatyczne uwarunkowania rozwoju rzeźby terenu obszarów kontynentalnych i dna
morskiego 1 0

52. Wpływ czynników astronomicznych, cyrkulacji atmosfery i wód oceanicznych na klimat Ziemi 1 0

7
3. Strefowość i piętrowość klimatu, cech hydrologicznych, procesów geomorfologicznych i
glebotwórczych oraz roślinności kuli ziemskiej 1 0
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34. Wpływ obecności polarnych pokryw lodowych na środowisko kuli ziemskiej 1 0

5
5. Wpływ historii geotektonicznej kontynentów i subkontynentów na kształtowanie się ich cech
biogeograficznych 1 0

wykład akademickiMetody kształcenia

Flis J. (1998): Wstęp do geografii fizycznej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Martyn D. (2000): Klimaty kuli ziemskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 5-56

van Andel T.H. (1997): Nowe spojrzenie na starą planetę. Zmienne oblicze Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Adam Choiński (2000): Jeziora kuli ziemskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Allen A.P. (2000): Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Andrzej Witt, Ryszard Krzysztof Borówka (1997): Rzeźba powierzchni Ziemi, Wydawnictwo Kurpisz s.c., Poznań

Borówka R.K. (2001): Budowa Ziemi bez tajemnic, Wydawnictwo KURPISZ S.A., Poznań

Kac Nikolaj, A. (1975): Bagna kuli ziemskiej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Łabuz T.A. (2015): Environmental Impacts—Coastal Erosion and Coastline Changes. Chapter 20. In: BACC II Team, Second
Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin, Springer, Berlin

Rogalska S., Rogalski M., Wawrzyniak-Wydrowska B., Witkowski A. (2001): Życie w wodzie i na lądzie, Wydawnictwo
KURPISZ S.A., Poznań

Tamulewicz J. (2001): Wody i klimat Ziemi, Wydawnictwo KURPISZ S.A., Poznań

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

12Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

16Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu pisemnego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z egzaminu pisemnego

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 geografia fizyczna Ważona

1 geografia fizyczna [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

geografia społeczno-gospodarcza
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3036_50S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31 wykład 25 E0

Razem 25 3

Koordynator
przedmiotu:

dr TADEUSZ BOCHEŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr TADEUSZ BOCHEŃSKI

Cele przedmiotu:

Zapoznanie się ze różnicowaniem rozwoju i powiązaniami gospodarczymi  oraz utrwalenie i pogłębienie wiedzy z
zakresu rozmieszczenia ludności oraz rozwoju osadnictwa, rolnictwa, przemysłu i transportu na świecie.
Nabycie umiejętności rozpoznawania czynników warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych
regionów świata.
Kształtowanie postaw poszanowania różnorodności kulturowej świata.

Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z geografii ogólnej (szkolnej).
Umiejętność odczytywania danych statystycznych i map prezentujących zjawiska społeczno-ekonomiczne.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie fundamentalne problemy współczesnej
cywilizacji globalnej poprzez pryzmat uwarunkowań
społeczno-geograficznych

K_W101 EP1

Ma poszerzoną wiedzę na temat form działalności
gospodarczej człowieka oraz ich wielorakich
uwarunkowań i konsekwencji

K_W062 EP2

umiejętności

Wykorzystuje dorobek teoretyczny i empiryczny geografii
społeczno-gospodarczej do interpretacji zjawisk i
procesów zachodzących w środowisku geograficznym K_U011 EP3

Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do formułowania
sądów, opinii, prawidłowości, hipotez na temat różnych
zjawisk zachodzących w środowisku społeczno-
ekonomicznym

K_U102 EP6

kompetencje społeczne
Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści z
zakresu geografii społeczno-gospodarczej K_K011 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: geografia społeczno-gospodarcza

Forma zajęć: wykład

11. Geografia ekonomiczna w systemie nauk geograficznych 1 0

12. Relacje między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka 1 0

53. Polityczny i gospodarczy podział świata 1 0

44. Ludność i sieć osadnicza - uwarunkowania i zróżnicowanie na świecie 1 0
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55. Rolnictwo - struktura i uwarunkowania rozwoju na świecie oraz problemy wyżywienia na świecie 1 0

56. Przemysł - struktura i uwarunkowania rozwoju na świecie 1 0

4
7. Transport - struktura gałęziowa, znaczenie w globalnej gospodarce i główne szlaki transportowe na
świecie 1 0

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusjaMetody kształcenia

I. Fierla (red.) (2005): Geografia gospodarcza świata, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

J. Wrona (2006): Podstawy geografii ekonomicznej, PWE, Warszawa

Kuciński K. (2015): Geografia ekonomiczna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Literatura podstawowa

Budner W. W. (2011): Geografia ekonomiczna współczesne zjawiska  i procesy, Poznań

Otok S. (2006): Geografia polityczna, PWN, Warszawa

R. Domański (2005): Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa

T. Bocheński (2017): Funkcjonowanie rejonów przeładunkowych na styku sieci kolejowych o normalnym i rosyjskim rozstawie
torów w Europie, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 31(3), Kraków

T. Bocheński (2019): Porty morskie w krajach nadbałtyckich [w:] Cedro A., Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i społeczno-
ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich,, Volumina, Szczecin

T. Bocheński (2019): Przemysł w portach morskich Regionu Morza Bałtyckiego, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG,
33(4), Kraków

Bank Światowy (http://data.worldbank.org/)

Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat)

FAOSTAT (http://www.fao.org/faostat/en/#home)

WTO (https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm#database)

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

9Studiowanie literatury 0

17Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP5,E
P6EGZAMIN PISEMNY

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny obejmujący wiedzę z  wykładów i zalecanej literatury podstawowej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa określana jest na podstawie oceny z egzaminu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 geografia społeczno-gospodarcza Ważona

1 geografia społeczno-gospodarcza [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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22Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-GP

GIS w planowaniu przestrzennym
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3041_28S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne gospodarka przestrzennaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32 laboratorium 30 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr NATALIA SYPION-DUTKOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr NATALIA SYPION-DUTKOWSKA

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z technikami GIS w procesie planowania przestrzennego na poziomie krajowym, regionalnym i
lokalnym.
Rozwój umiejętności doboru i przetwarzania danych empirycznych, posługiwania się metodami i narzędziami GIS w
procesie tworzenia analiz przestrzennych na potrzeby planowania.
Kształtowanie gotowości do ciągłego dokształcania się zawodowego i osobistego oraz  doskonalenia swoich
umiejętności w zakresie wykorzystania metod i technik GIS w planowaniu przestrzennym.

Wymagania wstępne: Osoba studiująca zna podstawy pracy z wykorzystaniem technik komputerowych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna w stopniu rozszerzonym zasady pozyskiwania,
gromadzenia, przetwarzania i interpretowania danych
pochodzących z różnych źródeł i baz danych
zagospodarowania z wykorzystaniem Geograficznych
Systemów Informacji

K_W071 EP1

posiada pogłębioną wiedzę na temat zastosowania
technik GIS w planowaniu przestrzennym na poziomie
krajowym, regionalnym i lokalnym

K_W02
K_W06
K_W07
K_W10

2 EP2

zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
w pracowni komputerowej K_W093 EP3

umiejętności

krytycznie dobiera i przetwarza dane empiryczne istotne
w planowaniu przestrzennym, wykorzystując wszelkie
możliwe źródła informacji, w tym zwłaszcza
elektroniczne, oraz posługując się nowoczesnymi
technologiami informacyjnymi

K_U061 EP4

sprawnie dobiera i posługuje się zaawansowanymi
metodami i narzędziami graficznymi oraz
kartograficznymi do analizy i prezentacji wielorakich
zjawisk i procesów związanych z planowaniem
przestrzennym

K_U052 EP5

samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje
umiejętności w dziedzinie zastosowania metod i technik
GIS w procesie planowania przestrzennego, korzystając z
różnych źródeł w języku polskim i obcym oraz
nowoczesnych technologii informacyjnych

K_U07
K_U153 EP6
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kompetencje społeczne

jest gotów do krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i
umiejętności oraz do ciągłego dokształcania się
zawodowego i osobistego w zakresie wykorzystania
metod i technik GIS w procesie planowania
przestrzennego

K_K01
K_K061 EP7

jest gotów do wykorzystania metod i technik GIS w
procesie planowania przestrzennego dla prawidłowego,
zgodnego z zasadami ładu przestrzennego, rozwoju
społeczności lokalnych i regionalnych

K_K042 EP8

jest gotów do tworzenia komercyjnych produktów i
rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej z
wykorzystaniem metod i technik GIS w procesie
planowania przestrzennego

K_K033 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: GIS w planowaniu przestrzennym

Forma zajęć: laboratorium

11. Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni komputerowej 2 0

7
2. Tworzenie baz danych, pozyskanie, zarządzanie danymi oraz wykorzystanie ich w procesie planowania
przestrzennego na poziomie krajowym 2 0

7
3. Tworzenie baz danych, pozyskanie, zarządzanie danymi oraz wykorzystanie ich w procesie planowania
przestrzennego na poziomie regionalnym 2 0

8
4. Tworzenie baz danych, pozyskanie, zarządzanie danymi oraz wykorzystanie ich w procesie planowania
przestrzennego na poziomie lokalnym (MPZP) 2 0

75. Projekt własny 2 0

Praca indywidualna przy komputerze, prezentacja multimedialna, dyskusja, objaśnienie lub wyjaśnienieMetody kształcenia

Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., (2006): GIS Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN

Medyńska-Gulij B. (2012): Kartografia i geowizualizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN
Literatura podstawowa

Kaszczyszyn, P.; Sypion-Dutkowska, N. (2019): Walking Access to Public Transportation Stops for City Residents. A
Comparison of Methods, Sustainability

Sypion-Dutkowska N. (2014): Uwarunkowania przestrzenne przestępczości  w wielkim mieście w ujęciu GIS (na przykładzie
Szczecina),, Studia KPZK PAN

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP8,EP9PROJEKT

EP6,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę  na podstawie wykonania poszczególnych zadań projektowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa wyliczona zostanie na podstawie średniej arytmetycznej z ocen cząstkowych uzyskanych za
wykonanie poszczególnych ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 GIS w planowaniu przestrzennym Ważona

2 GIS w planowaniu przestrzennym [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

globalne problemy demograficzne
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3037_47S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 41 konwersatorium 25 ZO0

Razem 25 4

Koordynator
przedmiotu:

dr MAŁGORZATA ŚLUSARCZYK-JUREK

Prowadzący zajęcia: dr MAŁGORZATA ŚLUSARCZYK-JUREK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z globalnymi  procesami demograficznymi. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania relacji
przyczynowo-skutkowych i antycypowania przeobrażeń. Kształtowanie gotowości do propagowania wiedzy
geograficznej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii demograficznych.

Wymagania wstępne: Ogólna orientacja we współczesnych problemach społecznych na świecie na podstawie bieżących doniesień mediów.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna główne teorie demograficzne i terytorialne
zróżnicowanie zjawisk z uwzględnieniem ich dynamiki. K_W011 EP1

Identyfikuje globalne problemy demograficzne z
określeniem ich złożoności. K_W032 EP2

umiejętności

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w merytorycznej
dyskusji, prawidłowo  interpretując występujące na
świecie zjawiska i procesy demograficzne. K_U101 EP3

kompetencje społeczne
Jest gotów do propagowania wiedzy geograficznej ze
szczególnym uwzględnieniem kwestii demograficznych K_K051 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: globalne problemy demograficzne

Forma zajęć: konwersatorium

3
1. Rozwój liczby ludności świata na tle faz rozwoju techniczno-cywilizacyjnego. Wzrost zaludnienia
Ziemi, tendencje światowe i kontynentalne. 1 0

42. Zróżnicowanie demograficzne na świecie. Urbanizacja. 1 0

33. Ludność Polski na tle Europy. Polityka pronatalistyczna. 1 0

3
4. Przejście demograficzne i drugie przejście demograficzne. Problematyka przejścia
epidemiologicznego. 1 0

25. Migracje międzynarodowe w dobie globalizacji. Uchodźctwo. 1 0

36. Starzenie się populacji, podstawowe wyzwanie demograficzne dla przyszłości  Europy. 1 0

37. Zmiany demograficzne na świecie w przyszłości. 1 0
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28. Prognozy demograficzne dla Polski 1 0

29. Istota i podstawowe cechy polityki ludnościowej. 1 0

Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, studium przypadku, dyskusja, prezentacje multimedialne.Metody kształcenia

Kurkiewicz J. (red) (2010): Procesy demograficzne i metody ich analizy. , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego ,
Kraków

Okólski M. (2004): Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie., Wydawnictwo Naukowe
SCHOLAR,, Warszawa.

Okólski M. (2004): Demografia zmiany społecznej. , Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Okólski M., Fihel A. (2012): Demografia. Współczesne zjawiska i  teorie. , Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa

Literatura podstawowa

Jędrzejczyk D. (2001): Podstawy geografii ludności. , Wydawnictwo Akademickie Dialog,  Warszawa.

Małgorzata Ślusarczyk-Jurek  (2020): Bezrobocie w Polsce i innych krajach europejskich. Analiza i przestrzenne
zróżnicowanie zjawiska na podstawie interaktywnych atlasów GUS i Eurostat. [w:] Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła
Ćwiczeń: Geografia – materiały dla nauczycieli, s.185-196. , http://szkoly.usz.edu.pl/wp-
content/uploads/2021/02/Geografia.pdf, Szczecin

Małgorzata Ślusarczyk-Jurek  (2017): Kapitał ludzki jako kategoria analityczna - próba pomiaru w ujęciu przestrzennym [w:]
GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO W WYMIARZE PRZESTRZENNYM KAPITAŁY. (red.)  Marika Pirveli , Elżbieta
Mydłowska, s. 63-72, , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Małgorzata Ślusarczyk-Jurek  (2020): Proces starzenia się ludności, jego przyczyny, konsekwencje i regionalne zróżnicowanie
(wizualizacja danych statystycznych w oparciu o interaktywne mapy i wykresy z zasobów statystycznych ONZ) [w:]
Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń: Geografia – materiały dla nauczycieli, s.197-211,
http://szkoly.usz.edu.pl/wp-content/uploads/2021/02/Geografia.pdf, Szczecin

Małgorzata Ślusarczyk-Jurek  (2016): Tendencje zmian składowych ruchu rzeczywistego ludności w powiatach województwa
zachodniopomorskiego [w:] Gospodarka i społeczeństwo w wymiarze przestrzennym : pamięci Profesora Jarosława Jurka,
(red) M. Pirveli, I. Kavetckyy, s. 35–49,, Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin

Małgorzata Ślusarczyk-Jurek  (2020): Zmiany liczby ludności Polski na tle Europy. Przyrost naturalny i jego składowe –
przestrzenna prezentacja danych w oparciu o interaktywny Atlas Regionów GUS. [w:] Zachodniopomorska Szczecińska
Szkoła Ćwiczeń: Geografia – materiały dla nauczycieli, s.213-224, http://szkoly.usz.edu.pl/wp-
content/uploads/2021/02/Geografia.pdf, Szczecin

Swadźba  S. (red) (2011): Współczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji – aspekty pozytywne i negatywne. ,
„Studia Ekonomiczne” Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

17Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie pisemnego kolokwium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena na podstawie kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 globalne problemy demograficzne Ważona

1 globalne problemy demograficzne [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



18Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

globalne zmiany atmosfery i klimatu
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3009_53S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 42 konwersatorium 25 ZO0

Razem 25 4

Koordynator
przedmiotu:

dr SZYMON WALCZAKIEWICZ

Prowadzący zajęcia: dr SZYMON WALCZAKIEWICZ

Cele przedmiotu:

Zaznajomienie studentów ze zmianami klimatu w czasach historycznych oraz omówienie działań mających na celu
powstrzymanie globalnego ocieplenia. Nabycie umiejętności identyfikacji głównych czynników powodujących te
zmiany (w tym naturalnych i antropogenicznych) oraz wykorzystywania modeli stosowanych do prognoz klimatu na
najbliższe dekady. Kształtowań postaw proekologicznych związanych z szeroko rozumianą polityką klimatyczną.

Wymagania wstępne: Zna podstawowe zagadnienia z meteorologii i klimatologii co najmniej na poziomie szkoły średniej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie przebieg zmian klimatu w ostatnich
stuleciach i procesy je kształtujące K_W011 EP1

Zna i rozumie wpływ zmian składu atmosfery i efektu
cieplarnianego na zmiany klimatyczne i ich skutki K_W032 EP2

Zna obecne ustalenia polityki klimatycznej i działań
podejmowanych w ramach ochrony atmosfery i klimatu K_W06

K_W103 EP3

umiejętności

Wykorzystuje najnowsze opracowania naukowe i modele
klimatyczne do określania zmian klimatu i ich skutków K_U06

K_U091 EP4

Wykorzystuje posiadaną wiedzę do formułowania
samodzielnych opinii i ocen oraz do prowadzenia
dyskusji na temat zmian klimatycznych i ich skutków K_U102 EP5

Analizując dane klimatyczne zauważa efekt globalnych i
lokalnych zmian klimatu K_U033 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny wiedzy dotyczącej
wpływu człowieka na atmosferę i klimat K_K011 EP7

Jest gotów do podjęcia działań mających na celu
ochronę atmosfery i klimatu

K_K02
K_K042 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: globalne zmiany atmosfery i klimatu

Forma zajęć: konwersatorium

21. Zmiany składu atmosfery ziemskiej  i ich wpływ na klimat 2 0

1/3



5
2. Efekt cieplarniany i jego zmiany w przeszłości geologicznej, w czasach historycznych oraz
współcześnie 2 0

53. Wzrost ekstremalności  i siły zjawisk meteorologicznych 2 0

54. Skutki zmian klimatu, predykcje zmian klimatu w najbliższych dziesięcioleciach 2 0

25. Polityka klimatyczna, ochrona atmosfery i klimatu 2 0

66. Ocena zmian klimatu w Polsce oraz na wybranych stacjach na podstawie danych meteorologicznych 2 0

zajęcia w formie prezentacji multimedialnych z symulacjami, wykonywanie analiz, obliczeń oraz ich interpretacja,
analiza dokumentów dotyczących polityki klimatycznejMetody kształcenia

IPCC (2021): Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth  Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press. In  Press

Redakcja naukowa: Budziszewska Magdalena, Kardaś Aleksandra, Bohdanowicz Zbigniew (2021): Klimatyczne ABC,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, on-line

Literatura podstawowa

Archer D.  (2010): Globalne ocieplenie, PWN, Warszawa

Burroughs WJ.  (1998): Pogoda czy fatum: Zmiany klimatyczne i przerażające skutki ekstremalnych zjawisk atmosferycznych,
Amber

Cedro A., Walczakiewicz Sz. (2017): Podstawy meteorologii i klimatologii Polski [w:] Światek M., Cedro A. (red.), Odnawialne
źródła energii w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego, ZAPOL Sobczyk, Szczecin

Kożuchowski K., Przybylak R.  (1995): Efekt cieplarniany, Wiedza Powszechna,  Warszawa

Popkiewicz M., Malinowski Sz., Kardaś A. (2019): Nauka o klimacie, Sonia Draga Post factum

Walczakiewicz Sz. (2020): Regiony trąb powietrznych w Polsce – meteorologiczne uwarunkowania oraz rozkład przestrzenny i
czasowy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

13Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

17Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP6KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

EP5,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z konserwatoriów następuje na podstawie poprawnie wykonanego projektu oraz pozytywnie napisanego
kolokwium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa wyliczana jest średnią ważoną: z projektu (60%) oraz kolokwium (40%)

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 globalne zmiany atmosfery i klimatu Ważona

2 globalne zmiany atmosfery i klimatu [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

globalne zmiany biosfery
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3446_30S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 44
konwersatorium 17 ZO0

zajęcia terenowe 8 ZO0

Razem 25 4

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. BRYGIDA WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. BRYGIDA WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Cele przedmiotu:

Zdobycie wiedzy na temat przyczyn i skutków globalnych zmian oraz ich wpływu na kształtowanie biosfery. Pozyskanie
umiejętności przeprowadzania analiz danych dotyczących zmian globalnych biosfery. Kształtowanie gotowości do
inicjowania i współorganizowania działań związanych z ograniczaniem tych zmian spowodowanych oddziaływaniem
antropogenicznym.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu biologii i geologii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma wiedzę na temat globalnych problemów
środowiskowych i ich wpływu na biosferę

K_W02
K_W031 EP1

Ma poszerzoną wiedzę na temat form działalności
człowieka i ich globalnych oraz regionalnych
konsekwencji biogeograficznych

K_W062 EP2

umiejętności

Analizuje i ocenia różne efekty działalności człowieka w
aspekcie ich wpływu na szatę roślinną oraz
konsekwencje faunistyczne

K_U021 EP3

Analizuje przyczyny i efekty globalnych zmian
środowiskowych, wskazuje ich wpływ na kształt biosfery K_U032 EP4

Przygotowuje na podstawie literatury i źródeł
internetowych opracowania pisemne na temat
globalnych zmian na Ziemi oraz ich wpływu na biosferę K_U093 EP5

Potrafi kierować zespołem analizującym i
opracowującym zagadnienia dotyczące przemian
biosfery i wykorzystania zasobów środowiska. Efekt ten
realizowany jest przede wszystkim podczas zajęć
terenowych.

K_U144 EP8

kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści
dotyczących ożywionych zasobów przyrodniczych K_K011 EP6

Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej
oraz działania na rzecz ochrony zasobów przyrodniczych,
w tym zwłaszcza naturalnych ekosystemów K_K082 EP7

1/3



Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: globalne zmiany biosfery

Forma zajęć: konwersatorium

4
1. Ewolucja środowiska przyrodniczego na tle procesów długotrwałych i wielkoskalowych procesów
geologicznych 4 0

42. Zmiany klimatyczne w przeszłości i ich wpływ na kształtowanie biosfery 4 0

5
3. Przyczyny globalnych zmian o podłożu naturalnym i antropogenicznych i ich wpływ na zmiany
biosfery 4 0

44. Wpływ działalności człowieka na ubożenie biosfery 4 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

21. Wizyta w EkoGeneratorze (spalarni smieci) 4 0

32. Wizyta w Elektrociepłowni opartej na biopaliwach 4 0

3
3. Wizyta w NewCo Sp. z o.o., zakładzie produkcji stałych paliw alternatywnych typu RDF z
wykorzystaniem odpadów. 4 0

wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, analiza
przypadków,
praca w terenie, obserwacja działalności przedsiębiorstw związanych z zanieczyszczeniami i ochroną środowiska
oraz przygotowanie sprawozdań z zajęć terenowych.

Metody kształcenia

Dobrzański G., Dobrzańska B.M., Kiełczewski D.,  (2009): Ochrona środowiska przyrodniczego, Wyd. Naukowe PWN,
Warszawa

Kostrowicki A.S. (1999): Geografia biosfery, rozdz. 3 i rozdz. 4, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Mannion A.M. (2001): Zmiany środowiska Ziemi Historia środowiska  przyrodniczego i kulturowego, Wyd. Naukowe PWN ,
Warszawa

Weiner J. (2005): Życie i ewolucja biosfery, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Rotnicki K., Rotnicka J., Goslar T., Wawrzyniak-Wydrowska B. 2016.  (2016): The first geological record of a palaeotsunami
on the southern coast of the Bal tic Sea, Poland. , Geological Quarterly, 60 (2): 417–440

Van Andel T.H. : Nowe spojrzenie na starą planetę: zmienne oblicze Ziemi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Wawrzyniak-Wydrowska B.  (2007): Zrównoważone gospodarowanie gruntami. W: Pieczyński P. (red.) Ekorozwój i Agenda
21, Wyd. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin

Wawrzyniak-Wydrowska B.  (2007): Zrównoważony rozwój lasów. W: Pieczyński P. (red.) Ekorozwój i Agenda 21, Wyd.
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin

Wawrzyniak-Wydrowska B.  (2007): Zrównoważony rozwój terenów górskich. W: Pieczyński P. (red.) Ekorozwój i Agenda 21,
Wyd. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4,EP6PREZENTACJA

EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

konwersatorium - praca pisemna obejmująca tematykę zajęć i prezentacji oraz zalecanej literatury,
zajęcia terenowe - prawidłowe wykonanie sprawozdań z obserwacji i aktywności w ramach zajęć terenowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona: 0,6 wagi za pracę pisemną i prezentacje w ramach konwersatorium i 0,4 wagi za aktywność i
sprawozdania z zajęć terenowych

Metoda obliczania oceny
końcowej

4 globalne zmiany biosfery Ważona

4 globalne zmiany biosfery [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

0,60

4 globalne zmiany biosfery [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

0,40

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

17Studiowanie literatury 0

17Udział w konsultacjach 0

16Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

globalne zmiany litosfery
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ2819_48S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 41 konwersatorium 25 ZO0

Razem 25 4

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  RYSZARD BORÓWKA

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  RYSZARD BORÓWKA

Cele przedmiotu:

Zdobycie wiedzy na temat współzależności oddziaływania procesów i czynników pomiędzy sferami Geosystemu.
Rozwój umiejętności rozpoznawania przyczyn i skutków ewolucyjnych przekształceń Ziemi oraz oceny ich wpływu na
kształtowanie przestrzenni przyrodniczej. Kształtowanie syntetycznego i krytycznego  spojrzenia na ewolucję Ziemię
oraz na istotę procesów geologicznych kształtujących Geosystem.

Wymagania wstępne: Posiadanie wiedzy z zakresu geologii i geomorfologii oraz fizyki na poziomie szkoły średniej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna relacje współzależnego oddziaływania procesów i
czynników pomiędzy sferami Geosystemu

K_W02
K_W031 EP1

Rozumie uwarunkowania powstania i rozmieszczenia
zdarzeń ekstremalnych wynikających z przekształceń
litosfery

K_W05
K_W102 EP2

umiejętności

Potrafi ocenić znaczenie ewolucyjnych przekształceń
Ziemi oraz ich wpływ na kształtowania przestrzenni
przyrodniczej

K_U01
K_U101 EP3

Potrafi zidentyfikować przyczyny i skutki procesów
naturalnych, wywołujących zjawiska i zdarzenia
ekstremalne, w skali regionalnej i lokalnej

K_U02
K_U032 EP4

kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny i uznania znaczenia
wiedzy dotyczącej wpływu procesów naturalnych na
kształtowanie stanu i jakości przestrzeni przyrodniczej

K_K01
K_K021 EP5

Jest gotów do racjonalnego wykorzystania dóbr, walorów
i zasobów przyrodniczych Ziemi, zgodnie z koncepcją
zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego

K_K03
K_K042 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: globalne zmiany litosfery

Forma zajęć: konwersatorium

21. Ewolucja, struktura i termodynamika Geosystemu. 1 0

22. Budowa i przekształcenia Ziemi 1 0

1/3



23. Wpływ przebiegu procesów w tektonosferze na kształtowanie litosfery 1 0

44. Rola procesów endo- i egzogenicznych w kształtowaniu litosfery (diastrofizm i denudacja) 1 0

4
5. Podział litosfery, granice płyt (dywergentne, konwergentne i konserwatywne) oraz zróżnicowanie ich
budowy 1 0

46. Formy strukturalne litosfery (mega- i makrostruktury) 1 0

47. Środowiska przyrodnicze Ziemi (lądowe, przejściowe, oceaniczne) 1 0

38. Procesy geologiczne, ich wpływ na powstawanie i rozmieszczenie złóż kopalin mineralnych 1 0

prezentacja multimedialna, dyskusja, studium przypadku, burza mózgówMetody kształcenia

Allen P.A.  (2000): Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi  , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Borówka R.K.  (2001): Budowa Ziemi bez tajemnic (tom.2. Nasza Ziemia), str. 10-52, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań

Ryszard Krzysztof Borówka (1996): Ewolucja Ziemi, str. 91-169, Wydawnictwo Kurpisz s.c., Poznań

Steven M. Stanley (2002): Historia Ziemi, 249-306, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Kłysz P., Skoczylas J.  (2003): Oblicze naszej planety – Geologia i geomorfologia w zarysie. , Wydawnictwo Naukowe UAM,
Poznań

Książkiewicz M.  (1972): Geologia dynamiczna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Mannion A.M.  (2001): Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego, PWN, Warszawa

Ollier C.  (1987): Tektonika a formy krajobrazu. , Wyd. Geologiczne , Warszawa

Włodzimierz Mizerski (2005): Geologia dynamiczna dla geografów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Włodzimierz Mizerski (2005): Geologia dynamiczna dla geografów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

17Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

18Udział w konsultacjach 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP2,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie przygotowanego eseju oraz sprawdzianów pisemnych z zakresu treści
przedmiotowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z eseju i sprawdzianów pisemnych

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 globalne zmiany litosfery Ważona

1 globalne zmiany litosfery [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

13Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-GP

gospodarka komunalna
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3434_19S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne gospodarka przestrzennaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33

konwersatorium 12 ZO0

wykład 10 E0

zajęcia terenowe 8 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. JACEK RUDEWICZ

Prowadzący zajęcia: dr inż. JACEK RUDEWICZ

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z rodzajami i specyfiką usług komunalnych świadczonych przez samorządy terytorialne oraz
formami organizacyjnymi podmiotów świadczących usługi komunalne. Rozwój umiejętności związanych z organizacją i
zarządzaniem podmiotami gospodarki komunalnej oraz procedurą przetargową i partnerstwem publiczno-prywatnym.
Kształtowanie gotowości do prowadzenia dialogu i partycypacji mieszkańców oraz społecznej wrażliwości w stosunku
do usług komunalnych.

Wymagania wstępne: Podstawy ekonomii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

student ma pogłębioną wiedzę dotyczącą struktur
organizacyjnych i funkcjonowania miejskiego układu
instytucjonalnego w zakresie zarządzania miastem i
gospodarki komunalnej

K_W061 EP1

charakteryzuje podmioty realizujące zadania z zakresu
gospodarki komunalnej K_W022 EP2

opisuje sposoby zaspokajania potrzeb komunalnych
mieszkańców gminy

K_W05
K_W063 EP3

umiejętności

analizuje uwarunkowania lokalne wpływające na
gospodarkę komunalną

K_U05
K_U061 EP4

wykorzystuje zdobytą wiedzę do obiektywnej oceny
zarządzania gospodarką komunalną w swojej gminie

K_U09
K_U102 EP5

potrafi dokonać obliczeń wskaźników technicznych
używanych do planowania potrzeb w gospodarce
komunalnej

K_U083 EP6

kompetencje społeczne

jest gotów do komunikowania się z otoczeniem i
podejmowania konsultacji społecznych w gospodarce
komunalnej

K_K041 EP7

jest gotów do rozpoznawania problemów i aktywnego
uczestniczenia w życiu swojej gminy

K_K04
K_K052 EP8

jest gotów do dostrzegania i rozwiązywania sytuacji
konfliktowych w procesie decyzyjnym i realizacyjnym
związanym z zarządzaniem miastem

K_K03
K_K06
K_K07
K_K08

3 EP9

1/3



Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: gospodarka komunalna

Forma zajęć: wykład

2
1. Samorząd terytorialny w polskim systemie prawnym. Organizacja struktur samorządu terytorialnego w
Polsce. Zadania samorządu województwa, powiatu i gminy 3 0

22. Gospodarka komunalna, zakres i specyfika zadań 3 0

13. Gospodarka wodno-kanalizacyjna organizacja, specyfika, regulacje 3 0

14. Gospodarka odpadami organizacja, specyfika, regulacje 3 0

15. Usługi techniczne organizacja, specyfika, regulacje 3 0

16. Transport i komunikacja publiczna organizacja, specyfika, regulacje 3 0

27. Prywatyzacja zadań publicznych. Prywatyzacja podmiotów komunalnych 3 0

Forma zajęć: konwersatorium

2
1. Gospodarka komunalna, zakres i specyfika zadań - analiza aktów prawa krajowego i unijnego

3 0

22. Gospodarka wodno-kanalizacyjna jako system. Normy zapotrzebowania na wodę i wskaźniki 3 0

2
3. Transport i komunikacja publiczna  -wyzwania i współczesne problemy miast

3 0

24. Gospodarowanie odpadami - recycling 3 0

25. Tereny zieleni w zakresie gospodarki komunalnej 3 0

26. Pomoc społeczna i zdrowie 3 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

21. Funkcjonowanie zakładu poboru i uzdatniania wody 3 0

42. Funkcjonowanie zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów 3 0

23. Funkcjonowania zakładu oczyszczania ścieków 3 0

Wykład uczestniczący, studium przypadku, zadania i kalkulacje, Prezentacja wybranych zagadnień z zakresu
tematycznego gospodarki komunalnej., Rozwiązywanie zadań i studia przypadkówMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP4,EP5,EP6PREZENTACJA

EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady - egzamin pisemny, 5 pytań (1-5 pkt. 3 pkt. świadczą o zdanym egzaminie).
Konwersatoria - zaliczenie z oceną na podstawie projektu/prezentacji dotyczącej analizy stanu gospodarki
komunalnej wybranej gminy.
Ćwiczenia terenowe, weryfikacja przez obserwację, uczestnictwo.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona z oceny z egzaminu oraz zaliczeń konwersatorium i zajęć terenowych

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 gospodarka komunalna Ważona

3 gospodarka komunalna [wykład] egzamin 0,45

3 gospodarka komunalna [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

0,40

3 gospodarka komunalna [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

0,15

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk (red.) (2007): Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa

C. Banasiński (2002): Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa

D. Stawasz, D. Sikora-Fernandez (red.) (2013): Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego. Wybrane zagadnienia i
obszary działania, PWN, Warszawa

J. Rudewicz (2020): Rola systemów depozytowo-zwrotnych (kaucyjnych) w organizacji recyklingu odpadów komunalnych w
państwach Europy. Wykorzystanie automatów RVM (butelkomatów) , Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego
Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2020,
vol. 34 no. 2, s. 50-70, Kraków

M. Szydło (2008): Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa

Z. Grzymała (red.)  (2011): Podstawy ekonomiki i zarządzania w gospodarce komunalnej, SGH, Warszawa

Literatura podstawowa

J. Rudewicz (2012): Konsumpcja i urynkowienie usług komunalnych w dużych miastach w Polsce w:  Miasto w dobie
neoliberalnego urbanizmu,  Iwona Sagan, Magdalena Szmytkowska  red., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

Ustawa   z   dnia   21   czerwca   2001   r.   o   ochronie   paw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego, tekst jedn.  Dz.U.  2005, nr 31, poz.  266 z późn. zm

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.   Prawo energetyczne, tekst jedn.  Dz.U. 2012, poz. 1059 z późn. zm

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jedn. Dz.U. 2012, poz. 391 z późn. zm

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, tekst jedn. Dz.U. 2011, nr 45, poz. 236

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych, tekst. jedn. Dz.U. 2013, poz. 260 z późn. zm

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 1414 z późn. zm

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, tekst. jedn. Dz.U. 2006, nr 123,
poz. 858 z późn. zm

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

5Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-ZZŚ

gospodarka leśna
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3446_27S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne zintegrowane zarządzanie środowiskiemogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22
konwersatorium 10 ZO0

zajęcia terenowe 10 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  ANNA CEDRO

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  ANNA CEDRO

Cele przedmiotu:
Przedstawienie zasad funkcjonowania ekosystemu leśnego, zarys hodowli, ochrony, użytkowania i urządzania lasu.
Nabycie umiejętności analizy i oceny administracyjnych, ekonomicznych i społecznych aspektów gospodarki leśnej.
Kształtowanie postaw proekologicznych związanych z racjonalnym gospodarowaniem i ochroną zasobów leśnych.

Wymagania wstępne: Podstawy wiedzy z zakresu biologii i ekologii.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie zasady funkcjonowania ekosystemu
leśnego K_W021 EP1

Zna podstawowe zasady gospodarki leśnej (aspekt
administracyjny, ekonomiczny, prawny i społeczny) K_W042 EP2

umiejętności

Potrafi rozpoznać cechy morfologiczne podstawowych
gatunków drzewiastych K_U061 EP3

Potrafi korzystać z map i operatów leśnych, leśnych baz
danych K_U052 EP4

Potrafi współpracować w grupie oraz kierować zespołem
analizującym zjawiska przyrodnicze i gospodarcze
zachodzące w środowisku leśnym.

K_U143 EP6

kompetencje społeczne
Jest gotów do świadomego działania w zakresie
użytkowania i ochrony lasów w Polsce K_K031 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: gospodarka leśna

Forma zajęć: konwersatorium

21. Lasy w Polsce i w Europie 2 0

22. Zarys hodowli, ochrony, użytkowania i urządzania lasu 2 0

23. Cykl życiowy drzewostanu, ochrona lasu 2 0

24. Główne gatunki lasotwórcze w Polsce, regionalizacja przyrodniczo-leśna 2 0

25. Administracyjne, ekonomiczne, prawne i społeczne aspekty gospodarki leśnej 2 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

1/2



10
1. Rozpoznawanie gatunków drzew leśnych, siedlisk leśnych.
Gospodarka leśna w praktyce.
Turystyczne zagospodarowanie lasu.

2 0

Konwersatoria: zajęcia o charakterze wykładowym, wykonywanie analiz, obliczeń oraz ich interpretacja, praca z
mapami leśnymi, planami urządzenia lasu, Zajęcia terenowe w lesieMetody kształcenia

Szamański S.  (2000): Ekologiczne podstawy hodowli lasu. , PWRiL.Literatura podstawowa

Herbich J. (red.)  (2004): Lasi i Bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 5.,
Ministerstwo Środowiska, Warszawa

(2010): Raport o stanie lasów w Polsce , Centrum Informacyjne Lasów Państwowych,, Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie konwersatorium - aktywność na zajęciach, wykonanie zadanych ćwiczeń, pozytywnie zaliczony sprawdzian
końcowy
zaliczenie zajęć terenowych - przygotowanie pisemnego sprawozdania z zajęć

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie sprawdzianu oraz w dalszej kolejności ze sprawozdania z zajęć
terenowych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 gospodarka leśna Ważona

2 gospodarka leśna [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

0,75

2 gospodarka leśna [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

0,25

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-ZZŚ

gospodarka odpadowa
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3446_28S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne zintegrowane zarządzanie środowiskiemogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23
wykład 12 ZO0

zajęcia terenowe 8 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. TOMASZ WOLSKI

Prowadzący zajęcia: dr hab. TOMASZ WOLSKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z głównymi problemami związanymi z gospodarką odpadami. Nabycie umiejętności
przygotowywania i prezentacji właściwie udokumentowanego opracowania problemów z zakresu gospodarki
odpadami. Kształtowanie gotowości do promowania ochrony środowiska i zachowań proekologicznych.

Wymagania wstępne: Podstawowe informacje z zakresu geografii fizycznej, hydrologii oraz ochrony środowiska.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki odpadami K_W011 EP1

Zna główne przepisy prawa krajowego i europejskiego
regulujące gospodarkę odpadami K_W122 EP2

Rozumie potrzebę odzysku/recyklingu odpadów i
sposoby jego realizacji K_W023 EP3

umiejętności

Potrafi korzystać z informacji źródłowych  dotyczących
odpadów (wywiad, Internet, zdjęcia, literatura, bazy
danych), potrafi integrować uzyskane informacje,
dokonywać ich analizy a także wyciągać wnioski i
formułować opinie i oceny;

K_U061 EP4

Potrafi przygotować dobrze udokumentowane
opracowanie problemów z zakresu gospodarki odpadami
oraz wykonać prezentację multimedialną związaną z tym
tematem

K_U092 EP5

kompetencje społeczne

Jest gotów do kreatywnego rozwiązywania zadań
badawczych i angażowania się w realizację celów
zespołowych

K_K031 EP6

Jest gotów zaangażować się w promocję zasad ochrony
środowiska K_K052 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: gospodarka odpadowa

Forma zajęć: wykład

2
1. Gospodarka odpadami- zakres przedmiotu, podstawowe pojęcia, definicje, nazewnictwo, źródła
wytwarzania i klasyfikacja odpadów. Cykl życia produktu w aspekcie powstawania odpadów. Model
krążenia odpadów. Oddziaływanie odpadów na środowisko

3 0

1/3



1
2. Zasady gospodarki różnymi rodzajami odpadów w świetle regulacji prawnych - zgodnie z wytycznymi
4
w Unii Europejskiej i w Polsce. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami.

3 0

2

3. System zagospodarowania odpadów komunalnych: zbieranie, gromadzenie, segregowanie, urządzenia
do mechanicznego segregowania odpadów, pojemniki na odpady, transport odpadów, pojazdy do
wywozu odpadów, składowanie odpadów. 3 0

3

4. Metody postępowania z odpadami: odzysk surowców, recykling materiałowy i surowcowy,
kompostowanie odpadów, spalanie. Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających
szkodliwe i toksyczne substancje chemiczne lub radioaktywne. Zagospodarowanie odpadów
przemysłowych, medycznych i osadów ściekowych.

3 0

2
5. Wykorzystania procesów biologicznych w przetwarzaniu odpadów organicznych. Odpady jako
alternatywne źródło energii - pozyskiwanie biogazu i paliw płynnych. 3 0

26. Gospodarki odpadami na świecie. 3 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

31. Wycieczka do firmy REMONDIS Szczecin. Poznanie procesu przetwarzania odpadów 3 0

3
2. Wycieczka do firmy EcoGenerator w Szczecinie -Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.
Zapoznanie się z technologią przetwarzania odpadów. 3 0

2
3. Wycieczka do Zakładu Usług Komunalnych - Ekoport Szczecin. Zapoznanie się za zasadami
przyjmowania odpadów. 3 0

Wstęp teoretyczny prowadzącego w formie prezentacji multimedialnej. W trakcie zajęć studenci będą wykonywać
samodzielnie lub zespołowo poszczególne zadania w formie prezentacji multimedialnejMetody kształcenia

Bilitewski B., Hardtle G., Marek K. (2006):  Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka, Wyd. "Seidel-Przywecki"
Spółka z o.o., Warszawa

Rosik-Dulewska (2012): Podstawy gospodarki odpadami,, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Żygadło M. (2001): “Gospodarka odpadami komunalnymi”, Wyd. Politechniki Śląskiej

Literatura podstawowa

Jędrczak A.   (2007): Biologiczne przetwarzanie odpadów., PWN, Warszawa

(2014): Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (MP z 2010 r. Nr 101 poz. 1183)

(2012): Ustawa o odpadach z 2012 r. z późniejszymi zmianami.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Poprawne wykonanie pracy  zaliczeniowej w formie referatu - prezentacji multimedialnej oraz sprawozdania z zajęć
terenowych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa przedmiotu wyliczana jest na podstawie oceny za prezentację multimedialną oraz sprawozdanie z
zajęć terenowych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 gospodarka odpadowa Ważona

3 gospodarka odpadowa [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

0,20

3 gospodarka odpadowa [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,80

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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15Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-ZZŚ

gospodarka wodna
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3446_31S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne zintegrowane zarządzanie środowiskiemogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32

ćwiczenia 15 ZO0

wykład 12 E0

zajęcia terenowe 8 ZO0

Razem 35 3

Koordynator
przedmiotu:

dr MAŁGORZATA ŚWIĄTEK

Prowadzący zajęcia: dr MAŁGORZATA ŚWIĄTEK

Cele przedmiotu:

Cel przedmiotu stanowi zapoznanie studentów z formami i zasadami gospodarowania zasobami wodnymi, głównie w
Polsce, w ogólnym zarysie również w innych krajach. Nabycie umiejętności inwentaryzacji, analizy i interpretacji
zjawisk związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi. Kształtowanie gotowości do przedsiębiorczego i
kreatywnego rozwiązywania problemów z zakresu gospodarki wodnej.

Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych treści geograficznych potwierdzona zaliczeniem geografii fizycznej oraz geografii
społeczno-gospodarczej z sem 1

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie złożone związki i zależności
zachodzące pomiędzy poszczególnymi komponentami
środowiska geograficznego wpływające na wielkość i
jakość zasobów wodnych.

K_W031 EP1

Student ma poszerzoną wiedzę na temat form
działalności człowieka związaną z gospodarowaniem
wodą oraz ich uwarunkowań i konsekwencji. K_W062 EP2

umiejętności

Student potrafi wykorzystać dorobek teoretyczny i
empiryczny nauk o Ziemi i środowisku oraz geografii
społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej do
twórczej interpretacji zjawisk i procesów dotyczących
gospodarowania wodą.

K_U011 EP3

Student potrafi analizować oraz oceniać samodzielnie i w
zespole różne efekty działalności człowieka w zakresie
gospodarki wodnej z zastosowaniem kryteriów
ekologicznych oraz społeczno-ekonomicznych

K_U02
K_U142 EP4

Student potrafi biegle korzystać z różnorodnych źródeł
informacji dotyczących gospodarowania wodą,
krytycznie ocenia zawarte w nich dane, przetwarza je i
prezentuje.

K_U063 EP5

kompetencje społeczne
Student jest gotów do działania i myślenia w sposób
przedsiębiorczy i kreatywny w rozwiązywaniu problemów
z zakresu gospodarki wodnej.

K_K031 EP6
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: gospodarka wodna

Forma zajęć: wykład

11. Cele gospodarki wodnej, zakres działania. 2 0

12. Formy retencji. Retencyjne przysposobienie dorzeczy. 2 0

23. Magazynowanie zasobów wodnych, sztuczne zbiorniki retencyjne, budowle hydrotechniczne. 2 0

2
4. Typy powodzi, ich naturalne i antropogeniczne przyczyny, ekonomiczne i społeczne skutki powodzi,
pozytywne efekty wezbrań. 2 0

25. Typy, przyczyny i terminy występowania niżówek oraz susz. 2 0

16. Energetyka wodna, konwencjonalne i niekonwencjonalne elektrownie wodne. 2 0

17. Drogi wodne, żegluga śródlądowa 2 0

18. Formy i skutki regulacji cieków. 2 0

19. Prawo wodne, władza wodna, system gospodarki wodnej w Polsce. 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Wyznaczanie parametrów leja depresyjnego zwierciadła wód podziemnych. 2 0

22. Określanie bilansu wodnego. 2 0

23. Charakterystyka hydrologiczna wybranych rzek Pomorza Zachodniego. 2 0

24. Obliczanie objętości projektowanego zbiornika retencyjnego na podstawie mapy hydrograficznej. 2 0

25. Prognozowanie zamulania zbiornika retencyjnego. 2 0

26. Charakterystyka fali wezbraniowej. 2 0

1
7. Prognostyka utrudnień powstających w obrębie drogi wodnej w wyniku wystąpienia zjawisk lodowych.

2 0

2
8. Opracowywanie najkorzystniejszej strategii ochrony zasobów wodnych pod względem ilościowym lub
jakościowym albo zabezpieczeń danego obszaru przed zagrożeniem powodzią lub suszą. 2 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

8
1. Zapoznanie się z działaniem wybranych obiektów gospodarki wodnej (śluza, zapora wodna, jaz,
elektrownia wodna z przepławką). 2 0

- prezentacja multimedialna, - wykonywanie pisemnych analiz określonych zagadnień zawierających opracowania
graficzne, zestawy obliczeń oraz interpretację uzyskanych wyników, - dyskusja, prezentacja przez studentów
autorskich rozwiązań problemów

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4,EP5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

-  wykłady - egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury,
- ćwiczenia - zaliczenie ćwiczeń na podstawie prac pisemnych i projektowych oraz aktywności na zajęciach
- zajęcia terenowe - zaliczenie na podstawie sprawozdania z zajęć

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

O końcowej ocenie z przedmiotu decydują w równej mierze ocena z egzaminu oraz z ćwiczeń stanowiąca średnią z
wykonanych prac pisemnych, przy uwzględnieniu wagi (stopnia trudności) każdej z prac, oraz sprawozdanie z zajęć
terenowych.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 gospodarka wodna Ważona

2 gospodarka wodna [wykład] egzamin 0,40

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Chełmicki W. (2002): Woda. Zasoby, degradacja, ochrona., PWN,, Warszawa.

Mikulski z. (1998): Gospodarka wodna., PWN,, Warszawa
Literatura podstawowa

Macioszczyk (2011):  Podstawy hydrogeologii stosowanej, PWN, Warszawa

Świątek M. (2020): "Czynniki sprzyjające i ograniczające ryzyko powodzi w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem
województwa zachodniopomorskiego)" oraz "Przyczyny i skutki niedoborów wody oraz sezonowa zmienność zasobów
wodnych we własnym regionie" w: skrypt dla Zachodniopomorskiej Szkoły Ćwiczeń, Miasto Szczecin, Szczecin, dostępne w
formie PDF

Walczykiewicz T, (2013): Wybrane problemy sterowania i zarządzania zasobami wodnymi na tle zadan gospodarki wodnej,
IMGW, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

35Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

2 gospodarka wodna [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

0,20

2 gospodarka wodna [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,40
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-ZZŚ

gospodarowanie złożami geologicznymi
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3446_25S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne zintegrowane zarządzanie środowiskiemogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32

ćwiczenia 15 ZO0

wykład 12 E0

zajęcia terenowe 8 ZO0

Razem 35 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. ANDRZEJ OSADCZUK

Prowadzący zajęcia: dr hab. inż. ANDRZEJ OSADCZUK

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami formalno-prawnymi, aspektami geologiczno-górniczymi i
środowiskowymi w zrównoważonym gospodarowaniu złożami geologicznymi
Nabycie umiejętności właściwego szacowania wielkość złóż geologicznych i planowania racjonalnego gospodarowania
nimi.
Kształtowanie gotowości do sprawnego poruszania się w przestrzeni prawnej i w obszarze administracji publicznej w
związku z analizą i oceną planowanych sposobów zagospodarowania złóż geologicznych i hydrogeologicznych.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu geologii co najmniej na poziomie szkoły średniej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna główne teorie naukowe na temat powstawania złóż
geologicznych różnego typu K_W011 EP1

Ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod oceny jakości
różnego rodzaju złóż geologicznych K_W022 EP2

Ma poszerzoną wiedzę na temat metod eksploatacji
różnych złóż geologicznych oraz ich wyboru w
zależności od istniejących uwarunkowań oraz możliwych
skutków przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych

K_W063 EP4

Zna prawne zasady korzystania ze złóż geologicznych z
zachowaniem przepisów ochrony środowiska K_W094 EP5

umiejętności

Potrafi przeanalizować i ocenić różne efekty korzystania
ze złóż geologicznych z zastosowaniem kryteriów
ekologicznych i społeczno-ekonomicznych K_U021 EP6

Potrafi wykorzystać specjalistyczne techniki
informatyczne i metody statystyczne do oceny wielkości
zasobów kopalin w różnego typu złożach na podstawie
danych geologicznych

K_U052 EP8

Potrafi przygotować na podstawie literatury opracowania
pisemne na temat gospodarowania złożami
geologicznymi, z zachowaniem reguł pracy badawczej. K_U093 EP9
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kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny opracowań i
dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych w
aspekcie sposobów zagospodarowania złóż

K_K011 EP11

Jest gotów do sprawnego poruszania się w przestrzeni
prawnej i w obszarze administracji publicznej w związku
z analizą i oceną planowanych sposobów
zagospodarowania złóż geologicznych i
hydrogeologicznych

K_K072 EP14

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: gospodarowanie złożami geologicznymi

Forma zajęć: wykład

41. Typy złóż kopalin i metody eksploatacji 2 0

32. Aspekty prawne gospodarowania zasobami geologicznymi 2 0

33. Pozaeksploatacyjne wykorzystanie struktur geologicznych 2 0

24. Zaniechanie eksploatacji i likwidacja zakładów górniczych 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

51. Analiza procesu koncesyjnego na poszukiwania i eksploatację kopalin 2 0

62. Analiza dokumentacji geologicznych 2 0

43. Analiza dokumentacji hydrogeologicznych 2 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

8
1. Wizyta studyjna w wybranym zakładzie górniczym. Aktywny udział w rozmowie z pracownikami
zakładu. 2 0

wykład informacyjny i problemowy, analiza przypadków, dyskusja, praca w terenie, obserwacja i aktywny udział w
rozmowie z pracownikami zakładu górniczegoMetody kształcenia

Nieć M. (red) (2012): Metodyka dokumentowania złóż kopalin stałych, IGSMiE PAN, Kraków

Prawo geologiczne i górnicze
Literatura podstawowa

Osadczuk Andrzej (1992): Bałtyckie konkrecje żelazowo-manganowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 86,
Marine Sciences, No 1, 65-85. , Uniwersytet Szczeciński

Osadczuk Andrzej (1986): Srebronośność  skał  złóż  miedzi  strefy przedsudeckiej  w  sąsiedztwie facji utlenionej, Rudy i
Metale Nieżelazne, nr 7, 232-235.

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP11,EP14,EP6,EP
8,EP9PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP11,EP14ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

ćwiczenia - zaliczenie na podstawie oceny prac cząstkowych
wykłady - pozytywnie zdany egzamin pisemny
zajęcia terenowe - pozytywne zaliczenie sprawozdania z zajęć terenowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona  z ocen z egzaminu, ćwiczeń i sprawozdania z zajęć terenowych

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 gospodarowanie złożami geologicznymi Ważona

2 gospodarowanie złożami geologicznymi [wykład] egzamin 0,40

2
gospodarowanie złożami geologicznymi [zajęcia terenowe] zaliczenie z

oceną
0,20

2 gospodarowanie złożami geologicznymi [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,40

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

35Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

7Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język angielski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3507_8S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język angielski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 lektorat 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr IWONA NIEDZIELSKA

Prowadzący zajęcia: mgr MARTINA GRABOWSKA

Cele przedmiotu:
Konsolidacja materiału na poziomie B2. Dodatkowe słownictwo i struktury językowe zgodne ze specjalizacją kierunku
na poziomie B2 +

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo
języka angielskiego pozwalające na zrozumienie tekstów
dotyczących danego kierunku studiów oraz tekstów o
charakterze akademickim

K_W011 EP1
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umiejętności

Przygotowuje opracowanie pisemne w języku angielskim
na temat złożonych zagadnień szczegółowych z zakresu
geografii, wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście swoje
stanowisko i argumentując wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U12
K_U131 EP2

Przygotowuje i przedstawia prezentację ustną  w języku
angielskim na temat złożonych zagadnień szczegółowych
z zakresu geografii, wykorzystując właściwy aparat
pojęciowo-terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście
swoje stanowisko i argumentując wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U11
K_U132 EP3

Rozumie główne i większość szczegółowych treści
przekazu ustnego  w języku angielskim (dłuższe
wypowiedzi, wykłady, audycje radiowe i telewizyjne itp.)
na temat konkretnych zagadnień z zakresu geografii i
dyscyplin pokrewnych oraz bez problemów nadąża za
zawartymi w nim wywodami

K_U11
K_U133 EP4

Czyta ze zrozumieniem złożone artykuły i inne teksty
naukowe  w języku angielskim prezentujące określone
stanowiska i poglądy dotyczące problemów geografii i
dyscyplin pokrewnych

K_U07
K_U134 EP5

Prowadzi swobodne rozmowy oraz uczestniczy w
dyskusjach  w języku angielskim na temat
szczegółowych zagadnień z zakresu geografii i dyscyplin
pokrewnych, precyzyjnie przedstawiając swoje zdanie i
broniąc swoich poglądów

K_U11
K_U135 EP6

Samodzielnie organizuje doskonalenie swoich
kompetencji językowych w języku angielskim w zakresie
geografii w ramach uczenie się przez całe życie oraz
ukierunkowuje innych w tym zakresie

K_U13
K_U156 EP7

kompetencje społeczne

Jest gotów do komunikowania się i przekazywania swojej
wiedzy  w języku angielskim w zakresie geografii i
pokrewnych dyscyplin w języku obcym przy użyciu
różnych środków przekazu

K_K061 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język angielski

Forma zajęć: lektorat

16
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku 3 0

10
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2+ 3 0

43. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3 0

konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości; oglądanie krótkich
filmów; czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;  ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne); pisanie krótkich
tekstów (maile, listy, streszczenia); prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP4,EP6,EP7,E
P8EGZAMIN USTNY

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3,EP5PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

2/3



Literaturę do poszczególnych lektoratów należy sprawdzić w sylabusach na stronie Akademickiego Centrum Kształcenia
Językowego: http://ackj.usz.edu.pl/sylabusy/ :

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

3Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 2; egzamin ustny - po semestrze 3
Warunki zaliczenia: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych lub prezentacji

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
Ocenę z lektoratu stanowi ocena z egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 język angielski Ważona

3 język angielski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język francuski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3509_9S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język francuski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 lektorat 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr REGINA PTAK

Prowadzący zajęcia: mgr REGINA PTAK

Cele przedmiotu:
Konsolidacja materiału na poziomie B2. Dodatkowe słownictwo i struktury językowe zgodne ze specjalizacją kierunku
na poziomie B2 +

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo
języka francuskiego pozwalające na zrozumienie tekstów
dotyczących danego kierunku studiów oraz tekstów o
charakterze akademickim

K_W011 EP1

1/3



umiejętności

Przygotowuje opracowanie pisemne w języku francuskim
na temat złożonych zagadnień szczegółowych z zakresu
geografii, wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście swoje
stanowisko i argumentując wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U12
K_U131 EP2

Przygotowuje i przedstawia prezentację ustną w języku
francuskim na temat złożonych zagadnień
szczegółowych z zakresu geografii, wykorzystując
właściwy aparat pojęciowo-terminologiczny oraz
wyjaśniając przejrzyście swoje stanowisko i
argumentując wady i zalety różnych rozwiązań

K_U11
K_U132 EP3

Rozumie główne i większość szczegółowych treści
przekazu ustnego w języku francuskim (dłuższe
wypowiedzi, wykłady, audycje radiowe i telewizyjne itp.)
na temat konkretnych zagadnień z zakresu geografii i
dyscyplin pokrewnych oraz bez problemów nadąża za
zawartymi w nim wywodami

K_U11
K_U133 EP4

Czyta ze zrozumieniem złożone artykuły i inne teksty
naukowe w języku francuskim prezentujące określone
stanowiska i poglądy dotyczące problemów geografii i
dyscyplin pokrewnych

K_U07
K_U134 EP5

Prowadzi swobodne rozmowy oraz uczestniczy w
dyskusjach w języku francuskim na temat szczegółowych
zagadnień z zakresu geografii i dyscyplin pokrewnych,
precyzyjnie przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich
poglądów

K_U11
K_U135 EP6

Samodzielnie organizuje doskonalenie swoich
kompetencji językowych w zakresie języka francuskiego
odnoszące się do geografii w ramach uczenie się przez
całe życie oraz ukierunkowuje innych w tym zakresie

K_U13
K_U156 EP7

kompetencje społeczne

Jest gotów do komunikowania się i przekazywania swojej
wiedzy w języku francuskim w zakresie geografii i
pokrewnych dyscyplin w języku obcym przy użyciu
różnych środków przekazu

K_K061 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język francuski

Forma zajęć: lektorat

12
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku 3 0

15
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2+ 3 0

33. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3 0

konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości; oglądanie krótkich
filmów; czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;  ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne); pisanie krótkich
tekstów (maile, listy, streszczenia); prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP4,EP6,EP7,E
P8KOLOKWIUM

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3,EP5PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

2/3



Literaturę do poszczególnych lektoratów należy sprawdzić w sylabusach na stronie Akademickiego Centrum Kształcenia
Językowego: http://ackj.usz.edu.pl/sylabusy/ :

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 2; egzamin ustny - po semestrze 3
Warunki zaliczenia: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych lub prezentacji

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
Ocenę z lektoratu stanowi ocena z egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 język francuski Ważona

3 język francuski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język hiszpański
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3507_6S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język hiszpański
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 lektorat 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr PIOTR WAHL

Prowadzący zajęcia: dr PIOTR WAHL

Cele przedmiotu:
Konsolidacja materiału na poziomie B2. Dodatkowe słownictwo i struktury językowe zgodne ze specjalizacją kierunku
na poziomie B2 +

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo w
języku hiszpańskim pozwalające na zrozumienie tekstów
dotyczących danego kierunku studiów oraz tekstów o
charakterze akademickim

K_W011 EP1

1/3



umiejętności

Przygotowuje opracowanie pisemne w języku
hiszpańskim na temat złożonych zagadnień
szczegółowych z zakresu geografii, wykorzystując
właściwy aparat pojęciowo-terminologiczny oraz
wyjaśniając przejrzyście swoje stanowisko i
argumentując wady i zalety różnych rozwiązań

K_U12
K_U131 EP2

Przygotowuje i przedstawia prezentację ustną w języku
hiszpańskim na temat złożonych zagadnień
szczegółowych z zakresu geografii, wykorzystując
właściwy aparat pojęciowo-terminologiczny oraz
wyjaśniając przejrzyście swoje stanowisko i
argumentując wady i zalety różnych rozwiązań

K_U11
K_U132 EP3

Rozumie główne i większość szczegółowych treści
przekazu ustnego w języku hiszpańskim (dłuższe
wypowiedzi, wykłady, audycje radiowe i telewizyjne itp.)
na temat konkretnych zagadnień z zakresu geografii i
dyscyplin pokrewnych oraz bez problemów nadąża za
zawartymi w nim wywodami

K_U11
K_U133 EP4

Czyta ze zrozumieniem złożone artykuły i inne teksty
naukowe prezentujące określone stanowiska i poglądy
dotyczące problemów geografii i dyscyplin pokrewnych
w języku hiszpańskim

K_U07
K_U134 EP5

Prowadzi swobodne rozmowy oraz uczestniczy w
dyskusjach w języku hiszpańskim na temat
szczegółowych zagadnień z zakresu geografii i dyscyplin
pokrewnych, precyzyjnie przedstawiając swoje zdanie i
broniąc swoich poglądów

K_U11
K_U135 EP6

Samodzielnie organizuje doskonalenie swoich
kompetencji językowych w zakresie języka hiszpańskiego
dotyczące geografii w ramach uczenia się przez całe
życie oraz ukierunkowuje innych w tym zakresie

K_U13
K_U156 EP7

kompetencje społeczne

Jest gotów do komunikowania się i przekazywania swojej
wiedzy w języku hiszpańskim w zakresie geografii i
pokrewnych dyscyplin w języku obcym przy użyciu
różnych środków przekazu

K_K061 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język hiszpański

Forma zajęć: lektorat

15
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku 3 0

10
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2+ 3 0

53. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3 0

konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości; oglądanie krótkich
filmów; czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;  ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne); pisanie krótkich
tekstów (maile, listy, streszczenia); prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP4,EP6,EP7,E
P8KOLOKWIUM

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3,EP5PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

2/3



Literaturę do poszczególnych lektoratów należy sprawdzić w sylabusach na stronie Akademickiego Centrum Kształcenia
Językowego: http://ackj.usz.edu.pl/sylabusy/ :

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 2; egzamin ustny - po semestrze 3
Warunki zaliczenia: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych lub prezentacji

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności
Ocenę z lektoratu stanowi ocena z egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 język hiszpański Ważona

3 język hiszpański [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język niemiecki
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3508_7S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język niemiecki
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 lektorat 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr JOANNA ŚWIĄTKOWSKA

Prowadzący zajęcia: mgr KAJETANA GUTT-JAKUBIAK

Cele przedmiotu:
Konsolidacja materiału na poziomie B2. Dodatkowe słownictwo i struktury językowe zgodne ze specjalizacją kierunku
na poziomie B2 +

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo
języka niemieckiego pozwalające na zrozumienie tekstów
dotyczących danego kierunku studiów oraz tekstów o
charakterze akademickim

K_W011 EP1

1/3



umiejętności

Przygotowuje opracowanie pisemne w języku niemieckim
na temat złożonych zagadnień szczegółowych z zakresu
geografii, wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście swoje
stanowisko i argumentując wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U12
K_U131 EP2

Przygotowuje i przedstawia prezentację ustną w języku
niemieckim na temat złożonych zagadnień
szczegółowych z zakresu geografii, wykorzystując
właściwy aparat pojęciowo-terminologiczny oraz
wyjaśniając przejrzyście swoje stanowisko i
argumentując wady i zalety różnych rozwiązań

K_U11
K_U132 EP3

Rozumie główne i większość szczegółowych treści
przekazu ustnego w języku niemieckim (dłuższe
wypowiedzi, wykłady, audycje radiowe i telewizyjne itp.)
na temat konkretnych zagadnień z zakresu geografii i
dyscyplin pokrewnych oraz bez problemów nadąża za
zawartymi w nim wywodami

K_U11
K_U133 EP4

Czyta ze zrozumieniem złożone artykuły i inne teksty
naukowe w języku niemieckim prezentujące określone
stanowiska i poglądy dotyczące problemów geografii i
dyscyplin pokrewnych

K_U07
K_U134 EP5

Prowadzi swobodne rozmowy oraz uczestniczy w
dyskusjach w języku niemieckim na temat
szczegółowych zagadnień z zakresu geografii i dyscyplin
pokrewnych, precyzyjnie przedstawiając swoje zdanie i
broniąc swoich poglądów

K_U11
K_U135 EP6

Samodzielnie organizuje doskonalenie swoich
kompetencji językowych w zakresie języka niemieckiego
dotyczące geografii w ramach uczenie się przez całe
życie oraz ukierunkowuje innych w tym zakresie

K_U13
K_U156 EP7

kompetencje społeczne

Jest gotów do komunikowania się i przekazywania swojej
wiedzy w języku niemieckim w zakresie geografii i
pokrewnych dyscyplin w języku obcym przy użyciu
różnych środków przekazu

K_K061 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język niemiecki

Forma zajęć: lektorat

12
1. Zajęcia doskonalące wszystkie kompetencje językowe (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie)
odnoszące się do słownictwa i tematyki w zakresie proponowanym w podręczniku 3 0

12
2. Zajęcia związane z materiałem leksykalno-gramatycznym zawartym w podręczniku i wynikającym z
celów nauczania na poziomie B2+ 3 0

63. Zajęcia poświęcone na powtórzenie przerobionego materiału i kolokwia 3 0

konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości; oglądanie krótkich
filmów; czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;  ćwiczenia gramatyczne (pisemne i interaktywne); pisanie krótkich
tekstów (maile, listy, streszczenia); prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP4,EP6,EP7,E
P8KOLOKWIUM

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP3,EP5PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Literaturę do poszczególnych lektoratów należy sprawdzić w sylabusach na stronie Akademickiego Centrum Kształcenia
Językowego: http://ackj.usz.edu.pl/sylabusy/ :

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

4Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

4Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną
Warunki zaliczenia: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych lub prezentacji

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 język niemiecki Ważona

3 język niemiecki [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

Moduł:
Język obcy [moduł]

język rosyjski
(OGÓLNOUCZELNIANE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3509_10S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 3 - język rosyjski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 lektorat 30 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

mgr LUCYNA SMĘDZIK

Prowadzący zajęcia: mgr LUCYNA SMĘDZIK

Cele przedmiotu:
Konsolidacja materiału na poziomie B2. Dodatkowe słownictwo i struktury językowe zgodne ze specjalizacją kierunku
na poziomie B2 +

Wymagania wstępne: Poziom kompetencji językowej definiowanej jako B2.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna konstrukcje gramatyczne, frazeologię i słownictwo
języka rosyjskiego pozwalające na zrozumienie tekstów
dotyczących danego kierunku studiów oraz tekstów o
charakterze akademickim

K_W011 EP1
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umiejętności

Przygotowuje opracowanie pisemne w języku rosyjskim
na temat złożonych zagadnień szczegółowych z zakresu
geografii, wykorzystując właściwy aparat pojęciowo-
terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście swoje
stanowisko i argumentując wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U07
K_U12
K_U13

1 EP2

Przygotowuje i przedstawia prezentację ustną w języku
rosyjskim na temat złożonych zagadnień szczegółowych
z zakresu geografii, wykorzystując właściwy aparat
pojęciowo-terminologiczny oraz wyjaśniając przejrzyście
swoje stanowisko i argumentując wady i zalety różnych
rozwiązań

K_U07
K_U11
K_U13

2 EP3

Rozumie główne i większość szczegółowych treści
przekazu ustnego w języku rosyjskim (dłuższe
wypowiedzi, wykłady, audycje radiowe i telewizyjne itp.)
na temat konkretnych zagadnień z zakresu geografii i
dyscyplin pokrewnych oraz bez problemów nadąża za
zawartymi w nim wywodami

K_U07
K_U11
K_U13

3 EP4

Czyta ze zrozumieniem złożone artykuły i inne teksty
naukowe w języku rosyjskim prezentujące określone
stanowiska i poglądy dotyczące problemów geografii i
dyscyplin pokrewnych

K_U07
K_U114 EP5

Prowadzi swobodne rozmowy oraz uczestniczy w
dyskusjach w języku rosyjskim na temat szczegółowych
zagadnień z zakresu geografii i dyscyplin pokrewnych,
precyzyjnie przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich
poglądów

K_U07
K_U11
K_U13

5 EP6

Samodzielnie organizuje doskonalenie swoich
kompetencji językowych w zakresie języka rosyjskiego
odnosząc się do geografii w ramach uczenia się przez
całe życie oraz ukierunkowuje innych w tym zakresie

K_U07
K_U13
K_U15

6 EP7

kompetencje społeczne

Jest gotów do komunikowania się i przekazywania swojej
wiedzy w języku rosyjskim w zakresie geografii i
pokrewnych dyscyplin w języku obcym przy użyciu
różnych środków przekazu

K_K061 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: język rosyjski

Forma zajęć: lektorat

21. Zasady etykiety mownej 3 0

42. Geografia świata 3 0

43. Geografia Polski i FR 3 0

104. Problemy globalizacji 3 0

85. Czyste powietrze; roślinność i świat zwierząt 3 0

26. Sprawdzanie wiedzy 3 0

konwersacje; symulacja scenek z życia codziennego; słuchanie dialogów, tekstów i wiadomości; oglądanie krótkich
filmów; czytanie, analiza i tłumaczenie tekstów;  ćwiczenia gramatyczne (pisane i interaktywne); pisanie krótkich
tekstów (maile, listy, streszczenia); prezentacje samodzielnie przygotowanych zagadnień

Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP6,E
P7,EP8KOLOKWIUM

EP1,EP2,EP5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6,EP7,EP8PREZENTACJA

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Literaturę do poszczególnych lektoratów należy sprawdzić w sylabusach na stronie Akademickiego Centrum Kształcenia
Językowego: http://ackj.usz.edu.pl/sylabusy/ :

Literatura podstawowa

rosyjskie strony internetowe;  :

słowniki tematyczne; fachowa prasa rosyjska :
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

7Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po semestrze 3
Warunki zaliczenia: aktywność na zajęciach, zaliczenie testów cząstkowych, prac pisemnych lub prezentacji

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena za semestr na podstawie ocen z testów, prac pisemnych, oceny aktywności

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 język rosyjski Ważona

3 język rosyjski [lektorat]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-Geoz.

katastrofy naturalne i kryzysy środowiskowe w dziejach Ziemi
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ2819_35S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne geozagrożeniaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 41
laboratorium 15 ZO0

wykład 20 E0

Razem 35 4

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  RYSZARD BORÓWKA

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  RYSZARD BORÓWKA , mgr BARTOSZ BIENIEK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z rodzajami kryzysów i katastrof naturalnych, z ich przyczynami oraz możliwościami
prognozowania w skali geologicznej; rozwijanie umiejętności analitycznych w zakresie twórczej interpretacji
naturalnych zjawisk katastrofalnych oraz kryzysów przyrodniczych; kształtowanie postaw gotowości do krytycznej
oceny i popularyzowania wiedzy na temat katastrof naturalnych i kryzysów środowiskowych

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu nauk o Ziemi i środowisku

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Posiada pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów i
przyczyn rozwoju katastrof naturalnych oraz kryzysów
środowiskowych rozpoznanych dzięki badaniom
geologicznym

K_W021 EP1

Opisuje złożone związki i zależności zachodzące w
środowisku geograficznym, a będące konsekwencją
rozwoju różnorodnych katastrof naturalnych

K_W032 EP2

Ma wiedzę na temat globalnych uwarunkowań rozwoju i
konsekwencji niektórych kryzysów środowiskowych K_W053 EP3

Zna i stosuje narzędzia informatyczne i statystyczne
wykorzystywane do prognozowania i modelowania
przebiegu wybranych katastrof naturalnych

K_W074 EP4

Zna metody i narzędzia badawcze stosowane w
badaniach przyczyn i skutków katastrof naturalnych i
kryzysów środowiskowych, a także zapisu
geomorfologicznego i geologicznego tych zjawisk

K_W085 EP5
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umiejętności

Wykorzystuje dorobek teoretyczny i empiryczny geografii
fizycznej do twórczej interpretacji naturalnych zjawisk
katastrofalnych oraz kryzysów przyrodniczych K_U011 EP6

Analizuje przyczyny i skutki środowiskowe katastrof
naturalnych, wskazuje możliwe sposoby przeciwdziałania
zagrożeniom związanym z tymi zjawiskami K_U032 EP7

Wykorzystuje specjalistyczne techniki informatyczne i
metody statystyczne do opisu katastrof naturalnych oraz
analizy danych dotyczących tych zjawisk w aspekcie
prawdopodobieństwa ich wystąpienia

K_U053 EP8

Biegle korzysta z różnorodnych źródeł informacji,
dotyczących przyczyn i skutków katastrof naturalnych i
kryzysów środowiskowych

K_U064 EP9

Biegle wykorzystuje literaturę naukową dotyczącą
katastrof naturalnych i kryzysów środowiskowych K_U075 EP10

kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści na
temat katastrof naturalnych i kryzysów środowiskowych K_K011 EP11

Jest gotów do implementacji optymalnych rozwiązań
problemów poznawczych dotyczących katastrof
naturalnych i kryzysów środowiskowych

K_K022 EP12

Jest gotów do propagowania wiedzy na temat katastrof
naturalnych i kryzysów środowiskowych, a także
kreowania pozytywnego wizerunku geografii jako
dyscypliny naukowej zajmującej się poznaniem przyczyn
i skutków ekstremalnych zjawisk przyrodniczych

K_K053 EP13

Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej
oraz działania na rzecz stosowania się do tych zasad w
odniesieniu do właściwego informowania społeczeństwa
na temat katastrof naturalnych i związanych z nimi
zagrożeń

K_K084 EP14

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: katastrofy naturalne i kryzysy środowiskowe w dziejach Ziemi

Forma zajęć: wykład

2
1. Zdarzenia impaktowe, ich wiek oraz ślady w postaci kraterów, meteorytów i tektytów, rozmieszczenie
na kuli ziemskiej 1 0

2
2. Epoki lodowcowe i zdarzenia glacjalne w dziejach Ziemi - dowody geologiczne; koncepcja Snowball
Earth  Johna Kirschvinka; skutki środowiskowe zdarzeń glacjalnych 1 0

2
3. Wielkie zdarzenia wulkaniczne, w tym trapy bazaltowe na dnie oceanów i na obszarach
kontynentalnych - ich wiek oraz skutki środowiskowe lokalne, regionalne i globalne 1 0

2
4. Wielkie kryzysy świata organicznego (wielkie wymierania) - ślady w zapisie geologicznym, przyczyny

1 0

25. "Kryzysy solne" - permski kryzys solny, kryzys messyński, przyczyny, skutki środowiskowe 1 0

26. Wielkie trzęsienia Ziemi - skutki środowiskowe lokalne i regionalne 1 0

2
7. Tsunami - przyczyny, zapis geologiczny, skutki środowiskowe w strefach brzegowych mórz i oceanów

1 0

2
8. Wielkie powodzie - przyczyny, ślady geologiczne i morfologiczne, rozmieszczenie, skutki
środowiskowe lokalne, regionalne i globalne 1 0

2
9. Tajfuny, tornada, burze pyłowe i piaskowe - przyczyny rozwoju, skutki środowiskowe, zapis
geologiczny 1 0

110. Obrywy, osuwiska, spływy błotne, prądy zawiesinowe; m.im podmorskie osuwisko Storegga 1 0

111. Naturalne eksplozje gazów (CO2, CH4) - przyczyny i skutki środowiskowe 1 0

Forma zajęć: laboratorium

4
1. Identyfikacja śladów zdarzeń impaktowych na podstawie analizy obrazów satelitarnych, zapoznanie
się z różnymi typami meteorytów i tektytów; określenie prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń
impaktowych w skali globalnej, prowadzących do powstania kraterów o różnych rozmiarach.

1 0

2
2. Analiza zagrożeń trzęsieniami Ziemi i eksplozywnymi zjawiskami wulkanicznymi oraz możliwymi ich
skutkami 1 0
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23. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk tsunami w różnych regionach świata 1 0

34. Obszary zagrożone różnymi typami powodzi 1 0

4
5. Delimitacja w skali globalnej obszarów występowania różnych typów zagrożeń katastrofami
naturalnymi 1 0

Wykład informacyjny i problemowy; studia przypadku; analiza zdarzeńMetody kształcenia

Belcher C.M., Mander L. (2012): Catastrophe: Extraglacial impacts, massive volcanism, and the biosphere. W: The Future of
the World's Climate. str. 463-485., Elsevier,

Borówka R.K. (1996): Ewolucja Ziemi. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, tom III, część 3 - Kryzysy i katastrofy w historii
Ziemi, , str. 293-349., Wydawnictwo KURPISZ s.c.

Graniczny M., Mizerski W. (2007): Katastrofy przyrodnicze. str. 1-198., Wydawnictwo Naukowe PWN,

Ryszard Krzysztof Borówka (2001): Dzieje Ziemi i rozwój życia - jak zmieniał się świat przyrody, str. 194-239, Wydawnictwo
Kurpisz S.A., Poznań

Literatura podstawowa

Cowie J. (2009): Zmiany klimatyczne.Przyczyny, przebieg i skutki dla człowieka. str. 60-96, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa

O'Connor J.E., Costa J.E. (2004): The World's Largest Floods, past and present: their causes and magnitudes. str. 1-13, US
Geological Survey Circular 1254

Ryan W.B.F., Pittman III W.C., Major C.O., Shimcus  K., i inni (1997): An abrupt drowning of teh Black Sea shelf. , str. 119-
126, Marine geology 138

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

35Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

22Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5EGZAMIN USTNY

EP10,EP6,EP7,EP8,
EP9SPRAWDZIAN

EP10,EP6,EP7,EP8,
EP9PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP11,EP12,EP13,E
P14ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

wykład - egzamin ustny z zakresu treści przedmiotowych oraz zalecanej literatury po uprzednim zaliczeniu
laboratorium
laboratorium - zaliczenie na pozytywna ocenę poszczególnych zadań, zaliczenie sprawdzianu końcowego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

średnia ocen z laboratorium i egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej

1
katastrofy naturalne i kryzysy środowiskowe w dziejach Ziemi

Arytmetyczna

1
katastrofy naturalne i kryzysy środowiskowe w dziejach Ziemi
[wykład]

egzamin

1
katastrofy naturalne i kryzysy środowiskowe w dziejach Ziemi
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-MM

konsultacje społeczne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3434_23S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne marketing miejscogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23
konwersatorium 15 ZO0

zajęcia terenowe 15 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  MAREK DUTKOWSKI

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  MAREK DUTKOWSKI

Cele przedmiotu:

Przedstawienie konsultacji społecznych jako narzędzia partycypacji obywatelskiej, które służy do rozwijania dialogu
gminy z mieszkańcami poprzez zapewnienie możliwości uczestnictwa w ważnych dla miasta/wsi sprawach, o
planowanych przedsięwzięciach i ich efektach oraz zbierania opinii i propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu
decyzji dotyczących tych przedsięwzięć.
Rozwijanie umiejętności prowadzenia zdobywania informacji o poglądach i opiniach mieszkańców oraz obserwacja
debat, a także formułowania sądów i opinii na temat różnych zjawisk zachodzących w środowisku lokalnym z
badawczego i aplikacyjnego punktu widzenia.
Kształtowanie gotowości do wspierania i organizowania działalności na rzecz społeczności lokalnych.

Wymagania wstępne: Ogólna znajomość zasady samorządności, struktury i zadań samorządów terytorialnych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma poszerzoną wiedzę na temat działalności człowieka
oraz ich wielorakich uwarunkowań i konsekwencji
społeczno-ekonomicznych oraz kulturowych i
obywatelskich

K_W061 EP1

Zna sposoby pozyskiwania i rozliczenia funduszy na
realizacje projektów samorządowych i badawczych lub
edukacyjnych właściwych dla przedmiotu

K_W112 EP2

umiejętności

Wykorzystuje specjalistyczne techniki informatyczne i
metody jakościowe do opisu zjawisk lokalnych i analizy
danych oraz rozwiązywania problemów poznawczych lub
aplikacyjnych

K_U051 EP3

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do prowadzenia debat,
formułowania sądów i opinii na temat różnych zjawisk
zachodzących w środowisku lokalnym z badawczego i
aplikacyjnego punktu widzenia

K_U102 EP4

Potrafi pracować w zespole przeprowadzając konsultacje
społeczne oraz kierować zespołem organizującym
konsultacje.

K_U143 EP7

kompetencje społeczne

Jest gotów do współdziałania i pracy w grupie,
przeprowadzenia negocjacji w sytuacjach konfliktowych,
proponowania optymalnych rozwiązań problemów
poznawczych i praktycznych w zakresie wybranej
specjalności

K_K021 EP5

Jest gotów wspierać i organizować działalność na rzecz
społeczności lokalnych K_K042 EP6
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: konsultacje społeczne

Forma zajęć: konwersatorium

31. Omówienie i dyskusja podstawowych pojęć związanych z konsultacjami społecznymi 3 0

3
2. Zapoznanie się i dyskusja opinii uczestników społecznych w wybranych przykładach i zastosowania w
skali kraju, regionu i miasta. 3 0

33. Dyskusja i przygotowanie własnych konsultacji społecznych w formie sondy ulicznej. 3 0

34. Dyskusja wniosków z bieżących konsultacji społecznych na wybranych przykładach ze Szczecina. 3 0

35. Prezentacja i dyskusja wyników własnych konsultacji społecznych w formie sondy ulicznej. 3 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

51. Przygotowanie i przeprowadzenie sondy ulicznej jako formy konsultacji społecznych. 3 0

52. Uczestnictwo w konsultacji społecznej realizowanej w dowolnej formie. 3 0

53. Obserwacja bezpośrednia konsultacji społecznych w formie debaty na publicznym zgromadzeniu. 3 0

Analiza i dyskusja przebiegu i rezultatów konsultacji społecznych na wybranych przykładach z kraju, regionu i
miasta., Wykład konwersatoryjny, dyskusja, prezentacja wyników własnych badań, Przygotowanie i przeprowadzenie
sondy ulicznej jako formy konsultacji społecznych

Metody kształcenia

Czyżewska A., Tertelis M. (2016): Gminne programy Rewitalizacji na lata 2016-2020, Warszawa

Ministerialny dokument z dnia 24 kwietnia 2015 roku : http://lodzka.iarp.pl/wp-content/uploads/2015/04/uzasadnienie-ustawy-
o-rewitalizacji-2015-04-23.pdf

ustawa o rewitalizacji : https://mib.gov.pl/files/0/1796888/Ustawaorewitalizacjipraktycznykomentarz.pdf

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP2,EP3,EP5,EP6PREZENTACJA

EP4,EP5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia konwersatorium jest pozytywne wykonanie opracowania pisemnego oraz prezentacji.

Warunkiem zaliczenia zajęć terenowych jest uzyskanie co najmniej 6 pkt. Za dwie formy (uczestnictwo w
konsultacjach oraz obserwacja debaty) aktywności można otrzymać na podstawie pisemnego raportu 3 pkt. - 2 pkt.
za treść, 1 pkt. za formę. Za raport z sondy ulicznej można otrzymać 4 pkt. - 2 pkt za treść, 1 pkt. za dobór miejsca
przeprowadzenia sondy ulicznej, 1 pkt. za formę. Łącznie można uzyskać maksymalnie 10 pkt. Na podstawie
przyznanych punktów wyznaczana jest ocena.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu stanowi średnią z ocen z obu form zajęć.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 konsultacje społeczne Arytmetyczna

3 konsultacje społeczne [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

3 konsultacje społeczne [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Dutkowski M.  (2019): Społeczne konflikty ekologiczne wokół elektrowni wiatrowych na lądzie jako bariera rozwoju OZE [w:]
Świątek M., Cedro A. (red.) Perspektywy rozwoju energetyki niekonwencjonalnej na Pomorzu Zachodnim, Szczecin, s. 93-
110. , Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego , Szczecin

Skalski K. (2010): http://www-isp.miks.uj.edu.pl/pliki/e-monografie/monografia-2.pdf

Autoportret – Pismo o dobrej przestrzeni http://autoportret.pl/tag/konsultacje-spoleczne/

http://konsultacje.um.warszawa.pl/baza_wiedzy/techniki_konsultacji_spolecznych

Portal Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji http://www.forumrewitalizacji.pl/

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych http://stocznia.org.pl/archiwum/

www.konsultacje.leszno.pl/pagesView,7,metody-i-techniki-prowadzenia-konsultacji-spolecznych,PL

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-MM

kreowanie efektu pochodzenia - budowa produktu lokalnego
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3036_22S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne marketing miejscogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 ćwiczenia 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. JACEK RUDEWICZ

Prowadzący zajęcia: dr inż. JACEK RUDEWICZ

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z nowoczesnymi narzędziami budowania lokalnych produktów w oparciu o lokalne zasoby ze
szczególnym uwzględnieniem zasobów naturalnych, antropogenicznych oraz ludzkich. Nabycie umiejętności łączenia
kreowanych lokalnych produktów z wartością dodaną jaką jest efekt pochodzenia lokalnego produktu i
wkomponowywania go w działania marketingowe, których celem w ostateczności jest tworzenie produktów
markowych, które będą silnie powiązane z miejscami ich tworzenia. Kształtowanie postaw prospołecznych.

Wymagania wstępne:
Student powinien posiadać wiedzę z zakresu następujących przedmiotów: wprowadzenie do marketingu miejsc, marka
miejsca oraz strategie marketingowe w marketingu miejsc.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów
funkcjonowania systemu przyrodniczego oraz
poszczególnych jego komponentów jako składowych
przyszłej marki i tworzonych produktów

K_W021 EP1

Opisuje złożone związki i zależności zachodzące
pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska
geograficznego a rzeczywistością marketingową i
gospodarczą

K_W032 EP2

Ma poszerzoną wiedzę na temat form działalności
człowieka oraz ich wielorakich uwarunkowań i
konsekwencji przyrodniczych lub społeczno-
ekonomicznych

K_W063 EP3

umiejętności

Analizuje i ocenia różne efekty działalności człowieka z
zastosowaniem kryteriów ekologicznych lub społeczno-
ekonomicznych

K_U061 EP4

Wykorzystuje specjalistyczne techniki informatyczne i
metody statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych
oraz rozwiązywania problemów poznawczych lub
aplikacyjnych

K_U052 EP5

Kieruje zespołem prowadzącym badania empiryczne
dotyczące różnych parametrów środowiska
geograficznego, interpretuje wyniki i formułuje wnioski
na potrzeby badawcze lub edukacyjne

K_U143 EP6
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kompetencje społeczne

Jest gotów do negocjacji w sytuacjach konfliktowych
oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów
poznawczych i praktycznych

K_K061 EP7

Jest gotów wspierać i organizować działalność na rzecz
społeczności lokalnych K_K042 EP8

Jest gotów do sprawnego poruszania się w przestrzeni
prawnej i w obszarze administracji publicznej w związku
z organizacją swojej pracy

K_K033 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: kreowanie efektu pochodzenia - budowa produktu lokalnego

Forma zajęć: ćwiczenia

21. Tożsamość lokalna i regionalna jako powszechnie uznawana wartość o charakterze marketingowym 3 0

22. Regiony i ich różnorodności. Analiza zasobów lokalnych 3 0

23. Narzędzia i zasady tworzenia lokalnych produktów 3 0

24. Budowanie rynków docelowych dla lokalnych produktów opartych na tożsamości regionu 3 0

25. Narzędzia tworzenia marki regionu i obszarów lokalnych 3 0

2
6. Analiza korzyści ekonomicznych i społecznych wynikających z istnienia lokalnego markowego
produktu 3 0

37. Analiza funkcjonowania wybranych produktów lokalnych ? studia przypadków 3 0

Analiza tekstów z dyskusją
Opracowanie projektu (budowanie produktu lokalnego)
Praca indywidualna i w grupach
Analiza zdarzeń krytycznych i przypadków

Metody kształcenia

A. D. Szczepanowski (2012): Markowe produkty turystyczne, PWE, Warszawa

Andrzej Szromnik red. (2015): Marketing terytorialny Nowe obszary i narzędzia, Edu-Libri, Kraków

J.  Pogorzelski (2020): Marka na cztery sposoby , Wolters Kluwer Polska, Warszawa

J. Perenc  (2008): Podstawy marketingu. Problemy na dziś i na jutro, WNUS, Szczecin

Matthew Healey (2008): Czym jest branding,  ABE Dom Wydawniczy, Warszawa

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8,EP9PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium; wiedza z ćwiczeń oraz z zakresu podanej literatury;
zaliczenie ćwiczeń na podstawie: wykonania projektu, aktywności (udziału w dyskusjach) oraz pisemnego kolokwium
testowo-opisowego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Na ocenę końcową wpływa: 50% - wykonany projekt, 25% - aktywność na zajęciach, 25% - kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej 3

kreowanie efektu pochodzenia - budowa produktu lokalnego
Ważona

3
kreowanie efektu pochodzenia - budowa produktu lokalnego
[ćwiczenia]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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A. Figiel  (2004): Etnocentryzm konsumencki, Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa

A. Panasiuk  (2006): Marketing usług turystycznych, PWN, Warszawa

B. Meyer, D. Milewski  (2009):  Strategie rozwoju turystyki w regionie, PWN, Warszawa

Ewa Magier-Łakomy, Monika Boguszewicz-Kreft (2015): Wymiary efektu kraju pochodzenia i ich pomiar, ANNALES
UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN – POLONIA, Lublin

M. Boguszewicz-Kreft (2014): Efekt kraju pochodzenia w usługach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, Wrocław

T. Smoleń (2007): Determinanty kulturowe decyzji marketingowych dotyczących produktu i dystrybucji, Zeszyty Naukowe
Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Akademia Ekonomiczna Kraków, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-MM

marka miejsca
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3434_21S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne marketing miejscogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22
konwersatorium 15 ZO0

zajęcia terenowe 15 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr MARIAM PIRVELI

Prowadzący zajęcia: dr MARIAM PIRVELI

Cele przedmiotu:

Student pozna wyzwania gospodarcze, kulturowe i społeczne stawiane przed społeczeństwem i wynikające ze wzrostu
konkurencyjności miejsc (tworzenie miejsc przyjaznych dla inwestycji, dla turystów i dla samych mieszkańców).
Student rozwinie umiejętności kreowania, promocji i zarządzania w zakresie marek lokalnych i
regionalnych. Student będzie gotowy do wspierania i organizowania działalności na rzecz społeczności lokalnych w
zakresie wyboru i promocji miejsc unikatowych.

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza geograficzna co najmniej na poziomie szkoły średniej. Znajomość metod i technik pozyskiwania
informacji pierwotnej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna zasady korzystania z unikatowych dóbr
materialnych, które mogą stanowić podstawę do
wykreowania określonych marek miejsca z zachowaniem
zasad ochrony praw autorskich

K_W091 EP1

Zna ogólne zasady prawne oraz reguły społeczno-
ekonomiczne działalności zawodowej związanej ze
specjalnością

K_W122 EP2

umiejętności

Wykorzystuje dorobek teoretyczny i empiryczny
poszczególnych subdyscyplin geografii do kreowania i
promocji marek lokalnych i regionalnych

K_U011 EP3

Potrafi zaprezentować na forum publicznym z
wykorzystaniem różnorodnych środków komunikacji
problemy związane z wyborem oraz promocją
określonych miejsc, unikatowych pod względem
przyrodniczym lub kulturowym

K_U112 EP4

Permanentnie doskonali swoje kompetencje personalne i
zawodowe w zakresie wyboru i promocji unikatowych
miejsc, potrafi motywować innych do pracy nad tymi
problemami

K_U153 EP5

kompetencje społeczne

Jest gotów wspierać i organizować działalność na rzecz
społeczności lokalnych w zakresie wyboru i promocji
miejsc unikatowych

K_K041 EP6

Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej
oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad K_K072 EP7
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: marka miejsca

Forma zajęć: konwersatorium

4

1. Przedmiot i cel Marki Miejsca. Potoczne i instytucjonalne znaczenie pojęć ?marketing?, ?marka?,
?marka miejsca?, ?promocja?, ?strategia?. Rola marki miejsca w tradycyjnej i foresightowej strategii
rozwoju branży, miejsca i regionu. Plan tematów konwersatoryjnych i do zajęć terenowych, podział
zadań i odpowiedzialności oraz sporządzenie harmonogramu zadaniowego dla studentów z grupy.

2 0

4

2. Specyfika kreowania marki miejsca i produktu (co-branding produktu i miejsca). Procesy tworzenia
rozpoznawalnej tożsamości miejsca i późniejsze wykorzystanie tej tożsamości do innych procesów
(finansowych, społecznych itd.) oraz generowania kapitału społeczno-politycznego.
Tożsamość i wizerunek marki miejsca jako wyznacznik roli miejsca w komunikacji marketingowej.
Narzędzia oceny Marek Miejsc. Wpływ elementów tożsamości miejsca na strategię komunikacji ? tj.
autoprezentacji.
Marka jako składnik zasobów niematerialnych miasta. Architektura marek. Kapitał Marek Miejsc.
Synergia społeczna a siła Marki Miejsca. Lojalność wobec Marek Miejsc. Metody ewaluacji skuteczności
procesu branding.

2 0

7
3. Studium przypadku ze znacznym wkładem pracy studentów. Powstają prace semestralne dotyczące
Marek wybieranych przez Studentów Miejsc) oraz z uwzględnieniem kryterium skutecznej strategii
marketingowej Marki Miejsca w warunkach globalnej nadprodukcji ? czyli KTO TO kupi.

2 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

4
1. Zapoznanie się z metodami kreowania marki i marki miejsca w urzędzie gminy, powiatu, województwa
i marszałkowskim oraz w instytucji sektora prywatnego. 2 0

6

2. Zapoznanie się z praktycznymi aspektami (w tym trudności)  tworzenia marki w urzędzie gminy,
powiatu, województwa i marszałkowskim oraz w instytucji sektora prywatnego oraz "strategią marki".
Zasięgnięcie od pracowników jednostek samorządu terytorialnego informacji z zakresu znaczenia,
funkcje, rodzaje oraz identyfikatorów marek.

2 0

5
3. Zapoznanie się w w wybranej placówce jednostki samorządu terytorialnego odpowiedzialnej za
kreowanie marki miejsca z formami wykorzystywania narzędzi internetowych przydatnych w poznaniu
mieszkańców oraz prowadzenia badań marketingowych w strategicznym budowaniu marki miejsca.

2 0

Konwersatorium z prezentacjami multimedialnymi, Aktywność w grupach, współpraca, Studia przypadków, praca w
terenieMetody kształcenia

Dudek-Mańkowska S., Balkiewicz-Żerek A. (2015): Siła marki miejsca, Marketing i Rynek,

Kall J. (2001): Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa

Pirveli Marika (2020): Geograficzna i lingwistyczna morfologia przestrzeni zurbanizowanej a kod kulturowy, WNUS, Szczecin

Pirveli Marika (2021): The composite scanning method (urbslingua)., ELSEVIER B.V., on-line

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2SPRAWDZIAN

EP3,EP4,EP5PROJEKT

EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie zajęć konwersatoryjnych: warunkiem zaliczenia jest aktywność na zajęciach oraz terminowo wykonane
zadania; zaliczenie tej formy zajęć obejmuje: sprawdzian w formie pytań testowych (ok. 15-25 pytań) oraz udział w
publicznej wystawie prac studenckich (posterów). Postery są oceniane przez 3-osobowe jury w składzie: ekspert
marki miejsca, pracownik działu promocji urzędu miasta i przedstawiciel władz wydziału.
Zaliczenie zajęć terenowych: pozytywne zaliczenie pisemnego sprawozdania.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Na końcową ocenę z przedmiotu wpływ ma zarówno ocena z konwersatorium, jak i z zajęć terenowych, przy czym ta
pierwsza ma wyższą wagę.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 marka miejsca Ważona

2 marka miejsca [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

0,40

2 marka miejsca [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

0,60

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Anholt S. (2006): Sprawiedliwość marek. Jak branding miejsc i produktów może uczynić kraj bogatym, dumnym i pewnym
siebie,, Fundacja Promocja Polska, Instytut Marki Polskiej, Warszawa.

Bednarz J. (2006): History of brands in Poland, Fundacja Rozwoju UG, Sopot

De Chernatony L. (200): Marka. Wizja i tworzenie marki,, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

Gorczyczewska E., Smętkiewicz K.  (2019): BUDOWA I PROMOCJA MARKI MIEJSCA NA PRZYKŁADZIE
UZDROWISKA TERMALNEGO UNIEJÓW, UŁ, UŁ

Kotler Ph. (1994): Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa

Marek Zieliński, Marcin Kubacki (2014): Marka we współczesnej gospodarce., WNUS, Szczecin

Piotr Marek (2020): Definicje marketingu terytorialnego/ marketingu miejsc, portal, www

Pringle H. (2006): Zarządzanie marką. Jak wypromować rozpoznawalną markę,, Rebis, Poznań

Szulce H. (2006): Zarządzanie marką, Wydawnictwo AE, Poznań

Witek-Hajduk M. K. (2011): Zarządzanie silną marką, , Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa

Zdon-Korzeniowska M. (2012): Budowa marki regionalnej na wybranych przykładach województw Polski., Warszawa -
Kraków.

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

4Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-GP

marketing terytorialny
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3037_27S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne gospodarka przestrzennaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 10 E0

Razem 25 2

Koordynator
przedmiotu:

dr ANNA CZAPLIŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr ANNA CZAPLIŃSKA

Cele przedmiotu:

zapoznanie studentów z uwarunkowaniami, możliwościami i sposobami wykorzystania działań marketingowych w
praktyce zarządzania jednostkami terytorialnymi; nabycie przez studentów podstawowych umiejętności i kompetencji
w zakresie planowania działań marketingowych jednostki terytorialnej służących zwiększeniu jej atrakcyjności oraz
uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej; kształtowanie gotowości do wykorzystania podejścia marketingowego dla
zwiększenia atrakcyjności oraz uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez jednostki terytorialne

Wymagania wstępne: wiedza ogólna z zakresu marketingu i zarządzania

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

definiuje podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania
marketingowego jednostkami terytorialnymi oraz
wyjaśnia istotę najważniejszych koncepcji marketingu
terytorialnego

K_W011 EP1

wyjaśnia możliwości i ograniczenia wykorzystania
podejścia marketingowego w praktyce zarządzania
miastami, gminami i regionami

K_W062 EP2

umiejętności

projektuje i przeprowadza badania zmierzające do oceny
potencjału produktowego wybranego obszaru,
identyfikacji grup docelowych na potrzeby działań
marketingowych oraz rozpoznania wizerunku jednostki
terytorialnej

K_U02
K_U04
K_U06

1 EP3

porządkuje czynniki składające się na użyteczność
jednostki terytorialnej dla różnych grup interesantów,
tworzy ofertę produktową oraz poddaje krytyce działania
promocyjne na szczeblu samorządowym

K_U01
K_U092 EP4

kompetencje społeczne

jest gotów do wykorzystania podejścia marketingowego
dla zwiększenia atrakcyjności oraz uzyskiwania przewagi
konkurencyjnej przez jednostki terytorialne

K_K03
K_K071 EP5

jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról
zawodowych i kreatywnego formułowania propozycji
działań marketingowych na rzecz społeczności lokalnych

K_K04
K_K062 EP6
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: marketing terytorialny

Forma zajęć: wykład

21. Istota marketingu terytorialnego 2 0

22. Koncepcja produktu w marketingu terytorialnym 2 0

23. Rynki docelowe w marketingu terytorialnym 2 0

24. Wizerunek jako element strategii marketingowej jednostek terytorialnych 2 0

25. Promocja jako instrument marketingu terytorialnego 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

31. Ocena potencjału produktowego wybranej jednostki terytorialnej 2 0

32. Róznicowanie oferty produktowej wybranej jednostki samorządowej 2 0

33. Identyfikacja wizerunku jednostki terytorialnej 2 0

34. Identyfikacja grup docelowych na potrzeby marketingu terytorialnego 2 0

35. Ocena aktywności promocyjnej wybranej jednostki samorządowej 2 0

wykłady informacyjne i problemowe z wykorzystaniem środków wizualizacji ekranowej, dyskusja moderowana,
studium przypadku, praca twórcza, praca indywidualna i zespołowaMetody kształcenia

Czaplińska A. (2021): Use of scenario method for environmental states in the city marketing under the Covid-19 pandemic,
Cordoba, Spain

Czaplińska A. Kavetskyy I. (2019): Kreowanie nowego wizerunku turystycznego jako przejaw przedsiębiorczości samorządów
gmin nadmorskich , Entrepreneurship - Education, Kraków

Florek M. (2013): Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań

Szromnik A. (2016): Marketing terytorialny : Miasto i region na rynku, Oficyna, Kraków

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4PROJEKT

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

egzamin pisemny w postaci testu otwartego z zakresu wykładów i zalecanej literatury po uprzednim uzyskaniu
zaliczenia z ćwiczeń na podstawie ocen cząstkowych za wykonywane prace analityczne, prezentację przygotowanego
projektu oraz aktywność podczas zajęć

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena średnia uwzględniająca wynik egzaminu (50%) oraz ocenę z ćwiczeń (50%)

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 marketing terytorialny Arytmetyczna

2 marketing terytorialny [wykład] egzamin

2 marketing terytorialny [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Czaplińska A., Osóch B. (2019): City image based on mental maps — the case study of Szczecin (Poland), Miscellanea
Geographica, Warszawa

Czornik M. (2005): Promocja miasta., Wyd. AE im. K. Adamieckiego, Katowice

Karwowski J. (red.) (2002): Marketing w rozwoju regionu, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

Odrębalski M. (red.) (1998): Marketingowa strategia rozwoju przestrzeni, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław

Stanowicka-Traczyk A. (2008): Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast polskich., BRANTA, Bydgoszcz

Stępowski R. (2015): Marketing terytorialny. Jak zbudować i wypromować markę miejscowości?, Wydawnictwo Słowa i Myśli,
Lublin

Portal dla specjalistów marketingu miejsc - http://marketingmiejsca.com.pl

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

2Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

3Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

metodologia  nauk geograficznych
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3036_44S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 31 wykład 25 E0

Razem 25 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  MAREK DUTKOWSKI

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  MAREK DUTKOWSKI

Cele przedmiotu:

Uzyskanie wiedzy i podstawowych umiejętności  w zakresie metody naukowej, orientacji filozoficzno-
metodologicznych, nurtów i podejść, postępowania badawczego i rodzajów metod stosowanych w naukach
geograficznych; wykształcenie gotowości do propagowania nauk geograficznych w celu tworzenia wiedzy teoretycznej
i praktycznej

Wymagania wstępne: Ogólna wiedza i umiejętności na poziomie studiów pierwszego stopnia

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie podstawowe zasady metodologii nauk K_W01
K_W041 EP1

Zna i rozumie miejsce nauk geograficznych w systemie
nauki i ich strukturę wewnętrzną; zna tradycyjne i
współczesne orientacje filozoficzno metodyczne i nurty
badawcze w naukach geograficznych; zna i rozumie
zasady metodologiczne oraz proces poznania
geograficznego

K_W01
K_W082 EP2

umiejętności

Potrafi scharakteryzować specyfikę i zalety różnych
podejść badawczych i metod geograficznych oraz
porządkować informacje płynące z badań
specjalistycznych

K_U01
K_U081 EP3

Potrafi określić problematykę poszczególnych podejść
badawczych w naukach geograficznych

K_U01
K_U06
K_U07

2 EP4

Potrafi wybrać procedurę badawczą oraz metody służące
rozwiązaniu określonego problemu naukowego na
poziomie pracy magisterskiej

K_U04
K_U053 EP5

kompetencje społeczne

Jest gotów do propagowania nauk geograficznych w celu
tworzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej K_K051 EP6

Jest gotów do zaangażowania się i argumentuje na rzecz
metody naukowej jako podstawy kultury i życia
społecznego

K_K012 EP7

Jest gotów do obrony prawdy w badaniach naukowych
oraz piętnowania, oszustwa, fałszu i bzdury w nauce K_K083 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

1/3



Przedmiot: metodologia  nauk geograficznych

Forma zajęć: wykład

21. Metodologia, metoda, technika badawcza 1 0

22. Struktura wewnętrzna nauk geograficznych i ich miejsce w systemie nauki 1 0

83. Geografia jako nauka: przyrodnicza, środowiskowa, przestrzenna, regionalna 1 0

34. Geografia jako nauka społeczna i nauka humanistyczna 1 0

25. Proces poznania geograficznego 1 0

46. Postępowanie badawcze w naukach geograficznych 1 0

47. GIS platformą komunikacji i metajęzykiem nauk geograficznych 1 0

Wykład akademicki z użyciem wyświetlacza pisma, wykresów, map i fotografii, Zadanie, korekta i omówienie
indywidualnej pracy pisemnejMetody kształcenia

Chojnicki Z.  (1989): Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Część I, Bogucki Wydawnictwo Naukowe,  Poznań

Chojnicki Z. (red.)  (2004): Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości , Bogucki Wydawnictwo Naukowe,
Poznań

Grobler A.  (2006): Metodologia nauk (rozdział 3.), Wydawnictwo Areus - Wydawnictwo Znak, Kraków

Krajewski W.  (1998): Prawa nauki. Przegląd zagadnień etodologicznych i filozoficznych. (część 3. i 4.), Książka i Wiedza ,
Warszawa

Literatura podstawowa

Dutkowski M. (2006): Wielokryterialna ocena wariantów ochrony ruin kościoła w Trzęsaczu - raport z badań w ramach projektu
INTERREG III C MESSINA. [W:] K. Furmańczyk (red.), Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi w Polsce - stan
obecny i perspektywy. Brzeg morski- zrównoważony. Szczecin. MET, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego , Szczecin

Dutkowski M.,  (2002): Ranking jako metoda badawcza i diagnostyczna w naukach przestrzennych, [w:] Rogacki H. (red.)
Możliwości i ograniczenia zastosowań metod badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej, B,
Poznań, s.115-126. , ogucki Wydawnictwo Naukowe , Poznań

Frankfurt H.G.  (2008): O prawdzie, Dom Wydawniczy BELA MED, Krosno

Frankfurt H.G.  (2008): O wciskaniu kitu, czuły barbarzyńca Press

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin końcowy pisemny z wykładów oraz literatury podstawowej (łącznie 0-10 pkt.). Warunkiem przystąpienia do
egzaminu jest napisanie pracy pisemnej na temat metodologicznych aspektów własnej pracy magisterskiej (łącznie 0-
10 pkt., w tym: wartość merytoryczna pracy 0-4 pkt. , znajomość literatury 0-4 pkt., poprawność formalna 0-2 pkt).

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa: 20-19 pkt. - bdb; 18-17 pkt. db+; 16-15 pkt. db; 14-13 pkt. - dst+; 11-12 pkt. - dst.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 metodologia  nauk geograficznych Ważona

1 metodologia  nauk geograficznych [wykład] egzamin 1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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13Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

metody badań w geografii
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3434_3S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 61

laboratorium 20 ZO0

wykład 10 E0

zajęcia terenowe 15 ZO0

Razem 45 6

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL OKUPNY

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL OKUPNY

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta ze współczesnymi metodami badań stosowanymi w geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej
Nabycie przez studenta umiejętności doboru odpowiednich metod i narzędzi badawczych do pracy badawczej w
zakresie wybranej specjalności
Przygotowanie studenta do właściwej oceny odbieranych treści z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej
oraz działania i myślenia w sposób kreatywny w rozwiązywaniu związanych z tym problemów

Wymagania wstępne:

Wiedza i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych i/lub społecznych na poziomie studiów pierwszego stopnia., w
szczególności umiejętność podejścia przyczynowo-skutkowego do wybranego problemu badawczego realizowanego
podczas zajęć terenowych i formułowanie propozycji rozwiązania problemów w różnych skalach czasowo-
przestrzennych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna główne teorie naukowe, trendy rozwojowe, aktualne
nurty i metody badań współczesnej geografii K_W011 EP1

Posiada pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów
funkcjonowania systemu przyrodniczego oraz
poszczególnych jego komponentów i stosowanych
metod badań

K_W022 EP2

Zna metody i narzędzia badawcze stosowane w obrębie
poszczególnych subdyscyplin geografii, a także zasady
planowania pracy badawczej

K_W083 EP3

Zna zasady korzystania z dóbr materialnych i
intelektualnych z zachowaniem zasad ochrony
własności, praw autorskich, informacji patentowej oraz
przepisów BHP

K_W094 EP4
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umiejętności

Planuje i przeprowadza pomiary stosując zaawansowane
techniki badawcze w zakresie poszczególnych
subdyscyplin geografii

K_U051 EP5

Wykorzystuje metody statystyczne do opisu i analizy
danych, celem rozwiązania procesów poznawczych K_U032 EP6

Biegle korzysta z różnorodnych źródeł informacji,
krytycznie ocenia zawarte w nich dane, przetwarza je i
prezentuje stosownie do założonego celu

K_U023 EP7

Biegle wykorzystuje literaturę naukową w zakresie
geografii w języku polskim, czyta specjalistyczne teksty
w języku obcym

K_U074 EP8

Kieruje zespołem prowadzącym badania empiryczne
dotyczące różnych parametrów środowiska
geograficznego, interpretuje wyniki i formułuje wnioski
na potrzeby badawcze

K_U045 EP9

kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści z
zakresu wiedzy geograficznej K_K021 EP10

Jest gotów do współdziałania i pracy w grupie,
przeprowadzania negocjacji oraz proponowania
optymalnych rozwiązań problemów poznawczych i
stosowanych metod

K_K07
K_K082 EP11

Jest gotów do propagowania wiedzy geograficznej oraz
kreowania pozytywnego wizerunku geografii jako
dyscypliny naukowej

K_K053 EP12

Jest gotów do planowania własnej pracy, wyboru
odpowiednich metod badawczych, adekwatnych do
rozwiązywanego problemu, ustalania hierarchii działań w
realizacji podejmowanych zadań

K_K03
K_K094 EP13

Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej
oraz działania na rzecz stosowania się do tych zasad K_K085 EP14

Jest gotów do odpowiedzialności za bezpieczeństwo w
pracy K_K096 EP15

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: metody badań w geografii

Forma zajęć: wykład

51. Współczesne metody badawcze stosowane w geografii fizycznej 1 0

52. Współczesne metody badawcze stosowane w geografii społeczno-ekonomicznej 1 0

Forma zajęć: laboratorium

10
1. Współczesne metody badawcze stosowane w geografii fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem
zmian przyczynowo-skutkowych w wybranych skalach przestrzennych i czasowych 1 0

10
2. Współczesne metody badawcze stosowane w geografii społeczno-ekonomicznej ze szczególnym
uwzględnieniem zmian przyczynowo-skutkowych w wybranych skalach przestrzennych i czasowych 1 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

15
1. Współczesne metody badawcze stosowane w geografii fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem
zmian przyczynowo-skutkowych w wybranej zlewni w granicach miasta (zarówno geografia fizyczna oraz
geografia społeczno-ekonomiczna)

1 0

Wykład informacyjny i problemowy, wykonanie zadań praktycznych w ramach laboratoriów oraz zajęć terenowych
Metody kształcenia
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Chojnicki Z. (1999): Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, str. 99-246, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Runge J. (2007): Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej. Elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze,
Wydawnictwo UŚ, Katowice

Rychling A., Solon J. (1998): Ekologia krajobrazu. str. 149-232, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

A. Adamek, P. Mareczka, Jucha W., Musielak S., Okupny D. (2021): Geochemical analyses of recent sediments from lake
Morzycko against selected physiographic parametersof the Słubia River catchment (Western Poland), Acta Geographica
Lodziensia

Jucha Witold, Mareczka Paulina, Okupny Daniel (2020): Using remote sensing materials to assess the effects of peat
extraction on the morphology and vegetation cover of a raised bog (Ludzmierz near Nowy Targ, Southern Poland), Mires and
Peat

Okupny Daniel, Pawłowski Dominik (2021): Elemental composition of biogenic sediments reveals palaeoclimatic changes
during the Late Weichselian in a Central European river valley: A statistical approach, Catena

Ostaszewska K. (2002):  Geografia krajobrazu. str. 123-210, Wydawnictwo Naukowe PWN,, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

19Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

30Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

19Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P7,EP8EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP13,EP14,EP15
,EP2,EP3,EP4,EP5,
EP6,EP7,EP8

PROJEKT

EP10,EP11,EP12,E
P13,EP14,EP15,EP
5,EP6,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady: egzamin pisemny z zakresu treści wykładowych i zalecanej literatury (ocena)
Laboratoria: zaliczenie z oceną na podstawie oceny zrealizowanych zadań/kart pracy
Zajęcia terenowe: czynny udział oraz ocena za wykonanie projektu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena koordynatora - średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć terenowych oraz egzaminu

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 metody badań w geografii Arytmetyczna

1 metody badań w geografii [wykład] egzamin

1 metody badań w geografii [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

1 metody badań w geografii [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-MM

narzędzia internetowe w marketingu miejsc
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3036_23S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne marketing miejscogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 laboratorium 20 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. JACEK RUDEWICZ

Prowadzący zajęcia: dr inż. JACEK RUDEWICZ

Cele przedmiotu:

Przekazanie podstaw do rozwijania umiejętności posługiwania się internetowym kanałem komunikacji marketingowej.
Rozwijanie umiejętności posługiwania się aplikacjami do monitorowania efektów działalności marketingowej w
mediach społecznościowych. Rozwijanie umiejętności analitycznych i krytycznych w pracy w branży marketingowej i
marketingu miejsc. Kształtowanie gotowości do skutecznego i kreatywnego wykorzystania Internetu w marketingu
miejsc.

Wymagania wstępne:
Podstawowa obsługa komputera
Umiejętność wnioskowania i logicznego myślenia
Umiejętność posługiwania się aplikacjami internetowymi

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie ogólne zasady funkcjonowania
marketingowego modelu komunikacji K_W071 EP1

Student zna metody i narzędzia, w tym techniki
pozyskiwania danych pozwalających opisywać zjawiska i
procesy właściwe dla marketingu miejsc

K_W072 EP2

Student zna zasady ochrony prywatności, etyki oraz
standardy marketingu internetowego ( w tym marketingu
miejsc)

K_W093 EP3

umiejętności

Student wykorzystuje specjalistyczne narzędzia
internetowe do rozwiązywania problemów z zakresu
marketingu miejsc

K_U051 EP4

Student biegle korzysta z różnorodnych źródeł informacji
dotyczącej marketingu miejsc, krytycznie ocenia zawarte
w nich dane, przetwarza je i prezentuje stosownie do
zakładanego celu

K_U02
K_U072 EP5

kompetencje społeczne

Jest gotów do działania i myślenia w sposób
przedsiębiorczy i kreatywny w rozwiązywaniu problemów
z zakresu marketingu miejsc

K_K061 EP6

Jest gotów wspierać i organizować działalność
marketingową na rzecz społeczności lokalnych K_K042 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: narzędzia internetowe w marketingu miejsc

Forma zajęć: laboratorium
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21. Internet jako medium komunikacji - marketingowy model komunikacyjny 3 0

4
2. Podstawowe narzędzia marketingu internetowego w marketingu miejsc - pozycjonowanie w
wyszukiwarkach, e-mail marketing, marketing wirusowy 3 0

4
3. Podstawowe narzędzia marketingu internetowego w marketingu miejsc - content marketing (SEO
Copywriting), 3 0

44. Wyszukiwarki, narzędzia Google  w marketingu miejsc - Google AdWords, GoogleApps 3 0

45. Social Media jako narzędzia w marketingu miejsc Facebook Marketing i Facebook Ads 3 0

26. Modele rozliczeń reklamy internetowej w marketingu miejsc CPM, CPC, PPC, CPA 3 0

prezentacja, studia przypadków, wykonywanie zadań z wykorzystaniem sprzętu komputerowegoMetody kształcenia

Kępiński Ł., Kordowski M., Sałkowski D., Sztubecki K. (2015): Marketing internetowy. Nowe możliwości, nowi klienci, nowe
rynki, Poltext, Warszawa

Królewski J., Sala P. (2016): E-marketing - mobi, epub. Współczesne trendy. Pakiet startowy, PWN, Warszawa

Philip Kotler, Gary Armstrong (2012): Marketing, Wolters Kluwer Polska

Stawarz-García Barbara (2017): Content marketing i social media. Jak przyciągnąć klientów, PWN, Warszawa

Wiktor J.W. (2013): Komunikacja Marketingowa, PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

 A.  Grzegorczyk  (2019): Rola marketingu wirusowego w promocji produktu , Zeszyty  Naukowe  WSP, Współczesne  aspekty
relacji  i  komunikacji  Wyższa  Szkoła  Promocji,  Mediów  i  Show  Businessu,  , Warszawa

Frąckiewicz E. (2006): Marketing internetowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Kozielski R. (red.) (2011): Wskaźniki marketingowe, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa

Pabian A. (2008): Promocja, nowoczesne środki i formy, DIFIN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

7Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PROJEKT

EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych i oddanych wszystkich projektów

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona (80% ocena projektów, 20% aktywność na zajęciach)

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 narzędzia internetowe w marketingu miejsc Ważona

3
narzędzia internetowe w marketingu miejsc [laboratorium] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-ZZŚ

oceny oddziaływań na środowisko
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ2825_9S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne zintegrowane zarządzanie środowiskiemogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 43
laboratorium 30 ZO0

wykład 10 E0

Razem 40 4

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. BRYGIDA WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. BRYGIDA WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Cele przedmiotu:

Zdobycie wiedzy na temat przesłanek i zasad przygotowywania ocen oddziaływania na środowisko (w tym ocen
strategicznych) oraz elementów tych ocen, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki i praktyki polskiej. Pozyskanie
umiejętności w posługiwaniu się właściwymi metodami i technikami w przeprowadzaniu waloryzacji przyrodniczej i
oceny oddziaływań wybranej inwestycji na środowisko. Ukształtowanie postawy uczciwości intelektualnej oraz
świadomości znaczenia profesjonalizmu w wykonywaniu waloryzacji przyrodniczej oraz ocen oddziaływań inwestycji
na środowisko.

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza dotycząca problemów ekologii, kształtowania i ochrony środowiska oraz monitoringu środowiska

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe regulacje prawne i główne procedury
dotyczące procesu oceny oddziaływania na środowisko
w Polsce i w Europie

K_W02
K_W05
K_W06

1 EP1

zna procedury, podstawowe elementy i zasady
wykonywania ocen środowiskowych K_W092 EP2

zna podstawowe oddziaływania środowiskowe związane
z kilkoma wybranymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi K_W083 EP3

umiejętności

potrafi prezentować wybrane  elementy raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

K_U02
K_U061 EP4

potrafi przygotować schemat konspektu raportu i
prognozy oraz wskazać etapy uzyskiwania decyzji
środowiskowej

K_U102 EP5

kompetencje społeczne

jest gotów do poszerzania i aktualizowania swej wiedzy w
zakresie ocen środowiskowych K_K021 EP6

jest gotów do wykorzystywania swej wiedzy o ocenach
oddziaływania w rozwiązywaniu konkretnych problemów
praktycznych

K_K032 EP7

jest gotów do współpracy z innymi przy podejmowaniu
działań praktycznych związanych z zastosowaniem
wiedzy o procesie oceny oddziaływania na środowisko K_K063 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: oceny oddziaływań na środowisko

Forma zajęć: wykład

2
1. Podstawy oceny środowiskowych konsekwencji planowanych przedsięwzięć, planów, strategii i
polityk 3 0

22. Proces oceny oddziaływania na środowisko 3 0

23. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i jej znaczenie 3 0

24. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko 3 0

25. Transgraniczne oceny oddziaływania na środowisko 3 0

Forma zajęć: laboratorium

10
1. Kategorie uciążliwości obiektów i przedsięwzięć. Screening i scoping. Wariantowanie rozwiązań
lokalizacyjnych i technologicznych. Procedury kwalifikacyjne: listy, matryce, operaty specjalistyczne. 3 0

102. Analiza przykładowych raportów o oddziaływaniu na środowisko 3 0

10
3. Przygotowanie i prezentacja raportu o oddziaływaniu na środowisko dla hipotetycznego
przedsięwzięcia 3 0

Prezentacja multimedialna na podstawie autorskiego scenariusza wykładu, Metody poszukujące: wyszukiwanie
informacji i danych, analiza porównawcza, prezentacja wyników analizMetody kształcenia

Ciechelska, A. (2011): Oceny oddziaływania jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i
Środowisko, Białystok

Dobrowolski, G. (2011): Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, TNOiK, Toruń

Poskrobko, B., Poskrobko, T. (2012): Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr
119, poz. 804, :

Ustawa z dnia 3. października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz. U. z 2008 r., nr 199 poz. 1227. :

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN PISEMNY

EP6SPRAWDZIAN

EP4,EP5,EP8PREZENTACJA

EP5,EP7PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady - egzamin pisemny
Laboratorium - poprawne wykonanie wszystkich zadań ćwiczeniowych (w tym projektu oceny i prezentacji) i
pozytywny wynik sprawdzianu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona (70% oceny na podstawie egzaminu; 30% oceny na podstawie ćwiczeń)

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 oceny oddziaływań na środowisko Ważona

3 oceny oddziaływań na środowisko [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,30

3 oceny oddziaływań na środowisko [wykład] egzamin 0,70

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Florkiewicz, E., Tyszecki, A. (2002): Postępowanie w sprawie OOŚ przy podejmowaniu decyzji administracyjnych, Biblioteka
Problemów Ocen Środowiskowych EKO-KONSULT,  Gdańsk

Kowalczyk, R., Starzewska-Sikorska, A. (2003): Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko w układach sektorowych.
Biblioteka Problemów Ocen Środowiskowych, Biblioteka Problemów Ocen Środowiskowych,, EKO-KONSULT, Gdańsk

Kowalczyk, R., Szulczewska, B. (2002): Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko do planów zagospodarowania
przestrzennego, Biblioteka Problemów Ocen Środowiskowych,, EKO-KONSULT, Gdańsk

Lenart, W., Stoczkiewicz, M., Szcześniak, E. (2002): Merytoryczne i społeczne źródła

Wawrzyniak-Wydrowska B.  (2007): Zrównoważone gospodarowanie gruntami. W: Pieczyński P. (red.) Ekorozwój i Agenda
21, Wyd. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin

Wawrzyniak-Wydrowska B.  (2007): Zrównoważony rozwój lasów. W: Pieczyński P. (red.) Ekorozwój i Agenda 21, Wyd.
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin

Wawrzyniak-Wydrowska B.  (2007): Zrównoważony rozwój terenów górskich. W: Pieczyński P. (red.) Ekorozwój i Agenda 21,
Wyd. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

40Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

25Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-GP

partycypacja społeczna
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3434_20S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne gospodarka przestrzennaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23 zajęcia terenowe 15 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr MARIAM PIRVELI

Prowadzący zajęcia: dr MARIAM PIRVELI

Cele przedmiotu:
Prezentacja komunikacji i partycypacji społecznej jako narzędzia do współpracy z mieszkańcami i użytkownikami
publicznej przestrzeni; rozwijanie umiejętności definiowania celów publicznych i doboru środków ich osiągnięcia;
kształtowanie postaw prospołecznych

Wymagania wstępne:
Wiedza i umiejętności z zakresu studiów pierwszego stopnia.
Znajomość podstaw budowania kwestionariuszy, języka obcego i narzędzi e-komunikacji.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma wiedzę na temat globalnych problemów i ich wpływu
na środowisko lokalne w zakresie specjalności
gospodarka przestrzenna

K_W051 EP1

zna sposoby pozyskiwania i rozliczenia funduszy na
realizacje projektów badawczych i edukacyjnych
właściwych dla geografii

K_W112 EP2

umiejętności

wykorzystuje zdobytą wiedzę do prowadzenia debat,
formułowania sądów, opinii, hipotez na temat różnych
zjawisk zachodzących w środowisku geograficznym z
badawczego i edukacyjnego punktu widzenia

K_U101 EP3

potrafi zaprezentować problemy, poglądy i wnioski
dotyczące zagadnień szczegółowych z obszaru geografii
na forum publicznym w języku polskim i obcym, z
wykorzystaniem różnorodnych środków komunikacji

K_U112 EP4

kompetencje społeczne

jest gotów do współdziałania i pracy w grupie,
przeprowadzenia negocjacji w sytuacjach konfliktowych,
proponowania optymalnych rozwiązań problemów
poznawczych i praktycznych w zakresie specjalizacji
gospodarka przestrzenna

K_K021 EP5

jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz
działania na rzecz tych zasad K_K082 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: partycypacja społeczna

Forma zajęć: zajęcia terenowe
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4
1. Zapoznanie się w wybranych placówkach jednostek samorządu terytorialnego z przedmiotem i celem
partycypacji społecznej, warunkami partnerstwa społecznego oraz zasadami demokracji deliberacyjnej. 3 0

4

2. Zapoznanie się w wybranej placówce organizacji pozarządowej zajmującej się partycypacją społeczną
z metodami i narzędziami partycypacji oraz etapami praktyk partycypacyjnych (diagnozowanie,
wyznaczanie priorytetów i planowanie działań, wdrażanie, monitoring i ewaluacja) i prawnymi
podstawami partycypacji publicznej.

3 0

7
3. Zapoznanie się w wybranych urzędach miasta oraz gminy z praktyczną realizacja partycypacji
mieszkańców, miedzy innymi w zakresie partycypacji publicznej osób zagrożonych wykluczeniem. 3 0

Praca w terenie, Dyskusja, Metoda projektowa, Aplikacja UM, Badanie pilotażoweMetody kształcenia

Hausner J., (red.) (1999): Komunikacja i partycypacja społeczna - PORADNIK., Kraków

Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym w Europie,  http://pspe.gridw.pl/?id=11

Skrypt przygotowany przez osobę prowadzącą.

Literatura podstawowa

Fenrych P. (1998): Komunikacja społeczna w urzędzie, Wydawnictwo samorządowe FRDL, Warszawa

Górniak J., Alwasiak St., Bober J. (1997): Komunikowanie się w powiecie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej
Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków

Hall E. (1984): Poza kulturą, PWN, Warszawa

Noworól A., Noworól K., Hałata P. (2012): Partycypacja społeczna w zarządzaniu procesami rewitalizacji.

Pirveli Marika (2017): Koncepcja morfoznaku z kodem obrazowym i semantycznym w badaniach nad tożsamością
transgranicznego miasta na przykładzie Cedyni, Wyd. UŁ, Łódź

Pirveli Marika (2011): Od morfologii przez urbomorfologię do morfoznaku, Przegląd Geograficzny, Warszawa

Pirveli Marika (2008): Rewitalizacja przestrzeni wytworzonej społecznie, ECONOMICUS, Poznań

Portal: Baza dobrych praktyk partycypacji http://partycypacja.fise.org.pl/

Portal: decydujemy razem http://decydujmyrazem.pl/

Portal: FISE25 http://www.fise.org.pl/

Portal: Partycypacja obywatelska http://partycypacjaobywatelska.pl/o-nas/

Portal: Stocznia http://stocznia.org.pl/o-stoczni/

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4KOLOKWIUM

EP2,EP3,EP4,EP5,E
P6PROJEKT

EP3,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium z zakresu zagadnień teoretycznych, przygotowanie projektu na podstawie przeprowadzonych obserwacji
i badan terenowych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia z oceny za kolokwium i projekt

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 partycypacja społeczna Ważona

3 partycypacja społeczna [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

7Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-GP

plany strategiczne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3036_30S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne gospodarka przestrzennaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33
laboratorium 20 ZO0

wykład 10 E0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. JACEK RUDEWICZ

Prowadzący zajęcia: dr inż. JACEK RUDEWICZ

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z systemem planowania strategicznego w Polsce , UE i na szczeblu lokalnym. Nabycie
umiejętności związanych z przygotowaniem dokumentów strategicznych. Kształtowanie gotowości do uznawania roli
opinii społecznej i komunikacji przy podejmowaniu decyzji strategicznych dotyczących konkretnego obszaru.

Wymagania wstępne: Brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna pojęcia związane z zarządzaniem i
planowaniem strategicznym K_W011 EP1

Student rozumie istotę i znaczenie zarządzania i
planowania strategicznego w rozwoju K_W082 EP2

umiejętności

Student potrafi wstępnie i samodzielnie przeprowadzić
proces tworzenia dokumentów strategicznych K_U08

K_U091 EP3

Student potrafi stosować podstawowe narzędzia i
metody stosowane w planowaniu strategicznym K_U052 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotowy do dialogu i współdziałania w grupie
oraz argumentowania swoich przekonań i uznawanych
przez siebie wartości

K_K02
K_K031 EP5

Student jest gotowy do uznawania znaczenia opinii
społecznej i komunikacji przy podejmowaniu decyzji
strategicznych dotyczących konkretnego obszaru

K_K02
K_K042 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: plany strategiczne

Forma zajęć: wykład

11. Dokumenty strategiczne, wprowadzenie 3 0

22. Dokumenty i planowanie strategiczne na poziomie krajowym 3 0

23. Dokumenty i planowanie strategiczne na poziomie regionalnym 3 0

24. Dokumenty i planowanie strategiczne na poziomie lokalnym 3 0
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15. Strategie sektorowe 3 0

26. Polityki w odniesieniu do miast i terenów wiejskich 3 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Etapy tworzenia strategii, zarządzanie strategiczne 3 0

22. Otoczenie organizacji, megatrendy 3 0

23. Otoczenie zadaniowe, interesariusze 3 0

24. Podejście systemowe w zarządzaniu 3 0

45. Debata publiczna, element tworzenia strategii 3 0

26. Symulacje i scenariusze 3 0

27. Ewaluacja dokumentów i planów strategicznych 3 0

48. Problemy i wyzwania w zarządzaniu strategicznym miast i obszarów wiejskich 3 0

Wykład akademicki z użyciem wyświetlacza pisma, wykresów, map i fotografii. Ćwiczenia laboratoryjne polegające na
uczestnictwie studiujących w moderowanych w warsztatach grupowych oraz wykonaniu projektu grupowego,
stanowiącego zarys strategii rozwoju konkretnego obszaru (wybranego wspólnie przez prowadzącego i studiujących)Metody kształcenia

Domański T. (2000): Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie

Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K. (2007): Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Stoner J., Wankel C. (1992): Kierowanie, PWE, Warszawa

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja
Europejska, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf, Bruksela

Koncepcja Przestrzennego zagospodarowania Kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestr, Warszawa

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
http://www.google.com/search?q=krajowa+strategia+rozwoju, Warszawa

Strategia Rozwoju Kraju 2020, Rada Ministrów RP,
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Docume, Warszawa

Strategia Rozwoju szczecina 2025, Rada Miasta Szczecin, Szczecin

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 roku, Sejmik Samorządowy Województwa
Zachodniopomorskiego, http://www.kiph.com.pl/sgd/wazne_infor, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4PROJEKT

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Laboratorium - projekt wykonany w terminie (brak oddania w terminie obniża ocenę o 1 pkt.), poprawność
merytoryczna i solidność wykonania projektu wg zadanych kryteriów. Zaliczenie laboratorium jest warunkiem
podejścia do sprawdzianu zaliczającego wykłady.
Wykłady - sprawdzian pisemny w formie testu z wiedzy z wykładu oraz literatury podstawowej (0-10 pkt.)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ocen z wykładu (egzaminu) i laboratorium

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 plany strategiczne Arytmetyczna

3 plany strategiczne [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

3 plany strategiczne [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

7Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-GP

plany zagospodarowania przestrzennego
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3036_29S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne gospodarka przestrzennaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33
laboratorium 20 ZO0

wykład 10 E0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr TADEUSZ BOCHEŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr TADEUSZ BOCHEŃSKI

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z systemem planowania przestrzennego w Polsce.
Zdobycie przez studentów umiejętności czytania dokumentów planistycznych oraz analizowania zagospodarowania
przestrzeni.
Kształtowanie postawy dążenia do zapewnienia ładu przestrzennego przy jednoczesnym poszanowania interesów
społeczności lokalnej.

Wymagania wstępne: Umiejętność wyszukiwania danych przestrzennych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu planowania i
gospodarowania przestrzenią K_W041 EP1

Ma poszerzoną wiedzę na temat form działalności
człowieka oraz ich wielorakich uwarunkowań i
konsekwencji przyrodniczych lub społeczno-
ekonomicznych wynikających z realizacji planów
zagospodarowania przestrzennego

K_W062 EP2

umiejętności

Analizuje i ocenia różne efekty działalności człowieka z
zastosowaniem kryteriów ekologicznych lub społeczno-
ekonomicznych

K_U031 EP3

Biegle korzysta z różnorodnych źródeł informacji,
krytycznie ocenia zawarte w nich dane, przetwarza je i
prezentuje stosownie do zakładanego celu

K_U062 EP4

kompetencje społeczne

Jest gotów do współdziałania i pracy w grupie,
przeprowadzania negocjacji w sytuacjach konfliktowych,
proponowania optymalnych rozwiązań problemów w
zakresie gospodarowania przestrzenią

K_K031 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: plany zagospodarowania przestrzennego

Forma zajęć: wykład

21. Gospodarowanie przestrzenią i polityka przestrzenna 3 0

42. System planowania przestrzennego w Polsce 3 0
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13. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 3 0

14. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 3 0

15. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 3 0

16. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 3 0

Forma zajęć: laboratorium

41. Analiza zgodności planów miejscowych z dokumentami wyższego rzędu 3 0

42. Analiza zagospodarowania terenu na obszarze miasta 3 0

43. Analiza zagospodarowania terenu na obszarze wiejskim 3 0

44. Wybrane problemy rewitalizacji centrów miast 3 0

45. Konsultacje społeczne jako ważny element procesu planowania 3 0

Wykład akademicki z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej., Gra edukacyjna - symulacja konsultacji
społecznych., Praca w małych grupach lub indywidualnie, z materiałem źródłowym., Prezentacja i omówienie
przykładowych dokumentów planistycznych, dyskusja.

Metody kształcenia

J. Parysek (2007): Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe UAM, PoznańLiteratura podstawowa

J. Bobiński, M. Halagarda, Z. Ziobrowski (red.) (1998): Założenia metodyczne i organizacyjne planowania regionalnego,
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków

Lorens P., Mironowicz I. (red.) (2013): Wybrane teorie współczesnej urbanistyki, MIASTO - METROPOLIA - REGION, Gdańsk

P. Lorens (red.) (2002): System zarządzania przestrzenią miasta, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4PROJEKT

EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Wykład - egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładów.
Laboratorium - zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru za poprawne
wykonanie wszystkich zadań i przygotowanie projektu oraz aktywności na zajęciach.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu stanowi średnią ocen z wykładu i laboratorium.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 plany zagospodarowania przestrzennego Arytmetyczna

3 plany zagospodarowania przestrzennego [wykład] egzamin

3 plany zagospodarowania przestrzennego [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

podstawy przedsiębiorczości
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3434_13S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 12 konwersatorium 8 ZO0

Razem 8 1

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. PAWEŁ CZAPLIŃSKI prof. US

Prowadzący zajęcia: dr hab. PAWEŁ CZAPLIŃSKI prof. US

Cele przedmiotu:

Student zna i rozumie istotę przedsiębiorczości, funkcjonowanie przedsiębiorstwa, mechanizm i zasady gospodarki
rynkowej.
Potrafi potrafi planować i doskonalić swoje kompetencje personalne i zawodowe.
Jest gotów do działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy i kreatywny w wypełnianiu zobowiązań na rzecz interesu
publicznego.

Wymagania wstępne: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma poszerzoną wiedzę na temat form działalności
człowieka, w szczególności w obszarze aktywności
gospodarczej

K_W03
K_W041 EP1

Zna zasady korzystania z dóbr materialnych i
intelektualnych, które są niezbędne do prowadzenia
aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości

K_W06
K_W08
K_W09

2 EP2

Zna ogólne zasady prawne oraz reguły społeczno-
ekonomiczne działalności zawodowej związanej z
komercjalizowaną przez siebie wiedzą nabytą na uczelni

K_W10
K_W11
K_W12

3 EP3

umiejętności

Wykorzystuje dorobek teoretyczny i empiryczny
poszczególnych subdyscyplin geograficznych do
twórczej interpretacji zjawisk i procesów społeczno-
gospodarczych

K_U011 EP4

Analizuje i ocenia samodzielnie lub w zespole różne
efekty działalności człowieka z zastosowaniem kryteriów
społeczno-ekonomicznych

K_U02
K_U03
K_U04

2 EP5

Permanentnie doskonali swoje kompetencje personalne i
zawodowe, potrafi motywować innych do pracy nad
własnym rozwojem

K_U153 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do działania i myślenia w sposób
przedsiębiorczy i kreatywny w rozwiązywaniu problemów
gospodarczych

K_K03
K_K071 EP7

Jest gotów do planowania własnej pracy i kariery
zawodowej, ustalania hierarchii wartości i działań w
realizacji podejmowanych zadań

K_K01
K_K062 EP8

Jest gotów do sprawnego poruszania się w przestrzeni
prawnej i w obszarze administracji publicznej w związku
z organizacją swojej pracy

K_K04
K_K053 EP9

1/3



Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy przedsiębiorczości

Forma zajęć: konwersatorium

11. Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy. Rodzaje przedsiębiorców i przedsiębiorstw 2 0

1
2. Źródła prawa określające zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności
gospodarczej 2 0

1
3. Warunki podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Formy i metody prowadzenia działalności
gospodarczej 2 0

14. Procedura zakładania firmy. Formalności związane z zakładaniem własnej firmy. Rejestracja firmy 2 0

2
5. Stosowanie narzędzi ekonomicznych i marketingowych w biznesie

2 0

16. Konkurencyjność na lokalnym rynku. Budowanie własnej tożsamości i pozycji konkurencyjnej 2 0

1
7. Cechy i zakres biznes planu jako narzędzia zarządzania własną firmą oraz pozyskania różnych źródeł
finansowania działalności gospodarczej 2 0

Analiza zdarzeń krytycznych i przypadków, Analiza tekstów z dyskusją, Praca indywidualna i w grupachMetody kształcenia

Niemiec E., Szpon J. (red.) (2013): Start-up z dotacji – wybrane zagadnienia zarządzania małą firmą, Wyd. WSIE, Szczecin

Szpon J. (red.) (2014): Mój Pierwszy Biznesplan, Wyd. WSIE, Szczecin

Zbigniew J. Makieła, Magdalena M. Stuss (2018): Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami. Wiedza, technologia,
konkurencja, przedsiębiorstwo, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa

Literatura podstawowa

C. Barrow (2009): Zarządzanie finansami w małej firmie, Wydawnictwo Helion, Gliwice

D. Patten (2005): Skuteczny marketing w małej firmie, Wydawnictwo Helion, Gliwice

Paweł Czapliński  (2007): Prasowy wizerunek przedsiębiorców, Entrepreneurship - Education 3, Kraków

Paweł Czapliński, Barbara Osóch  (2020): Aktywność przedsiębiorcza studentów geografii i kierunków pokrewnych: wyniki
ankietyzacji szkół wyższych Euroregionu Pomerania (Greifswald, Eberswalde, Szczecin), Entrepreneurship - Education 16(1),
Kraków

Paweł Czapliński, Barbara Osóch  (2019): Państwowość jako determinanta intencji przedsiębiorczych młodzieży licealnej
uczącej się w międzynarodowej grupie rówieśniczej (na przykładzie Szczecin International School), Entrepreneurship -
Education 15 (1), Kraków

Paweł Czapliński, Iryna Kibych (2017): Postawy abiturientów wobec rynku pracy. Szczecin i Czerniowce – studium przypadku,
Entrepreneurship - Education 13, Kraków

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5SPRAWDZIAN

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8,EP
9

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywne zaliczenie sprawdzianu. Aktywne uczestnictwo w zajęciach poprzez zabieranie głosu, dłuższe wypowiedzi
na zadany temat, stawianie ważnych pytań w kontekście przedsiębiorczości.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena na podstawie sprawdzianu oraz obserwacji i weryfikacji wiedzy i umiejętności studenta na zajęciach.

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 podstawy przedsiębiorczości Ważona

2 podstawy przedsiębiorczości [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



8Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-ZZŚ

podstawy zarządzania środowiskiem
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3039_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne zintegrowane zarządzanie środowiskiemogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL OKUPNY

Prowadzący zajęcia: dr hab. PAWEŁ CZAPLIŃSKI prof. US

Cele przedmiotu:

Zna i rozumie podstawy zarządzania w zakresie kształtowania i ochrony środowiska. Dobierając i wykorzystując
właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne potrafi formułować i
rozwiązywać problemy dotyczące zarządzania środowiskiem w różnych skalach przestrzennych. Jest gotów do
działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy i kreatywny w w zakresie zarządzania środowiskiem na rzecz interesu
publicznego.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu geografii oraz kształtowania i ochrony środowiska.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna aparat pojęciowy z zakresu zarządzania
środowiskiem. K_W051 EP1

Identyfikuje procesy zachodzące w środowisku
geograficznym, zna podstawowe regulacje prawne
odnoszące się do sposobów korzystania z zasobów
środowiska

K_W032 EP2

Zna założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju K_W103 EP3

umiejętności

Potrafi za pomocą odpowiednich narzędzi
środowiskowych planować zarządzanie środowiskiem w
przestrzeni geograficznej

K_U021 EP4

Potrafi wykazać  zasadność stosowania wybranych
systemów zarządzania środowiskowego do realizacji idei
zrównoważonego rozwoju

K_U032 EP5

kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny informacji z zakresu
instrumentów zarządzania środowiskiem K_K011 EP6

Jest gotów do uznawania korzyści efektywnego
zarządzania środowiskiem jako konsekwencję
utrzymania zasobów naturalnych Ziemi

K_K032 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: podstawy zarządzania środowiskiem

Forma zajęć: konwersatorium

21. Środowisko i jego zasoby 1 0

32. Regulacje prawne zarządzania środowiskiem 1 0

1/3



23. Standardy emisyjne 1 0

24. Organizacje proekologiczne 1 0

25. Polityka ekologiczna kraju a rozwój zrównoważony 1 0

4
6. Zarządzanie środowiskowe (EMAS, FSC/PEFC, normy PN-EN ISO 14001:2015-09, PN-EN ISO
50001:2011) 1 0

37. Raporty środowiskowe 1 0

28. Program NATURA 2000 1 0

studium przypadku, dyskusja, metoda problemowaMetody kształcenia

Aime F. Caekelbergh, Andrzej Kryński, Matthias Kramer (2013): Zintegrowane zarządzanie środowiskiem, Wolters Kluwer
Polska SA

Borys T. (2003): Zarządzanie zrównoważonym rozwojem, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok

Nowak Z. (red.) (2001): Zarządzanie środowiskiem cz. 1, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice

Poskrobko Bazyli, Poskrobko Tomasz (2012): Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Strzałko J., Mossor-Pietraszewska T. (2006): Kompendium wiedzy o ekologii, Wyd. naukowe PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

Czech A.  (1999): Raport ze spotkania założycielskiej polskiej Grupy Roboczej FSC Ustroń-Jaroszowiec, 13 grudnia 1999r.

Ejdys J., Matuszak-Flejszman A. (2003): Od integracji systemów zarządzania do TQM, Wyd. PZIiTS, oddział wielkopolski,
Poznań

Lenard W., Tyszecki A. (1998): Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, Wyd. EKO-KONSULT, Gdańsk

Łopata A. (2000): Certyfikacja lasów. Pozycja standardów ISO 14001, EMAS i FSC we wdrażaniu zasad zrównoważonego
rozwoju w gospodarce leśnej, [W:] Problemy ocen środowiskowych, kwartalnik nr 2 (9), Gdańsk

PEFC PL 1003:2012v.2 Zrównoważona gospodarka leśna

PN-EN ISO 14001:2015-09 Systemy zarządzania środowiskowego -- Wymagania i wytyczne stosowania

PN-EN ISO 50001:2011 – „Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP5,EP7PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwium, prezentacji oraz prac pisemnych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna z otrzymanych ocen

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 podstawy zarządzania środowiskiem Ważona

1 podstawy zarządzania środowiskiem [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



0Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

pozyskiwanie środków finansowych
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3446_2S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21 konwersatorium 13 ZO0

Razem 13 2

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL OKUPNY

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL OKUPNY

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z ofertą krajowych i zagranicznych źródeł finansowania badań naukowych, ze szczególnym
uwzględnieniem projektów i stypendiów przeznaczonych dla osób rozpoczynających pracę badawczą.
Rozwijanie umiejętności przygotowania wniosku o finansowanie badań naukowych.
Kształtowanie gotowości do samodzielnego projektowania swojej ścieżki zawodowej w przyszłości w kontekście
znaczenia młodych badaczy na rozwój nauki.

Wymagania wstępne:
Ogólna wiedza i umiejętności ze studiów pierwszego stopnia, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych
kierunków badawczych i ich znaczenia dla społeczeństwa.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Posiada orientację w zakresie najważniejszych
aktualnych zagadnień badawczych w geografii.

K_W01
K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W06

1 EP1

Zna dostępne w danej chwili źródła finansowania badań
naukowych.

K_W08
K_W092 EP2

umiejętności

Umiejętnie formułuje podstawowe informacje niezbędne
do przygotowania wniosku o finansowanie badań
naukowych.

K_U01
K_U03
K_U04
K_U06

1 EP3

Adekwatnie dostosowuje planowane źródło pozyskiwania
funduszy do zakresu planowanych badań.

K_U01
K_U02
K_U05
K_U07

2 EP4

kompetencje społeczne

Wykazuje gotowość do samodzielnego kształtowania
swojej ścieżki zawodowej w przyszłości.

K_K02
K_K03
K_K04
K_K06
K_K08

1 EP5

Jest gotów do uzupełniania swoich kwalifikacji zgodnie z
aktualnymi wymogami rynku pracy.

K_K01
K_K05
K_K07
K_K09

2 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: pozyskiwanie środków finansowych

1/2



Forma zajęć: konwersatorium

41. Planowanie badań naukowych. 1 0

52. Krajowe źródła finasowania badań naukowych. 1 0

43. Zagraniczne źródła finasowania badań naukowych. 1 0

Zajęcia konwersatoryjne.Metody kształcenia

Bański J. B. Solon (2020): Ocena działalności naukowo-badawczej ośrodków geograficznych w Polsce, Przegląd
Geograficzny, IGiPZ PAN, Warszawa

Jucha W., Karaś J., Mareczka P., Okupny D.,  (2018): Widoki i punkty widokowe - wykorzystanie w turystyce edukacyjnej na
torfowiskach. Przykłady z obiektów dydaktycznych na Orawie i Podhalu, Prace Studenckiego Koła Naukowego Geografów.
Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków

Oferta wybranych instytucji finansujących badania naukowe (w tym Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Nauki) :

Literatura podstawowa

Dokumenty dotyczące wniosków oraz ich oceny dla konkursu Preludium przyznawanego przez Narodowe Centrum Nauki
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

13Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

14Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi prawidłowej konstrukcji projektów badawczych. Dyskusja na temat
znaczenia finansowania projektów dla młodych badaczy oraz wykonanie wszystkich zaleconych ćwiczeń/projektu.
Przygotowanie opisów dla poszczególnych części projektu (cele badań, metodyka badawcza, harmonogram działań,
planowane rezultaty, znaczenie dla społeczeństwa i wpływ na rozwój nauki). Opisy powinny być przygotowane w
dwóch wersjach: opis rozszerzony i popularnonaukowy, z uwzględnieniem ilości stron dla poszczególnych typów i
zgodnych z wytycznymi danej instytucji/projektu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu będzie stanowić udział i poprawność w dyskusji na zajęciach, systematyczne przedstawianie
efektów przygotowywania projektu oraz opis samego projektu.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 pozyskiwanie środków finansowych Ważona

1 pozyskiwanie środków finansowych [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

praca zespołowa i kierowanie zespołem
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3007_63S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 konwersatorium 15 ZO0

Razem 15 3

Koordynator
przedmiotu:

dr MAŁGORZATA ŚWIĄTEK

Prowadzący zajęcia: dr MAŁGORZATA ŚWIĄTEK

Cele przedmiotu:
Zapoznanie się z zasadami i mechanizmami pracy zespołowej. Nabycie umiejętności z zakresu organizacji pracy
zespołowej oraz pracy w grupie i kierowaniu zespołem. Kształtowanie gotowości do pracy w grupie i przyjmowania w
niej różnych ról.

Wymagania wstępne: brak wymagań wstępnych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Student zna zasady i prawidłowości  psychologiczne i
społeczne pracy zespołowej w przyszłej pracy
zawodowej.

K_W121 EP1

umiejętności

Student potrafi kierować zespołem realizującym zadania
związane z pracą zawodową dotyczącą zagadnień
przyrodniczych, społecznych, gospodarczych lub
edukacyjnych.

K_U141 EP2

Student potrafi doskonalić swoje kompetencje
personalne i zawodowe, potrafi motywować samego
siebie i innych do efektywnego wykonywania
powierzonych zadań.

K_U152 EP3

kompetencje społeczne

Student jest gotów do współdziałania i pracy w grupie w
sposób przedsiębiorczy i kreatywny. K_K031 EP4

Student jest gotów do dbania i odpowiedzialności za
bezpieczeństwo pracy własnej i zespołu K_K092 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: praca zespołowa i kierowanie zespołem

Forma zajęć: konwersatorium

11. Zalety i wady pracy zespołowej 4 0

22. Etapy formowania się i rozwoju zespołu. 4 0

23. Motywacja pracy w zespole. 4 0

34. Pełnienie  określonych  ról  w zespole 4 0

55. Zasady kierowania zespołem. Cechy lidera gwarantujące efektywność pracy zespołu. 4 0
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26. Rozwiązywanie konfliktów, sytuacje kryzysowe. 4 0

Dyskusja, praca grupowa, prezentacje multimedialne.Metody kształcenia

Heidema J. i McKenzie C. (2006): Budowanie zespołu z pasją, Rebis, Poznań

Kossowska M. i Sołtysińska I. (2011): Budowanie zespołów. Materiały szkoleniowe – ćwiczenia, formularze, wskazówki dla
prowadzącego,, ABC a Wolter business, Warszawa

Literatura podstawowa

McGee R. i Rehnie A. (2012): Budowanie zaangażowania pracowników. Zestaw narzędzi., Wolters Kluwer business.
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

16Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3KOLOKWIUM

EP1,EP3PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4PROJEKT

EP2,EP3,EP4,EP5ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu następuje po pozytywnym zaliczeniu prac pisemnych, projektów zespołowych oraz ustnego
kolokwium zaliczeniowego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

O ocenie końcowej decydują oceny cząstkowe z kolokwium zaliczeniowego, prac pisemnych i wypowiedzi ustnych,
przy czym ocena z kolokwium zaliczeniowego ma wagę 50%.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 praca zespołowa i kierowanie zespołem Ważona

4 praca zespołowa i kierowanie zespołem [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

pracownia dyplomowa
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3039_55S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski, semestr: 3 - język polski, semestr: 4 -
język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 42
pracownia
dyplomowa

30 ZO0

2
43

pracownia
dyplomowa

30 ZO0

44
pracownia
dyplomowa

30 ZO0

Razem 90 12

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JOANNA DUDZIŃSKA-NOWAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. JOANNA DUDZIŃSKA-NOWAK

Cele przedmiotu:

Student zna  metody i narzędzia badawcze użyteczne w kontekście przygotowywanej pracy dyplomowe. Student potrafi
dobierać i wykorzystywać właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne,
do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z tematem pracy magisterskiej.
Student jest gotów do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z zakresu geografii.

Wymagania wstępne: Umiejętności w zakresie gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych ilościowych i jakościowych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
w laboratorium komputerowym oraz podstawy ergonomii
pracy naukowej

K_W091 EP1

Zna metody i narzędzia badawcze użyteczne w
kontekście przygotowywanej pracy dyplomowej

K_W07
K_W082 EP10
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umiejętności

Krytycznie dobiera i porządkuje różnorodne informacje
dotyczące zagadnień z zakresu przygotowywanej pracy
magisterskiej oraz sprawnie je przetwarza, posługując się
adekwatnym oprogramowaniem komputerowym

K_U04
K_U06
K_U07

1 EP2

Umiejętnie identyfikuje i dobiera właściwe narzędzia i
techniki matematyczno-statystyczne dostosowane do
konkretnych problemów badawczych

K_U05
K_U082 EP3

Umiejętnie identyfikuje i dobiera graficzne oraz
kartograficzne narzędzia i techniki adekwatne do
konkretnych problemów badawczych

K_U05
K_U083 EP4

Przygotowuje krótkie opracowanie pisemne zawierające
analizę oraz interpretację wyników własnych badań
związanych z przygotowywaną pracą magisterską

K_U09
K_U12
K_U13

4 EP5

Przygotowuje oraz przedstawia prezentację
multimedialną zawierającą cząstkowe wyniki własnych
badań związanych z przygotowywaną pracą magisterską

K_U10
K_U11
K_U13

5 EP6

Samodzielnie rozwija umiejętności badawcze,
korzystając z różnych źródeł w języku polskim i obcym
oraz nowoczesnych technologii informacyjnych

K_U02
K_U03
K_U15

6 EP7

kompetencje społeczne

Jest gotów do ciągłego dokształcania się oraz
doskonalenia własnych umiejętności badawczych

K_K01
K_K03
K_K06

1 EP8

Docenia rolę prac badawczo-rozwojowych z zakresu
geografii dla rozwoju społeczno-gospodarczego
obszarów

K_K03
K_K04
K_K05

2 EP9

Jest gotów do odpowiedzialności za bezpieczeństwo
własne i zespołu w trakcie prowadzenia badań
naukowych

K_K093 EP11

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: pracownia dyplomowa

Forma zajęć: pracownia dyplomowa

151. Źródła danych oraz zaawansowane sposoby pozyskiwania i selekcji informacji 2 0

152. Zaawansowane metody i techniki transformacji danych 2 0

153. Zaawansowane narzędzia i techniki matematyczno-statystyczne 3 0

154. Zaawansowane narzędzia i techniki graficzne i kartograficzne 3 0

305. Przetwarzanie i prezentacja materiałów niezbędnych do realizacji pracy magisterskiej 4 0

klasyczna metoda problemowa, prezentacja multimedialna, indywidualna praca przy komputerzeMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP10,EP2,EP3,EP4,
EP5,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP2,EP3,EP4,EP6,E
P7,EP8PREZENTACJA

EP1,EP10,EP11,EP
6,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego
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Literatura specjalistyczna, dostosowana do problematyki pracy magisterskiej :Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

90Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

46Przygotowanie się do zajęć 0

52Studiowanie literatury 0

55Udział w konsultacjach 0

45Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 300

Liczba punktów ECTS 12

Forma i warunki zaliczenia

podstawą zaliczenia przedmiotu jest wykonanie zadań przewidzianych w danym semestrze

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z ostatniego semestru

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 pracownia dyplomowa Ważona

2 pracownia dyplomowa [pracownia dyplomowa]
zaliczenie z
oceną

1,00

3 pracownia dyplomowa Ważona

3 pracownia dyplomowa [pracownia dyplomowa]
zaliczenie z
oceną

1,00

4 pracownia dyplomowa Ważona

4 pracownia dyplomowa [pracownia dyplomowa]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-ZZŚ

prawo ochrony przyrody i środowiska
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ2825_2S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne zintegrowane zarządzanie środowiskiemogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 11 wykład 15 ZO0

Razem 15 1

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. BRYGIDA WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. BRYGIDA WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Cele przedmiotu:

Zdobycie wiedzy w zakresie obowiązujących w Polsce i Europie przepisów z zakresu ochrony przyrody i środowiska, a
także kompetencji różnych organów administracji państwowej i instytucji ochrony środowiska.  Pozyskanie
umiejętności w inicjowaniu i współorganizowaniu działań związanych z ochroną przyrody i środowiska. Ukształtowanie
postawy uczciwości intelektualnej oraz prowadzenia dyskusji odnośnie do polityki ekologicznej państwa i możliwości
wykorzystania programów ochrony środowiska.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza o przyrodzie i środowisku

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma wiedzę w zakresie podstawowych i szczegółowych
aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody i
środowiska w Polsce i Europie

K_W01
K_W02
K_W05

1 EP1

Zna i rozumie  relacje pomiędzy prawem UE a krajowymi
przepisami prawa dotyczącymi systemu ochrony
przyrody i środowiska w Polsce

K_W102 EP2

Zna założenia organizacyjno-ustrojowe dotyczące
struktury organów zajmujących się ochroną przyrody i
środowiska

K_W03
K_W113 EP3

umiejętności

Potrafi analizować, interpretować i stosować przepisy
prawa ochrony przyrody i środowiska obowiązujące w
Polsce i Europie

K_U02
K_U031 EP4

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk
fizycznych i społecznych istotnych dla funkcjonowania
prawa ochrony przyrody i środowiska

K_U06
K_U152 EP5

kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy oraz
ciągłego dokształcania się, szczególnie stałej aktualizacji
posiadanej wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska

K_K01
K_K05
K_K08

1 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: prawo ochrony przyrody i środowiska

Forma zajęć: wykład

31. Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska 1 0

32. Polityka ekologiczna państwa i programy ochrony środowiska 1 0
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33. Organy administracji do spraw ochrony środowiska, wybrane instytucje ochrony środowiska 1 0

34. Dostęp do informacji o stanie środowiska 1 0

35. Uregulowania prawne z zakresu ochrony przyrody, krajobrazu i planowania przestrzennego 1 0

Prezentacja multimedialna na podstawie autorskiego scenariusza wykładu, angażowanie słuchaczy do wypowiedzi i
zadawania pytań w trakcie wykładuMetody kształcenia

Górski M., M. Pchałek M,. Radecki W, Jerzmański J., Bar M., Urban S,. Jendrośka J.    (2014): Ustawa Prawo ochrony
środowiska, Komentarz, Wyd. C.H.Beck, Warszawa

Górski M. (red.)  (2013): Prawo ochrony środowiska, Wolters Kluwer SA, Warszawa

Gruszecki K. (2013): Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Woters Kluwer, Warszawa

Kenig-Witkowska M.M.  (2012): Prawo środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Wolters Kluwer SA, Warszawa

Symonides E.  (2007): Ochrona przyrody, Wyd. UW, Warszawa

Literatura podstawowa

Podstawowe, aktualne akty prawne dotyczące ochrony przyrody i środowiska :

Wawrzyniak-Wydrowska B.  (2007): Zrównoważone gospodarowanie gruntami. W: Pieczyński P. (red.) Ekorozwój i Agenda
21, Wyd. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin

Wawrzyniak-Wydrowska B.  (2007): Zrównoważony rozwój lasów. W: Pieczyński P. (red.) Ekorozwój i Agenda 21, Wyd.
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin

Wawrzyniak-Wydrowska B.  (2007): Zrównoważony rozwój terenów górskich. W: Pieczyński P. (red.) Ekorozwój i Agenda 21,
Wyd. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

1Studiowanie literatury 0

6Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Kolokwium

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

WYNIK KOLOKWIUM

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 prawo ochrony przyrody i środowiska Ważona

1 prawo ochrony przyrody i środowiska [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

problemy społeczno-kulturowe świata
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3037_57S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 25 ZO0

Razem 25 3

Koordynator
przedmiotu:

dr ANNA CZAPLIŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr ANNA CZAPLIŃSKA

Cele przedmiotu:

Poznanie znaczenia dotychczas istniejących różnic językowych, etnicznych, narodowych, religijnych, cywilizacyjnych
oraz nowych zróżnicowań stylów życia i praktyk kulturowych w ujęciu globalnym.
Przedstawienie zagadnień wielokulturowości, komunikacji międzykulturowej i polityki kulturalnej w odniesieniu do
problemów zróżnicowania kulturowego współczesnego świata.
Wykształcenie gotowości do komunikacji międzykulturowej w podejmowaniu działań przedsiębiorczych.

Wymagania wstępne: Podstawowe informacje dotyczące ludności, osadnictwa i kultury na świecie.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie problemy wielokulturowości na poziomie
globalnym K_W031 EP1

Zna podstawowe metody i narzędzia badawcze
stosowane w poznawaniu problemów społeczno-
kulturowych świata

K_W042 EP2

Zna zróżnicowanie przestrzeni społeczno-gospodarczej i
kulturowej świata, rozumie uwarunkowania i
konsekwencje

K_W123 EP3

umiejętności

Wykorzystuje polską i zagraniczną literaturę naukową
dotyczącą podstawowej problematyki społeczno-
kulturowej świata

K_U011 EP4

Potrafi dokonać uogólnień oraz oceny zjawisk i procesów
międzykulturowych zachodzących na świecie K_U092 EP5

kompetencje społeczne

Jest gotów do radzenia sobie w sytuacjach kontaktów
międzykulturowych. K_K031 EP6

Jest gotów do komunikacji międzykulturowej w
podejmowaniu działań przedsiębiorczych K_K052 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: problemy społeczno-kulturowe świata

Forma zajęć: konwersatorium

41. Globalizacja w procesach społeczno-kulturowych świata. 3 0

62. Etniczne zróżnicowanie współczesnych społeczeństw i wyzwania z tym związane. 3 0

23. Ochrona praw mniejszości narodowych i polityka wielokulturowości 3 0

1/3



24. Segregacja przestrzenna ludności i wykluczenie społeczne. 3 0

2
5. Różnorodność stylów życia i konsumpcji we współczesnym społeczeństwie. Elementy i kategorii
patologii społecznej. 3 0

26. Przemiany tożsamości indywidualnej i zbiorowej we współczesnym świecie 3 0

3
7. Zjawiska kultury masowej i popularnej oraz ich interpretacje. Przemiany współczesnej sztuki i
literatury. 3 0

28. Makdonaldyzacja jako metoda organizacji życia społecznego 3 0

29. Znaczenie Internetu dla zmian społeczno-kulturowych. 3 0

Dyskusja naukowa uwzględniająca stawianie i krytykę twierdzeń, porządkowanie myśli, uzgadnianie stanowisk
Metody kształcenia

Bukowski A., Lubaś M., Nowak J. (2012): Społeczne tworzenie miejsc. Globalizacja. Etniczność. Władza., Wyd. UJ., Kraków

Czaplińska A. (2017): Wielokulturowość jako przejaw kapitału kulturowego miasta, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin

Czapliński P., Czaplińska A. (2015): Problem różnorodności kulturowej w geografii, S ł u p s k i e   P r a c e   G e o g r a f i c z
n e, 12, Słupsk

Czerny M. (2005): Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa

Gieorgica P. (2018): Polskie migracje w świetle procesów globalnych, Presscom, Wrocław

Rusek H. Szczyrbowski J.  (2014): Globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w
Europie Środkowo-Wschodniej, Wyd. UŚ., Katowice

Wites T.  (2019): PATOLOGIA SPOŁECZNA Perspektywa geograficzna, Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o. o., ,
Warszawa

Literatura podstawowa

Czaplińska A. (2016): Przestrzenny wymiar akulturacji na Huculszczyźnie , Volumina.pl, Szczecin

Dobieszewski A.  (2004): PRZYCZYNY I PRZEJAWY PATOLOGII SPOŁECZNEJ , „Polityka i Społeczeństwo” 1/2004

Gondek J. : Makdonaldyzacja jako metoda organizacji życia społecznego, Człowiek w Kulturze 27

Huntington S. P. (2005): Zderzenie cywilizacji i kształtowanie nowego ładu światowego,, Wydawnictwo Muza S.A., Warszawa

Majchrzyk M. : Mass kultura, popkultura, postkultura –transformacje pojęcia „kultury współczesnej”

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywne zaliczenie kolokwium końcowego - min. 60% poprawnych odpowiedzi.
Aktywność w dyskusji na zadane tematy - zabrany sensownie głos to 1 pkt.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona (75% kolokwium końcowe, 25% aktywność na zajęciach)

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 problemy społeczno-kulturowe świata Ważona

3 problemy społeczno-kulturowe świata [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



10Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-ZZŚ

programy rolno-środowiskowe i dokumentacja przyrodnicza
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3446_26S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne zintegrowane zarządzanie środowiskiemogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33
laboratorium 25 ZO0

wykład 5 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. inż. PRZEMYSŁAW ŚMIETANA

Prowadzący zajęcia: dr hab. MAŁGORZATA BĄK

Cele przedmiotu:

Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dotyczących zasad i mechanizmów finansowych 'Działania
rolno-środowiskowo-klimatycznego' jako elementu Wspólnej Polityki Rolnej UE promującego praktyki rolnicze
sprzyjające ochronie środowiska: gleb, wód, klimatu, cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków
ptaków, zagrożonych zasobów genetycznych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich, a także ochronie
różnorodności krajobrazu.

Wymagania wstępne:
ogólna wiedza o ochronie środowiska i ochronie przyrody
ogólna znajomość biogeografii Polski

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w sposób pogłębiony mechanizmy
funkcjonowania systemu przyrodniczego obszarów
rolniczych

K_W021 EP1

Zna i rozumie globalne problemy rolnictwa i ich wpływ na
środowisko lokalne K_W052 EP2

Zna i rozumie w stopniu pogłębionym pojęcie rolnictwa
zrównoważonego, w tym programy rolnośrodowiskowe
oraz ich uwarunkowania i konsekwencje przyrodnicze
oraz społeczno-ekonomiczne

K_W063 EP3

umiejętności

Potrafi analizować i oceniać efekty zastosowania
programów rolno-środowiskowo-klimatycznych K_U021 EP4

Potrafi analizować przyczyny i efekty zmian
środowiskowych obszarów rolniczych oraz wskazać
sposoby przeciwdziałania zagrożeniom

K_U032 EP5

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do formułowania
opinii  na temat stosowania programów rolno-
środowiskowych

K_U103 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do poszukiwania wiedzy i rozwiązań z
zakresu rolnictwa zrównoważonego i programów rolno-
środowiskowych oraz zasięgania opinii ekspertów K_K021 EP7

Jest gotowy do propagowania wiedzy o rolnictwie
zrównoważonym w lokalnych społecznościach oraz do
wspierania lokalnych inicjatyw związanych z wdrażaniem
zasad rolnictwa zrównoważonego

K_K042 EP8

1/3



Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: programy rolno-środowiskowe i dokumentacja przyrodnicza

Forma zajęć: wykład

11. Wprowadzenie: system przyrodniczy obszarów rolniczych, rolnictwo zrównoważone. 3 0

4

2. Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego: znaczenie programu, podstawowe dokumenty i akty
prawne, definicje, warunki przystąpienia do działania, beneficjenci i ich zobowiązania, pakiety i warianty
Plan działalności rolnośrodowiskowej, zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, płatność rolno-
środowiskowo-klimatyczna, system kontroli.

3 0

Forma zajęć: laboratorium

31. System przyrodniczy obszarów rolniczych, rolnictwo zrównoważone 3 0

162. Pakiety i warianty Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. 3 0

6
3. Ekspert przyrodniczy. Dokumentacja przyrodnicza siedliskowa - cenne siedliska na i poza obszarami
Natura 2000. Dokumentacja przyrodnicza ornitologiczna - zagrożone gatunki ptaków na obszarach
Natura 2000.

3 0

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja, obserwacje terenowe, projektMetody kształcenia

Zegar J. (2012): Współczesne wyzwania rolnictwa. Paradygmaty - globalizacja - polityka., Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa

(2016): Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej ornitologicznej dla pakietu 4. „Działania rolno-środowiskowo-
klimatycznego” w ramach PROW 2014-2020, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy , Falenty

(2016): Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej siedliskowej dla pakietów 4. i 5. „Działania rolno-środowiskowo-
klimatycznego” w ramach PROW 2014-2020, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty

(2016): Przewodnik po „Działaniu rolno- środowiskowo- klimatycznym” PROW 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

(2015): Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.)

Literatura podstawowa

(2015): Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 (Dz. U. poz. 349 z późn. zm.)

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8PROJEKT

EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady - pozytywne zaliczenie kolokwium końcowego.
Laboratorium - pozytywne zaliczenie projektu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

średnia ważona z 0,6 oceny z kolokwium oraz 0,4 oceny z projektu

Metoda obliczania oceny
końcowej

3
programy rolno-środowiskowe i dokumentacja przyrodnicza

Ważona

3
programy rolno-środowiskowe i dokumentacja przyrodnicza
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

0,40

3
programy rolno-środowiskowe i dokumentacja przyrodnicza
[wykład]

zaliczenie z
oceną

0,60

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

przygotowanie do wejścia na rynek pracy
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3434_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 24 konwersatorium 12 ZO0

Razem 12 2

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. PAWEŁ CZAPLIŃSKI prof. US

Prowadzący zajęcia: dr hab. PAWEŁ CZAPLIŃSKI prof. US

Cele przedmiotu:

Student zna i rozumie zasady funkcjonowania rynku pracy w warunkach gospodarki rynkowej determinowanej
procesami globalizacji.
Potrafi analizować i oceniać zjawiska na rynku pracy w rożnych układach przestrzennych.
Jest gotów do planowania własnej pracy i kariery zawodowej  z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb
społecznych.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii oraz geografii społeczno-gospodarczej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowe pojęcia z zakresu rynku pracy oraz
główne czynniki determinujące jego rozwój

K_W06
K_W10
K_W12

1 EP1

Ma wiedzę na temat problemów ekonomiczno-
społecznych wynikających z funkcjonowania rynku pracy
oraz na temat metod i sposobów ich rozwiązywania w
skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej

K_W02
K_W082 EP3

umiejętności

Potrafi zidentyfikować główne problemy rynku pracy
(krajowego, regionalnego, lokalnego), dokonać ich
analizy i oceny oraz potrafi zaproponować sposoby ich
rozwiązywania

K_U02
K_U06
K_U07

1 EP4

Potrafi przygotować przygotować się do rozmowy
kwalifikacyjnej i skutecznie komunikować się z przyszłym
pracodawcą

K_U10
K_U112 EP5

Potrafi kierować zespołem zajmującym się oceną i
analizą
parametrów środowiska przyrodniczego lub społeczno-
gospodarczego,
interpretuje wyniki i formułuje wnioski wykorzystując je
w pracy zawodowej

K_U03
K_U04
K_U05
K_U09

3 EP7

kompetencje społeczne

Jest gotów do myślenia i działania przedsiębiorczego na
rynku pracy, wykorzystując zdobytą wiedzę oraz rozumie
społeczne aspekty praktycznego jej zastosowania

K_K03
K_K061 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

1/3



Przedmiot: przygotowanie do wejścia na rynek pracy

Forma zajęć: konwersatorium

2
1. Sytuacja młodzieży na polskim rynku pracy ? kim
jest absolwent. 4 0

2
2. Nowe miejsca pracy, rozwój społeczeństwa wiedzy, zawody
przyszłości. 4 0

23. Kompetencje pracownika. 4 0

24. Skuteczne metody poszukiwania pracy. Pierwsza praca ? jak dobrze zacząć. 4 0

2
5. Oczekiwania na rynku pracy ?
pracodawcy a absolwenci. 4 0

26. Planowanie kariery zawodowej. Mentalność pokolenia X, Y, Z. 4 0

Wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do wypowiedzi i
zadawania pytań w trakcie wykładu, Dyskusja dydaktycznaMetody kształcenia

Elżbieta Kryńska (2013): Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Naukowe UŁ, Łódź

Hodgson S. (2013): Rozmowa kwalifikacyjna: błyskotliwe odpowiedzi na podchwytliwe pytania, PWE, Warszawa

Klaudia Pujer (2016): RYNEK PRACY W POLSCE - SZANSE I ZAGROŻENIA, Exante, WROCŁAW

Kwiatkowski S. (2018): Kompetencje przyszłości, FRSE

Śniegocka A. (2012):  Coaching kariery: jak w końcu zdobyć dobrą pracę i zacząć dobrze zarabiać, Złote Myśli, Gliwice

Literatura podstawowa

Materiały Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej :

Paweł Czapliński, Barbara Osóch (2020): Aktywność przedsiębiorcza studentów geografii i kierunków pokrewnych: wyniki
ankietyzacji szkół wyższych Euroregionu Pomerania (Greifswald, Eberswalde, Szczecin), Entrepreneurship - Education 16(1),
Kraków

Paweł Czapliński, Iryna Kibych (2017): Postawy abiturientów wobec rynku pracy. Szczecin i Czerniowce – studium przypadku,
Entrepreneurship - Education 13, Kraków

Paweł Czapliński, V.O. Dzhaman (2019): Problems of the Ukrainian labor market, Journal of Geography Politics and Society
9(4), Gdańsk

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

12Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

10Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP1,EP3,EP4,EP5,E
P6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywne zaliczenie sprawdzianu. Aktywne uczestnictwo w zajęciach poprzez zabieranie głosu, dłuższe wypowiedzi
na zadany temat, stawianie ważnych pytań w kontekście rynku pracy.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena na podstawie wyników sprawdzianu oraz obserwacji i oceny wiedzy i umiejętności studenta.

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 przygotowanie do wejścia na rynek pracy Ważona

4
przygotowanie do wejścia na rynek pracy [konwersatorium] zaliczenie z

oceną
1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-Geoz.

rekonstrukcja, monitoring, modelowanie i prognozowanie geozagrożeń
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3446_17S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne geozagrożeniaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 63

laboratorium 25 ZO0

wykład 20 E0

zajęcia terenowe 20 ZO0

Razem 65 6

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  RYSZARD BORÓWKA

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  RYSZARD BORÓWKA

Cele przedmiotu:

Poznanie metod kameralnych i terenowych pozwalających na monitoring, modelowanie i prognozowanie zagrożeń
naturalnych oraz wywołanych działalnością człowieka dla środowiska przyrodniczego;
Rozwijanie umiejętności kompletowania baz danych środowiskowych (zarówno na podstawie istniejących
dokumentacji, map tematycznych jak i prac terenowych), oceny stanu zagrożenia środowiska przyrodniczego,
rekonstrukcji przebiegu katastrof naturalnych i użytkowania modeli dla przewidywania geozagrożeń;
Kształtowanie świadomości zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z procesów naturalnych oraz
wywołanych działalnością człowieka.

Wymagania wstępne:
Wiedza z zakresu nauk przyrodniczych na poziomie licencjackim
Umiejętności z zakresu zastosowań metod numerycznych i GIS

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna najważniejsze naturalne zagrożenia środowiska
przyrodniczego Ziemi.

K_W02
K_W051 EP1

Zna sposoby monitorowania stanu środowiska
naturalnego Ziemi.

K_W07
K_W082 EP2

umiejętności

Potrafi opracować metodykę monitoringu terenowego i
stworzyć bazę danych środowiskowych. K_U05

K_U061 EP3

Potrafi dokonać oceny stanu zagrożenia środowiska
przyrodniczego przez naturalne procesy na podstawie
danych z monitoringu.

K_U02
K_U042 EP4

Potrafi dokonać rekonstrukcji przebiegu katastrof
naturalnych z wykorzystaniem baz danych.

K_U08
K_U093 EP5

Potrafi  korzystać z modeli dla przewidywania
geozagrożeń.

K_U03
K_U074 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do świadomej oceny zagrożeń dla środowiska
przyrodniczego wynikających z procesów naturalnych
oraz wywołanych działalnością człowiek K_K031 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: rekonstrukcja, monitoring, modelowanie i prognozowanie geozagrożeń

Forma zajęć: wykład

1/3



2
1. Procesy endogeniczne i egzogeniczne powodujące powstawanie geozagrożeń; możliwości ich
monitorowania i prognozowania. 3 0

2
2. Monitoring trzęsień Ziemi (energia wstrząsów sejsmicznych, skala MCS i Richtera, stany graniczne
naprężeń, geneza i rodzaje fal sejsmicznych zasada działania sejsmografów). 3 0

13. Monitoring stref spreadingu i subdukcji oraz zjawisk hydrotermalnych w ryftach. 3 0

2
4. Monitoring zmian poziomu wód wszechoceanu oraz zmian ukształtowania linii brzegowych i rzędnych
terenu; procesy abrazji brzegów morskich 3 0

1
5. Obserwacje form i procesów krasowych (cykle rozwoju krasu, podatność skał na krasowienie,
trwałość form krasowych i zmiany ukształtowania powierzchni terenu). 3 0

2
6. Metody monitoring i przewidywania ruchów masowych: osuwisk, obrywów, spełzywania zwietrzelin,
spływów błotnych. 3 0

27. Monitoring i przewidywanie ekstremalnych zjawisk hydrologicznych. 3 0

18. Monitoring zmian pokryw lodowcowych oraz ruchu lodowców i powodowanych przez nie zagrożeń. 3 0

1
9. Obserwacje lawin śnieżnych, rodzaje zagrożeń i lokalizacja miejsca zagrożonych, sposoby
przeciwdziałania zagrożeniom. 3 0

1
10. Zagrożenia suszą i prawdopodobieństwo jej wystąpienia. Badania zmian klimatu i ewolucji obszarów
pustynnych. 3 0

111. Obserwacje zmian w jonosferze i magnetosferze ziemskiej. 3 0

2
12. Przewidywanie geozagrożeń powodowane działalnością człowieka: tąpniecia i niecki osiadania
spowodowane działalnością górniczą, zmiany warunków hydrogeologicznych, zmiany sieci
hydrograficznej, osuwiska powstałe w trakcie robót budowlanych i drogowych.

3 0

2
13. Sposoby modelowania geozagrożeń (dobór modelu pod kątem możliwości technicznych, zakresu
wykorzystania i predykcji) 3 0

Forma zajęć: laboratorium

8
1. Analiza i opracowanie wyników pomiarów natężenia transportu eolicznego na wydmach nadmorskich
Słowińskiego Parku Narodowego 3 0

17
2. Kartograficzna analiza zmian geomorfologicznych i hydrograficznych pod wpływem działalności
górniczej - na przykładzie LGOM 3 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

20
1. Terenowe kartowanie osuwisk i innych procesów geodynamicznych na klifach o złożonej budowie
geologicznej (na przykładzie klifów z okolic Międzyzdrojów 3 0

wykład informacyjny  i problemowy, studia przypadków, analiza i wizualizacja danych środowiskowych, kameralne i
terenowe metody kartowania i pomiaru różnego typu zagrożeń środowiskowych (m.in. osuwisk i innych procesów
stokowych, powodzi, ekstremalnych zdarzeń eolicznych ect.)

Metody kształcenia

Allen P.A.  (2000): Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. , PWN , Warszawa

Graniczny M., Mizerski W.  (2009): Katastrofy przyrodnicze. , PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4,EP5,EP6PROJEKT

EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

wykład - egzamin pisemny z zakresu treści przedmiotowych i zalecanej literatury po pozytywnym zaliczeniu
laboratorium oraz zajęć terenowych
laboratorium - zaliczenie z oceną na podstawie oceny wykonanych zadań praktycznych oraz opracowanego eseju
zajęcia terenowe - zaliczenie na podstawie graficznego i ewentualnie statystycznego opracowania wyników pomiarów
terenowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z egzaminu, laboratorium oraz zajęć terenowych

Metoda obliczania oceny
końcowej

3
rekonstrukcja, monitoring, modelowanie i prognozowanie
geozagrożeń

Arytmetyczna

3
rekonstrukcja, monitoring, modelowanie i prognozowanie
geozagrożeń [zajęcia terenowe]

zaliczenie z
oceną

3
rekonstrukcja, monitoring, modelowanie i prognozowanie
geozagrożeń [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

3
rekonstrukcja, monitoring, modelowanie i prognozowanie
geozagrożeń [wykład]

egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Brimicombe, A. J.  (2010): GIS, Environmental Modeling and Engineering, Taylor & Francis Group.

Coch, N.E.  (1995): Geohazards: Natural and Human. , Prentice-Hall, Englewood Cliffs

Grabowski, D., Marciniec, P., Mrozek, T., Nescieruk, P., Rączkowski, W., Wójcik, A. & Zimnal, Z. (2008): Instrukcja
opracowania mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10.000., PIG-PIB, Warszawa

Joanna Rotnicka (2013): Transport eoliczny na plaży morza bezpływowego: natężenie, uwarunkowania i wpływ na tworzenie
wydm przednich (na przykładzie bariery łebskiej), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Keller E. A., DeVecchio D. E.,  (2011): Natural Hazards: Earth's Processes as Hazards, Disasters, and Catastrophes. ,
Prentice Hall

Keller, E.A.,  (1999): Introduction to Environmental Geology. , Pearson Prentice Hall

Lindhorst S., Ludwig J., Betzler Ch., Bierstedt S.E., Borówka R.K. (1017): Sedimentary rhythms as record of intra-annual
changes in wind climate (Łeba, Poland), Aeolian Research, 27, 66-77

Pawłowska K., Słysz K.  (2002): Zagrożenia i ochrona przed powodzią w planowaniu przestrzennym. Poradnik metodyczny.,
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Plewa M. (1999): Geologia inżynierska w inżynierii środowiska. , Politechnika Krakowska

Price D.G.  (2009): Engineering geology: principles and practice

Ryszard Krzysztof Borówka (1980): Współczesne procesy transportu i sedymentacji piasków eolicznych oraz ich
uwarunkowania i skutki na obszarze wydm nadmorskich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań

Toll D.G., Zhu H., Li X. (ed)  (2010): Information technology in geo-engineering, Proceedings of the 1st International
Conference (ICITG),  Shanghai

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

65Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

18Studiowanie literatury 0

23Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

17Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 150

Liczba punktów ECTS 6
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-MM

rewitalizacja miejsc
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3434_22S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne marketing miejscogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23
konwersatorium 10 ZO0

zajęcia terenowe 5 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr NATALIA SYPION-DUTKOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr NATALIA SYPION-DUTKOWSKA

Cele przedmiotu:

Przedstawić rewitalizacje jako działanie skupione na ożywieniu zdegradowanych przestrzeni miast, którego celem jest
znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.
Rozwijanie umiejętności analizy i oceny różnych programów rewitalizacji. Kształtowanie gotowości do organizowania i
wspierania działań na rzecz lokalnych projektów rewitalizacji.
Zapoznanie się z wybranymi projektami rewitalizacji w terenie

Wymagania wstępne:
Znajomość metod i technik pozyskiwania informacji pierwotnej (inwentaryzacja, wywiad, obserwacja), umiejętność
czytania teksów prawnych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma poszerzoną wiedzę na temat potrzeb i sposobów
rewitalizacji obszarów zdegradowanych w aspekcie
istniejących uwarunkowań i konsekwencji społeczno-
ekonomicznych oraz przyrodniczych

K_W061 EP1

Zna narzędzia informatyczne i statystyczne potrzebne do
opisu sposobów rewitalizacji obszarów zdegradowanych
oraz  prognozowania i modelowania przyrodniczych i
społeczno-ekonomicznych skutków rewitalizacji

K_W072 EP2

Zna metody i narzędzi badawcze pozwalające na wybór i
ocenę sposobów rewitalizacji obszarów zdegradowanych K_W083 EP3

umiejętności

Analizuje i ocenia istniejące Gminne Programy
Rewitalizacji z zastosowaniem kryteriów społecznych,
ekonomicznych, kulturowych i przestrzennych K_U021 EP4

Biegle korzysta z różnych źródeł informacji, krytycznie
ocenia zawarte w nich dane, przetwarza je i prezentuje
stosownie do zakładanego celu w zakresie specjalności K_U062 EP5

kompetencje społeczne

Jest gotów do działania i myślenia w sposób
przedsiębiorczy i kreatywny w zakresie badań i
przedsięwzięć dotyczących rewitalizacji miejsc

K_K031 EP7

Jest gotów wspierać i organizować działalność na rzecz
społeczności lokalnych w zakresie przedsięwzięć
zmierzających do rewitalizacji obszarów
zdegradowanych

K_K042 EP8

1/3



Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: rewitalizacja miejsc

Forma zajęć: konwersatorium

3

1. Rewitalizacja jako idea, koncepcja, metodologia, program i narzędzie. Początki rewitalizacji (w tym w
Polsce). Wgląd do Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) wg Ustawy. Organizacja prac nad
programem.  Plan tematów konwersatoryjnych i podział zadań i odpowiedzialności oraz sporządzenie
harmonogramu zadaniowego dla studentów z grupy

3 0

3

2. Trzy fazy i sześć kroków przygotowania GPR łącznie z zadaniami w ramach faz:
(faza 1 ? krok 1) organizacja prac, (faza 1 ? krok 2) wizja rewitalizacji, (faza 1 ? krok 3) diagnoza obszaru
zdegradowanego, (faza 1 ? krok 4) GPR obszary, (faza 2 ? krok 5) wybór przedsięwzięć, (faza 3 ? krok 6)
współfinansowanie projektów (metodologia międzynarodowego eksperta ds. Rewitalizacji A.
Czyżewskiej)

3 0

2
3. Omawianie i dyskusja nad dwunastoczęściowym formularz oceny skutków regulacji (dokument:
uzasadnienie) 3 0

2
4. Schemat powiązania projektów rewitalizacyjnych z rodzajami priorytetów inwestycyjnych. Cele
tematyczne oraz priorytety inwestycyjne. (dokument: wytyczne). 3 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

51. Wizja lokalna i dyskusja w terenie caste study wybranych projektów rewitalizacji 3 0

Wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne, dyskusja, studium przypadku, zajęcia terenoweMetody kształcenia

Czyżewska A., Tertelis M. (2016):  Gminne programy Rewitalizacji na lata 2016-2020, Warszawa

http://lodzka.iarp.pl/wp-content/uploads/2015/04/uzasadnienie-ustawy-o-rewitalizacji-2015-04-23.pdf

http://www-isp.miks.uj.edu.pl/pliki/e-monografie/monografia-2.pdf

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa (MIiR/H 2014-2020/20(01)/07/2015)

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP4,EP5,EP7PROJEKT

EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z konwersatorium: uzyskanie pozytywnych ocen z udziału w dyskusji, wykonania projektów oraz
sprawdzianu wiedzy.
Zaliczenie z zajęć terenowych: oddanie sprawozdań z zajęć terenowych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona z konwersatoriów i z zajęć terenowych

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 rewitalizacja miejsc Ważona

3 rewitalizacja miejsc [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

0,25

3 rewitalizacja miejsc [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

0,75

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Leszczyński M., Kadłubowski J. (2016):  Ustawa o Rewitalizacji. Praktyczny komentarz, Ministerstwo Infrastruktury i
Budownictwa. Departament Polityki Przestrzennej, Warszawa

Siłuszak A. (2016): Nowe podejście do rewitalizacji, Departament Polityki Przestrzennej. Ministerstwo Rozwoju,, Warszawa

Sypion-Dutkowska, N., Karwan, M.  (2018): Social assessment of the neighbourhood services in the urban area Żydowce in
Szczecin (Poland), European Journal of Service Management

Towpieko, K., Sypion-Dutkowska, N. (2018): Social evaluation of public utility services in the downtown residential area Old
Town in Szczecin (Poland), European Journal of Service Management, https://wnus.edu.pl/ejsm/pl/issue/1161/article/18482/

https://mib.gov.pl/files/0/1796888/Ustawaorewitalizacjipraktycznykomentarz.pdf

Portal INFOR.PL – sektor publiczny http://samorzad.infor.pl/tematy/rewitalizacja/

Portal STOWARZYSZENIE FORUM REWITALIZCAJI www.forumrewitalizacji.pl/ustawa-o-rewitalizacji

Portal URBNIEWS.PL http://urbnews.pl/ustawa-o-rewitalizacji-uchwalona/

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-GP

rozwój regionalny i lokalny
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3036_24S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne gospodarka przestrzennaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21
konwersatorium 20 ZO0

wykład 10 E0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr TADEUSZ BOCHEŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr TADEUSZ BOCHEŃSKI

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z podstawowymi koncepcjami regionu i rozwoju regionalnego oraz uwarunkowaniami
funkcjonowania regionów i ich rozwoju.
Nabycie umiejętności identyfikacji uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego danego regionu.
Kształtowanie postaw poszanowania lokalnych uwarunkowań kulturowych wpływających na rozwój społeczno-
gospodarczy danego regionu.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie różnice pomiędzy geograficznymi skalami
zjawisk i procesów przyrodniczych i społeczno-
gospodarczych

K_W011 EP1

Ma poszerzoną wiedzę na temat definicji, pomiaru i oceny
rozwoju regionalnego i lokalnego K_W062 EP2

Zna i rozumie uwarunkowania rozwoju regionalnego i
lokalnego K_W033 EP3

Zna i rozumie koncepcje teoretyczne wyjaśniające
procesy rozwoju regionalnego i lokalnego K_W084 EP4

umiejętności

Potrafi dokonać pomiaru i oceny poziomu rozwoju
lokalnego systemu terytorialnego K_U061 EP5

Potrafi stosować podstawowe koncepcje wyjaśniające
procesy rozwoju regionalnego i lokalnego K_U052 EP6

Potrafi przygotować i moderować dyskusję na temat
wybranego problemu rozwoju regionalnego i lokalnego K_U103 EP8

kompetencje społeczne
Jest gotowy uświadamiać znaczenie polityki rozwoju dla
dobrobytu i pomyślności społeczności lokalnych i
regionalnych

K_K041 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: rozwój regionalny i lokalny

Forma zajęć: wykład

1/3



21. Pojęcie i koncepcja regionu 1 0

22. Pojęcie i koncepcje rozwoju regionalnego i lokalnego 1 0

23. Koncepcje regionalizacji i delimitacja obszarów funkcjonalnych 1 0

24. Uwarunkowania rozwoju regionalnego i lokalnego 1 0

25. Zróżnicowanie poziomu rozwoju regionalnego 1 0

Forma zajęć: konwersatorium

41. Metody badań i oceny rozwoju społeczno-gospodarczego 1 0

42. Badanie poziomu i procesów rozwoju gmin wiejskich 1 0

43. Badanie poziomu i procesów rozwoju miast 1 0

44. Badanie poziomu i procesów rozwoju obszarów funkcjonalnych 1 0

45. Badanie poziomu i procesów rozwoju województwa 1 0

wykład akademicki z użyciem prezentacji multimedialnej,, praca w małych grupach lub indywidualnieMetody kształcenia

Dutkowski M. (2004): Problemy diagnozowania obszarów rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce, Studia i Rozprawy, t.
(DCXXV) 551, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki (2007): Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa

Parysek J. J. (1997): Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań

Literatura podstawowa

Chojnicki Z. (1999): Koncepcja terytorialnego systemu społecznego. Region w ujęciu geograficzno-systemowym [w:]
Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań

Churski P. (2005): Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych

Parysek J. J., Stryjakiewicz T. (red.) (2008): Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Bogucki Wydawnictwo
Naukowe, Poznań

Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M. (2011): Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck

T. Bocheński, A. Chudziak (2017): Powiązania funkcjonalne w północno-zachodniej Polsce oraz delimitacja Pomorza
Środkowego jako regionu funkcjonalnego [w:] R. Anisiewicz, M. Połom, M. Tarkowski (red.), Rozwój regionalny i lokalny w
perspektywie geograficznej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej, Regiony Nadmorskie 25, Wydawnictwo Bernardinum,
Gdańsk-Pelplin

T. Bocheński, T, Rydzewski (2020): Stolice byłych 49 województw w Polsce - wybrane zagadnienia rozwoju miast,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP5,EP6,EP8PREZENTACJA

EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Wykład - egzamin pisemny z zakresu wykładów i literatury
Konwersatorium - opracowanie i referowanie na zajęciach prac na zadany temat z wykorzystaniem prezentacji
multimedialnej.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia z ocen uzyskanych z wykładu (egzamin) i konwersatorium (ocena ustalona na podstawie ocen cząstkowych z
przygotowanych prac).

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 rozwój regionalny i lokalny Arytmetyczna

1 rozwój regionalny i lokalny [wykład] egzamin

1 rozwój regionalny i lokalny [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

1Przygotowanie się do zajęć 0

1Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

3Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-GP

rynek nieruchomości
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3037_32S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne gospodarka przestrzennaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33
laboratorium 20 ZO0

wykład 10 ZO0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr MAŁGORZATA ŚLUSARCZYK-JUREK

Prowadzący zajęcia: dr MAŁGORZATA ŚLUSARCZYK-JUREK

Cele przedmiotu:

Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu rynku nieruchomości. Zrozumienie mechanizmów funkcjonowania oraz
specyfiki rynku nieruchomości. Rozwijanie umiejętności pozyskiwania, analizy i oceny danych o nieruchomościach,
pozwalających na podejmowanie racjonalnych decyzji na rynku nieruchomości. Kształtowanie gotowości do
kreatywnego rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych.

Wymagania wstępne:
Student umie wykonywać podstawowe działania w programach obliczeniowych (Excel). Student rozumie język aktów
prawnych, potrafi interpretować przepisy

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

definiuje pojęcia związane z rynkiem nieruchomości K_W041 EP1

zna i rozumie specyfikę rynku nieruchomości oraz
mechanizmy jego funkcjonowania K_W062 EP2

zna metody oraz źródła pozyskiwania danych
dotyczących rynku nieruchomości K_W083 EP3

umiejętności

umie określić czynniki wpływające na popyt i podaż
nieruchomości K_U011 EP4

potrafi analizować sytuację na lokalnym rynku
nieruchomości K_U022 EP5

kompetencje społeczne
wykazuje kreatywność w rozwiązywaniu problemów
rynku nieruchomości stosując odpowiednie procedury
prawne

K_K031 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: rynek nieruchomości

Forma zajęć: wykład

21. Pojęcie i definicje nieruchomości. Funkcje nieruchomości . Pojęcie rynku nieruchomości 3 0

22. Rynek nieruchomości jako kategoria ekonomiczna. Klasyfikacje rynku nieruchomości 3 0

23. Formy prawne gospodarowania nieruchomościami 3 0

24. Miejsce i rola rynku nieruchomości w gospodarce 3 0

25. Cechy rynku nieruchomości i ich wpływ na proces wyceny. Funkcje rynku nieruchomości 3 0
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Forma zajęć: laboratorium

6
1. Pozyskiwanie informacji o nieruchomościach. Warunki udostępniania i analiza źródeł informacji o
nieruchomościach (księgi wieczyste, kataster nieruchomości, mapy ewidencyjne) 3 0

32. Wartość a cena nieruchomości. Rodzaje wartości. Czynniki wpływające na wartość  nieruchomości 3 0

63. Badanie i analiza rynku nieruchomości. Dobór cech rynkowych w procesie wyceny nieruchomości 3 0

34. Sporządzanie operatu szacunkowego wybranych nieruchomości metodą korygowania ceny średniej 3 0

25. Uczestnicy rynku nieruchomości 3 0

Wykład konwersatoryjny. Prezentacje multimedialne. Studia przypadkówMetody kształcenia

Bryks M. (2008): Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa

Hozer J., Kokot S., Kuźmiński W. (2002): Metody analizy statystycznej rynku w wycenie nieruchomości, PFSRM

Kisielowska H. (2011): Nieruchomości. Zagadnienia prawne, exis Nexis

Źróbek S.  (2002): Określanie wartości rynkowej nieruchomości, Educaterra

Literatura podstawowa

Cymerman R., Hopfer A. (2008): Wycena nieruchomości zasady i procedury, PFSRM

Hozer J. (red.) (2008): Wycena nieruchomości, KEiS US, IADiPG w Szczecinie

Małgorzata Ślusarczyk-Jurek  (2016): Tendencje zmian składowych ruchu rzeczywistego ludności w powiatach województwa
zachodniopomorskiego [w:] Gospodarka i społeczeństwo w wymiarze przestrzennym : pamięci Profesora Jarosława Jurka,
(red) M. Pirveli, I. Kavetckyy, s. 35–49, Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin

Małgorzata Ślusarczyk-Jurek  (2005): Zmiany natężenia i struktury bezrobocia w przestrzeni społeczno-gospodarczej
województwa zachodniopomorskiego, Oficyna IN PLUS, Szczecin

Źróbek S., Źróbek R., Kuryj J. (2012): Gospodarka nieruchomościami z komentarzem wybranych procedur, Wydawnictwo Gall

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

5Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Wykład - zaliczenie pisemne na podstawie treści wykładów i zalecanej literatury, poprzedzone uzyskaniem
pozytywnej oceny  z laboratoriów.
Laboratorium - zaliczenie na podstawie wykonywanych prac ćwiczeniowych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

50% oceny z pisemnego sprawdzianu i 50% z oceny z ćwiczeń

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 rynek nieruchomości Arytmetyczna

3 rynek nieruchomości [wykład]
zaliczenie z
oceną

3 rynek nieruchomości [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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22Udział w konsultacjach 0

6Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

seminarium dyplomowe
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3446_15S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

fakultatywny semestr: 2 - język polski, semestr: 3 - język polski, semestr: 4 -
język polski

Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 52 seminarium 30 ZO0

2
43 seminarium 30 ZO0

124 seminarium 30 ZO0

Razem 90 21

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. JOANNA DUDZIŃSKA-NOWAK

Prowadzący zajęcia: dr hab. JOANNA DUDZIŃSKA-NOWAK

Cele przedmiotu:

Student zna i rozumie zasady i reguły prowadzenia badań naukowych na poziomie magisterskim. Potrafi
wykorzystywać zdobytą wiedzę do formułowania prawidłowości i hipotez na temat różnych zjawisk zachodzących w
środowisku przyrodniczym lub społeczno-ekonomicznym. Potrafi przedstawiać w formie pisemnej i ustnej przebieg i
wyniki własnej pracy badawczej. Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy.

Wymagania wstępne:
student dokonuje wyboru promotora pracy magisterskiej z listy seminariów dostępnych w danym roku akademickim z
uwzględnieniem własnych zainteresowań badawczych
zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wynikający z dotychczasowego przebiegu studiów

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD
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wiedza

Charakteryzuje podstawowe etapy postępowania
badawczego oraz konstrukcji pracy naukowej z zakresu
geografii w nawiązaniu do charakteru przygotowywanej
pracy magisterskiej

K_W011 EP1

Streszcza wybrane teorie, modele i koncepcje
teoretyczne i metodologiczne oraz charakteryzuje
możliwości i ograniczenia ich wykorzystania w
warunkach współczesnych w kontekście problemu
badawczego, będącego przedmiotem przygotowywanej
pracy magisterskiej

K_W022 EP2

Identyfikuje zaawansowane metody, techniki oraz
narzędzia analizy i opisu matematyczno-statystycznego
danych dotyczących zjawisk i procesów będących
przedmiotem przygotowywanej pracy magisterskiej

K_W073 EP3

Identyfikuje zaawansowane graficzne oraz kartograficzne
metody, techniki oraz narzędzia analizy i prezentacji
danych dotyczących zjawisk i procesów będących
przedmiotem przygotowywanej pracy magisterskiej

K_W074 EP4

Zna metody i narzędzia badawcze stosowane w obrębie
poszczególnych subdyscyplin geografii oraz zasady
planowania pracy badawczej w zakresie wybranej
specjalności

K_W085 EP5

Wyjaśnia podstawowe pojęcia i zasady dotyczące
ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego a
także zasady korzystania z zasobów informacji
patentowej w kontekście badań naukowych z zakresu
geografii

K_W096 EP6

Charakteryzuje podstawowe źródła oraz sposoby
pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację
projektów naukowych i aplikacyjnych w dziedzinie
geografii

K_W117 EP7

umiejętności

Formułuje i uzasadnia problem badawczy, stawia tezy i
hipotezy oraz projektuje i realizuje kolejne etapy
postępowania badawczego w nawiązaniu do specyfiki
przygotowywanej pracy magisterskiej

K_U01
K_U081 EP8

Wykorzystuje specjalistyczne techniki informatyczne i
metody statystyczne do rozwiązywania problemów
poznawczych będących przedmiotem przygotowywanej
pracy magisterskiej

K_U05
K_U092 EP9

Biegle korzysta z różnorodnych źródeł informacji, w tym
z elektronicznych baz danych, użytecznych dla
przygotowywanej pracy magisterskiej

K_U063 EP10

Biegle wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim
oraz czyta ze zrozumieniem specjalistyczne teksty w
języku obcym w zakresie problematyki przygotowywanej
pracy magisterskiej

K_U07
K_U134 EP11

Przygotowuje i przedstawia prezentację ustną i
multimedialną na temat wybranego problemu
badawczego z wykorzystaniem wyników własnych badań
naukowych

K_U115 EP12

Przygotowuje tekst naukowy w języku polskim wraz ze
streszczeniem w języku obcym na temat wybranego
problemu badawczego z wykorzystaniem wyników
własnych badań naukowych

K_U12
K_U136 EP13

Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija swoje
umiejętności w kontekście problemu będącego
przedmiotem przygotowywanej pracy magisterskiej,
korzystając z różnych źródeł w języku polskim i obcym
oraz nowoczesnych technologii informacyjnych

K_U157 EP14
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kompetencje społeczne

Jest gotów do kreatywnego rozwiązywania problemów z
zakresu przygotowywanej pracy magisterskiej K_K031 EP15

Jest gotów do planowania własnej kariery zawodowej
zawierającej elementy badań naukowych K_K062 EP16

Jest gotów do przestrzegania przyjętych ustaleń
dotyczących etyki badań naukowych oraz poszanowania
praw własności intelektualnej

K_K083 EP17

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: seminarium dyplomowe

Forma zajęć: seminarium

51. Metodologia badań naukowych oraz zasady konstrukcji pracy magisterskiej 2 0

52. Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej 2 0

53. Formułowanie problemu badawczego, stawianie tez oraz hipotez 2 0

54. Selekcja źródeł informacji teoretycznych i faktograficznych 2 0

55. Dobór metod badawczych, specyfikacja technik oraz narzędzi badawczych 2 0

56. Dyskusja nad koncepcją pracy magisterskiej 2 0

107. Przygotowanie i prezentacja eseju związanego z tematyką pracy magisterskiej 3 0

88. Przegląd wyników i dyskusja nad rezultatami przeprowadzonych analiz empirycznych 3 0

129. Redakcja tekstu pracy magisterskiej 3 0

710. Przygotowanie i prezentacja eseju związanego z tematyką pracy magisterskiej 4 0

1011. Przegląd wyników i dyskusja nad rezultatami przeprowadzonych analiz empirycznych 4 0

1312. Redakcja tekstu pracy magisterskiej 4 0

referowanie opracowanego materiału, referowanie opracowanego materiału, praca koncepcyjna i problemowa,
definiowanie pojęć i twórcze rozwiązywanie problemów, metody aktywizujące (projekty, dyskusje)Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP12PREZENTACJA

EP1,EP10,EP11,EP
13,EP14,EP2,EP3,E
P4,EP5,EP6,EP7,EP
8,EP9

PRACA DYPLOMOWA

EP15,EP16,EP17ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest wykonanie zadań przewidzianych w danym semestrze: sem. 2 - przygotowanie
koncepcji pracy, opracowanie zagadnień metodologicznych i teoretycznych; sem. 3 - przeprowadzenie i opracowanie
badań empirycznych; sem. 4 - przygotowanie i złożenie ostatecznej wersji pracy.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie na ocenę po każdym semestrze w oparciu o przewidziane programem treści programowe.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 seminarium dyplomowe Ważona

2 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

3 seminarium dyplomowe Ważona

3 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Literatura specjalistyczna, dostosowana do problematyki przygotowywanej pracy magisterskiej.

(2013): Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Nauk o Ziemi. Wytyczne Rady Wydziały Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Szczecińskiego., WNoZ US

Literatura podstawowa

Kozłowski R.  (2012): Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych., Wolters Kluwer , Polska

Majchrzak J., Mendel T.  (1999): Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. Poradnik pisania prac promocyjnych
oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. , Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań

Węglińska Maria (2016): Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów, Oficyna Wydawnicza Impuls

Wójcik K.  (2000): Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych. , Szkoła Główna
Handlowa, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

90Zajęcia dydaktyczne 0

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

95Przygotowanie się do zajęć 0

111Studiowanie literatury 0

79Udział w konsultacjach 0

150Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 525

Liczba punktów ECTS 21

4 seminarium dyplomowe Ważona

4 seminarium dyplomowe [seminarium]
zaliczenie z
oceną

1,00
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-ZZŚ

sozologia
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ2825_8S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne zintegrowane zarządzanie środowiskiemogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 43
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 E0

Razem 30 4

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  WOJCIECH PIASECKI

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab.  WOJCIECH PIASECKI

Cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawami sozologii, rozwijanie umiejętności analitycznych związanych z oceną
podstawowych parametrów środowiska geograficznego, kształtowanie myślenia krytycznego i kreatywnego w
rozwiązywaniu problemów z zakresu sozologii

Wymagania wstępne: Wiedza ogólna z zakresu ekologii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna podstawowy aparat pojęciowy sozologii K_W021 EP1

Zna dorobek teoretyczny i empiryczny sozologii na
poziomie umożliwiającym podstawową interpretację
zjawisk i procesów przyrodniczych lub społecznych i
gospodarczych

K_W012 EP2

Zna koncepcję zrównoważonego rozwoju, rozumie jej
uwarunkowania i konsekwencje K_W033 EP4

Zna formy ochrony środowiska, wskazuje wynikające z
nich korzyści i ograniczenia K_W104 EP5

umiejętności

Wykorzystuje literaturę naukową w zakresie sozologii w
języku polskim i czyta ze zrozumieniem
nieskomplikowane teksty naukowe w języku obcym

K_U071 EP6

Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze
typowe dla badań z zakresu sozologii K_U052 EP7

Potrafi wykonać standardowe pomiary i obserwacje
podstawowych parametrów środowiska geograficznego K_U033 EP8

Potrafi dokonać uogólnień oraz oceny zjawisk i procesów
zachodzących w środowisku naturalnym K_U094 EP9

Weryfikuje i ocenia złożone relacje człowiek-środowisko K_U015 EP10

Proponuje sposoby rozwiązania problemów z zakresu
sozologii K_U046 EP11
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kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści z
zakresu wiedzy sozologicznej K_K011 EP12

Jest gotów do działania i myślenia w sposób
przedsiębiorczy i kreatywny w rozwiązywaniu problemów
z zakresu sozologii

K_K032 EP13

Jest gotów do propagowania wiedzy sozologicznej,
kreowania pozytywnego wizerunku sozologii jako
dyscypliny naukowej

K_K053 EP14

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: sozologia

Forma zajęć: wykład

21. Podstawy sozologii 3 0

22. Zmiany w środowisku lądowym i glebie 3 0

23. Zmiany w środowisku wodnym 3 0

24. Zanieczyszczenia powietrza 3 0

25. Ekologia krajobrazu 3 0

26. Wybrane globalne problemy ochrony środowiska 3 0

27. Aspekty prawne sozologii 3 0

18. Trwały i zrównoważony rozwój 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

41. Wycieczka do oczyszczalni ścieków 3 0

42. Wycieczka do sortowni stałych odpadów komunalnych 3 0

23. Odpady problematyczne 3 0

54. Prezentacje multimedialne studentów na wybrane tematy 3 0

Wykład informacyjny i problemowy, analiza przypadków, praca w terenie, prezentacje multimedialneMetody kształcenia

Michajłow, Włodzimierz (2013): Sozologia i problemy środowiska życia człowieka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich -
Wydawnictwo,, Gdańsk

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP10,EP6,EP7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP11,EP9PREZENTACJA

EP12,EP13,EP14ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

wykład - egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru z zakresu wykładów i zalecanej literatury
ćwiczenia - zaliczenie z oceną na podstawie wykonanych prac cząstkowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia z oceny za egzamin i ćwiczenia

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 sozologia Arytmetyczna

3 sozologia [wykład] egzamin

3 sozologia [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Jones, Allan [et al.]; przekł. z jęz. ang. Barbara Woronko, Dariusz Woronko (2002): Nauki o środowisku : ćwiczenia
praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

15Przygotowanie się do zajęć 0

13Studiowanie literatury 0

20Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-Geoz.

społeczno-ekonomiczne skutki geozagrożeń
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3039_42S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne geozagrożeniaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 E0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. PAWEŁ CZAPLIŃSKI prof. US

Prowadzący zajęcia: dr hab. PAWEŁ CZAPLIŃSKI prof. US

Cele przedmiotu:

Student zna i rozumie skutki katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych wynikających z występujących geozagrożeń.
Potrafi analizować przyczyny i oceniać  społeczno-gospodarcze skutki katastrof i klęsk żywiołowych.  Jest gotów
organizować działalność na rzecz społeczności lokalnych w zakresie podnoszenia świadomości dotyczącej
geozagrożeń.

Wymagania wstępne:
Podstawowa wiedza na temat rodzajów geozagrożeń. Zaliczenie przedmiotów: geografia fizyczna i geografia
społeczno-gospodarcza oraz katastrofy naturalne i kryzysy środowiskowe w dziejach Ziemi

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma wiedzę na temat globalnych problemów
środowiskowych i ich wpływu na środowisko i
gospodarkę lokalną

K_W051 EP1

Ma poszerzoną wiedzę na temat form działalności
człowieka oraz ich wielorakich uwarunkowań i
konsekwencji przyrodniczych

K_W062 EP2

umiejętności

Analizuje przyczyny i efekty globalnych zmian
środowiskowych, wskazuje sposoby przeciwdziałania
zagrożeniom i ograniczenia ich skutków społeczno-
gospodarczych

K_U031 EP3

Biegle korzysta z różnorodnych źródeł informacji,
krytycznie ocenia zawarte w nich dane, przetwarza je i
prezentuje stosownie do zakładanego celu

K_U062 EP4

kompetencje społeczne
Jest gotów wspierać i organizować działalność na rzecz
społeczności lokalnych K_K041 EP5

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: społeczno-ekonomiczne skutki geozagrożeń

Forma zajęć: wykład

3
1. Obszary występowania największych geozagraożeń, a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i
zagospodarowania poszczególnych regionów 3 0

42. Skutki ekonomiczne klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych 3 0

33. Klęski żywiołowe i spowodowane nimi straty gospodarcze w Polsce 3 0

34. Przeciwdziałanie i minimalizacja skutków klęsk żywiołowych 3 0
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2
5. Zarządzanie kryzysowe i działania podejmowane w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i
katastrof naturalnych 3 0

Forma zajęć: ćwiczenia

5
1. Analiza zagospodarowania terenów narażonych na różnego rodzaju klęski żywiołowe i katastrofy
naturalne w Polsce oraz ocena 3 0

52. Stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych w Polsce ? wybrane przykłady 3 0

5
3. Przykłady dostosowania się do warunków naturalnych w celu minimalizacji skutków potencjalnych
klęsk żywiołowych 3 0

wykład informacyjny i problemowy, dyskusja, analiza przypadków, praca z mapą, analiza dokumentówMetody kształcenia

Biernacki W., Bokwa A., Działek J., Padło T. (2009): Społeczności lokalne wobec zagrożeń przyrodniczych i klęsk
żywiołowych, IGiGP UJ, Kraków

Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski (2017): Geozagrożenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Andrzej Giza, Paweł Terefenko, Tomasz Komorowski, Paweł Czapliński (2021): Determining Long-Term Land Cover
Dynamics in the South Baltic Coastal Zone from Historical Aerial Photographs, Remote Sensing 13(6)

Dominik Paprotny, Paweł Terefenko, Andrzej Giza, Paweł Czapliński, Michalis Ioannis Vousdoukas (2021): Future losses of
ecosystem services due to coastal erosion in Europe, Science of The Total Environment 760(144310)

Hyndman D., Hyndman D. (2014): Natural Hazards and disasters, Cengage Learning, Belmont

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

6Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

18Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

6Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP3,EP4,EP5PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury podstawowej.
Zaliczenie ćwiczeń na podstawie aktywności na zajęciach oraz ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie semestru
za poprawne wykonanie wszystkich zadań.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa z przedmiotu stanowi średnią ważoną ocen z wykładu i ćwiczeń.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 społeczno-ekonomiczne skutki geozagrożeń Ważona

3 społeczno-ekonomiczne skutki geozagrożeń [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,35

3 społeczno-ekonomiczne skutki geozagrożeń [wykład] egzamin 0,65

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

stosunki międzynarodowe
(PODSTAWOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3434_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32 wykład 22 ZO0

Razem 22 3

Koordynator
przedmiotu:

prof. dr hab.  JOLANTA ZIEZIULA

Prowadzący zajęcia: dr hab. IGOR KAVETSKYY

Cele przedmiotu:

zapoznanie studentów z podstawowymi problemami i relacjami społeczno-politycznymi i ekonomicznymi w wymiarze
międzynarodowym
wypracowanie umiejętności rozumienia, analizowania i interpretowania podstawowych mechanizmów działających w
sferze stosunków międzynarodowych
kształtowanie postaw otwartości na problemy stosunków międzynarodowych oraz krytycznego spojrzenia na
proponowane sposoby ich rozstrzygania

Wymagania wstępne:
ogólna znajomość współczesnych problemów społeczno-politycznych i ekonomicznych na świecie na podstawie
bieżących doniesień medialnych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna najważniejsze pojęcia, istotne z punktu widzenia
wielorakich zjawisk i procesów społeczno-politycznych i
ekonomicznych zachodzących we współczesnych
środowisku międzynarodowym

K_W011 EP1

zna i rozumie najważniejsze  czynniki kształtujące
współczesne stosunki międzynarodowe K_W122 EP2

rozumie role głównych uczestników stosunków
międzynarodowych, ich interesy i oddziaływania K_W043 EP3

zna najważniejsze problemy społeczno-polityczne i
gospodarcze w systemie współczesnych stosunków
międzynarodowych

K_W064 EP4

umiejętności

potrafi analizować przejawy, przyczyny i efekty
wybranych procesów społeczno-politycznych i
ekonomicznych zachodzących we współczesnym
świecie

K_U02
K_U031 EP5

potrafi przygotować i przedstawić prezentację
multimedialną na temat wybranych zagadnień
szczegółowych z zakresu stosunków międzynarodowych K_U122 EP6

potrafi dokonać krytycznej selekcji informacji
pochodzących z różnych źródeł, kierując się zasadą
ograniczonego zaufania przy ich praktycznym
wykorzystaniu

K_U063 EP7
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kompetencje społeczne

jest gotów do ciągłego wzbogacania i weryfikacji swojej
wiedzy wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji w
systemie relacji międzynarodowych

K_K021 EP8

jest gotów do krytycznej oceny współczesnych zjawisk i
struktur międzynarodowych z zachowaniem otwartości i
tolerancji dla odmiennych poglądów K_K012 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: stosunki międzynarodowe

Forma zajęć: wykład

4
1. Pojęcia i kategorie stosunków międzynarodowych. Systematyzacja czynników kształtujących stosunki
międzynarodowe. Globalizacja i regionalizm w stosunkach międzynarodowych 2 0

4
2. Uczestnicy stosunków międzynarodowych, ich interesy i oddziaływania. Zasady i formy współpracy
międzynarodowej. 2 0

5
3. Struktura współczesnego porządku międzynarodowego. Problemy regulacji we stosunkach
międzynarodowych. 2 0

5
4. Dziedziny stosunków międzynarodowych. Międzynarodowe stosunki polityczne. Pokój i
bezpieczeństwo we współczesnym świecie. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. 2 0

45. Unia Europejska i jej miejsce we współczesnych stosunkach międzynarodowych 2 0

samodzielna praca studenta, wykład problemowy z wykorzystaniem środków wizualizacji ekranowej, studium
przypadku, dyskusja moderowanaMetody kształcenia

Cziomer E (red.)  (2014): Współczesne stosunki międzynarodowe. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych.,
Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków

Dorosz A., Olesiński Z., Pastusiak L. (red.)  (2015): Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka., Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne , Warszawa

Haliżak E., Kuźniar R. (red.)  (2006): Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika. , Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa

Literatura podstawowa

Bania R., Zdulski K. (red.) (2015): Wyzwania i problemy współczesnych stosunków międzynarodowych - Bezpieczeństwo,
dyplomacja, gospodarka, historia i polityka., Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Oddział Łódzki, Łódź

Cziomer E (red.)  (2015): Współczesne stosunki międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki polityczne w XXI wieku –
geneza, struktury, funkcje i procesy polityczne. , Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM,
Kraków

Kavetskyy I. (2018): Regional differentiation of the service sector development in selected european countries,  European
Journal of Service Management. 2018, vol. 28/2 no. 4, s.193-200

Kącka K. (red.)  (2014): Stosunki międzynarodowe. Wokół zagadnień teoretycznych. , Wydaw. Nauk. UMK, Toruń

Łoś-Nowak T. (red.)  (2010): Współczesne stosunki międzynarodowe., Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP5,EP6,EP7,EP8,E
P9PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę w oparciu o: 1) końcowy sprawdzian pisemny z zakresu wykładów i zalecanej literatury oraz 2)
przygotowanie i przedstawienie prezentacji na temat wybranych zagadnień szczegółowych z zakresu współczesnych
stosunków międzynarodowych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena ważona uwzględniająca wynik sprawdzianu (60%) oraz ocenę prezentacji (40%).

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 stosunki międzynarodowe Ważona

2 stosunki międzynarodowe [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

22Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

11Studiowanie literatury 0

15Udział w konsultacjach 0

11Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

14Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-MM

strategia marketingowa w marketingu miejsc
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3036_15S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne marketing miejscogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 E0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. JACEK RUDEWICZ

Prowadzący zajęcia: mgr KARINA TESSAR , dr inż. JACEK RUDEWICZ

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z wiedzą dorobkiem naukowym i praktycznym dotyczącym strategii marketingowych w
marketingu miejsc
Rozwijanie wśród studentów umiejętności i kompetencji społecznych poprzez prace zespołową i kolektywne
rozwiązywanie problemów.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza ekonomiczna

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student rozumie istotę i zna pojęcia dotyczące
planowania strategicznego w marketingu miejsc. K_W011 EP1

Student rozumie znaczenie strategii marketingowej w
osiąganiu przewagi konkurencyjnej w marketingu miejsc. K_W062 EP2

umiejętności

Student potrafi przeprowadzić proces planowania
strategicznego. K_U021 EP3

Student potrafi posługiwać się narzędziami i technikami
pomocnymi przy tworzeniu strategii marketingowej. K_U052 EP4

Student analizuje przykłady wdrożenia strategii
marketingowej w przedsiębiorstwach i dla samorządu
terytorialnego.

K_U093 EP5

kompetencje społeczne
Jest gotów do działania i myślenia w sposób
przedsiębiorczy i kreatywny w rozwiązywaniu problemów
z zakresu strategii marketingowej.

K_K031 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: strategia marketingowa w marketingu miejsc

Forma zajęć: wykład

21. Wprowadzenie do strategii marketingowych 2 0

42. Strategie marketingowe w marketingu miejsc 2 0

43. Strategiczny plan marketingowy 2 0
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24. Znaczenie strategii marketingowej w decyzjach przedsiębiorstw i samorządów 2 0

35. Przestrzeń, dyfuzja informacji, technologie IT w strategii marketingowej miejsc 2 0

Forma zajęć: laboratorium

31. Etapy tworzenia strategii marketingowej 2 0

42. Podstawowe narzędzia analizy dla strategii marketingu miejsc 2 0

23. Scenariusze i symulacje. Foresight. 2 0

2
4. Metoda pięciu sił Portera, zachowania wobec konkurencji w marketingu miejsc
Macierz BCG w odniesieniu do "produktów" miejsca 2 0

45. Przygotowanie do symulacji strategii marketingowej dla wybranego miejsca 2 0

Wykład uczestniczący, dyskusja, studia przypadkówMetody kształcenia

M. Duczkowska-Piasecka (red.)  (2013): Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne., Difin, Warszawa

M. Reeves, C.Love, P.Tillmanns (2013): Strategiczne podejście do strategii, HBRP

Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders, Veronica Wong (2002): Marketing Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne , Warszawa

(2014): Raport: Strategie marketingowe 2014

Literatura podstawowa

G. Golik-Górecka (2015): Współczesne strategie marketingowe realne i wirtualne – aspekty teoretyczne i praktyczne,
Uniwersytet Łódzki, Łódź

M. Rawski (2009): Wybrane teoretyczne i praktyczne problemy tworzenia strategii w marktingu terytorialnym, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków

Miller D., Holt-Jensen A. (2014): Bergen and Seattle: a Tale of Strategic Planning in Two Cities, European Planning Studies, 5
(2)

Roth-Zanker R. (2001):  How to attract managers and professionals to peripheral regions? Recruitment strategies in the
Weser-Ems Region, European Planning Studies, 9 (1)

Zucchella A., Denicolai S. (2005): Territorial Marketing and strategic management for local development: which connections
and contradictions? Some reflections on Italian experiences, in SZUICE H., and FLOREK M., eds Marketing Terytorianly,
(Territorial Marketing, Application Possibilities, Development Trends)’, Department of Trade and Marketing, Poznan University,
Academy of Economics

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady - egzamin pisemny, oceny w skali 2-5 wg uzyskanych punktów. Próg zaliczenia 50% punktów wg odpowiedzi
pozytywnych.
Laboratorium - zaliczenie na podstawie oceny wykonanego projektu. Pod uwagę brane są kwestie merytoryczne oraz
forma i terminowość oddania projektu.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ocen z zaliczenia laboratorium i egzaminu. Wagi ocen 50% i 50%.

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 strategia marketingowa w marketingu miejsc Arytmetyczna

2
strategia marketingowa w marketingu miejsc [laboratorium] zaliczenie z

oceną

2 strategia marketingowa w marketingu miejsc [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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7Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

10Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-ZZŚ

strategie proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3038_12S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne zintegrowane zarządzanie środowiskiemogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 13 konwersatorium 10 ZO0

Razem 10 1

Koordynator
przedmiotu:

dr DANIEL SZOSTAK

Prowadzący zajęcia: dr DANIEL SZOSTAK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z rozwojem strategii proekologicznych w przedsiębiorstwach, motywami ich wprowadzenia oraz
mechanizmami działania. Nabycie umiejętności przygotowania strategii proekologicznej dla konkretnego
przedsiębiorstwa. Kształtowanie gotowości do uznawania korzyści wdrażania strategii dla przedsiębiorstwa i
środowiska przyrodniczego.

Wymagania wstępne: Wiedza ogólna z zakresu zarządzania, problemów środowiskowych oraz trendów światowej gospodarki

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów
funkcjonowania systemu przyrodniczego oraz
poszczególnych jego komponentów ze szczególnym
uwzględnieniem działalności gospodarczej
przedsiębiorstw

K_W02
K_W04
K_W12

1 EP1

Ma wiedzę na temat globalnych problemów
środowiskowych i ich wpływu na środowisko lokalne w
zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

K_W01
K_W05
K_W10

2 EP2

Ma poszerzoną wiedzę na temat form działalności
człowieka oraz ich wielorakich uwarunkowań i
konsekwencji przyrodniczych lub społeczno-
ekonomicznych

K_W03
K_W063 EP3

umiejętności

Analizuje i ocenia różne efekty działalności gospodarczej
człowieka z zastosowaniem kryteriów ekologicznych K_U02

K_U041 EP4

Analizuje przyczyny i efekty globalnych zmian
środowiskowych, wskazuje sposoby przeciwdziałania
zagrożeniom

K_U01
K_U032 EP5

Wykorzystuje zdobytą wiedzę do prowadzenia debat,
formułowania sądów, opinii, prawidłowości, hipotez na
temat różnych zjawisk zachodzących w środowisku
ekologicznym z gospodarczego punktu widzenia

K_U09
K_U103 EP6
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kompetencje społeczne

Jest gotów do działania i myślenia w sposób
przedsiębiorczy i proekologiczny w rozwiązywaniu
problemów z zakresu badań lub edukacji środowiskowej

K_K03
K_K061 EP7

Jest gotów wspierać i organizować działalność na rzecz
środowiska

K_K02
K_K052 EP8

Jest gotów do sprawnego poruszania się w przestrzeni
prawnej i w obszarze administracji publicznej w związku
z organizacją swojej pracy

K_K07
K_K083 EP9

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: strategie proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Forma zajęć: konwersatorium

21. Strategie proekologiczne: teoria i praktyka 3 0

22. Wdrażanie strategii zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach 3 0

23. Główne typy strategii środowiskowych przedsiębiorstw 3 0

24. Proekologiczne działanie przedsiębiorstwa jako podstawa budowania przewagi konkurencyjnej 3 0

2
5. Implementacja strategii proekologicznych w biznesie. Budowanie ekologicznej marki produktu i
ekowizerunku firmy. program wdrażania działań przyjaznych środowisku naturalnemu w
przedsiębiorstwie

3 0

Analiza tekstów z dyskusją, Opracowanie projektu (program działań proekologicznych), Praca indywidualna i w
grupach, Analiza zdarzeń krytycznych i przypadkówMetody kształcenia

J. Ciechanoicz-McLean (2003): Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa

M. Richert (2002): Ochrona środowiska w działalności inwestycyjnej i gospodarczej : wymagania - procedury - wdrażanie,
Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, Gdańsk

Literatura podstawowa

Michniewska K. (2013): Logistyka odzysku w opakowalnictwie, Difin, Warszawa

Szołtysik J. (2017): Logistyka zwrotna: teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,  Warszawa
Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

10Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5PROJEKT

EP6,EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

zaliczenie z oceną na podstawie: wykonania projektu, aktywności (udziału w dyskusjach) oraz pisemnego kolokwium
testowo-opisowego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

na ocenę końcową wpływa: 50% - wykonany projekt, 25% - aktywność na zajęciach, 25% - kolokwium

Metoda obliczania oceny
końcowej 3

strategie proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Ważona

3
strategie proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
[konwersatorium]

zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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4Studiowanie literatury 0

4Udział w konsultacjach 0

4Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 25

Liczba punktów ECTS 1
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-GP

systemy transportowe i logistyczne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3036_33S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne gospodarka przestrzennaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23
konwersatorium 10 ZO0

wykład 5 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr TADEUSZ BOCHEŃSKI

Prowadzący zajęcia: dr TADEUSZ BOCHEŃSKI

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów ze specyfiką różnych gałęzi transportu oraz  funkcjonowaniem rynku usług przewozowych i
logistycznych w transporcie towarowym.
Nabycie przez studentów umiejętności planowania łańcucha transportowego z wykorzystaniem kilku środków
transportu.
Kształtowanie gotowości do wykorzystania i pogłębiania zdobytej wiedzy oraz zasięgania opinii ekspertów w
przypadku rozwiązywania problemów praktycznych

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu geografii społeczno-gospodarczej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie zasady funkcjonowania systemów
transportu K_W011 EP1

Ma poszerzoną wiedzę na temat form działalności
człowieka w zakresie transportu i logistyki oraz ich
wielorakich uwarunkowań i konsekwencji przyrodniczych
i społeczno-ekonomicznych

K_W062 EP2

umiejętności

Analizuje i ocenia różne efekty działalności człowieka
związane z rozwojem i funkcjonowaniem transportu z
zastosowaniem kryteriów ekologicznych lub społeczno-
ekonomicznych

K_U021 EP3

Potrafi zaprezentować problemy, poglądy i wnioski
dotyczące zagadnień szczegółowych z obszaru geografii
transportu na forum publicznym

K_U102 EP4

kompetencje społeczne

Jest gotów do wykorzystania i pogłębiania zdobytej
wiedzy oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku
rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu
transportu i logistyki

K_K021 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: systemy transportowe i logistyczne

Forma zajęć: wykład

21. Infrastruktura transportowa i logistyczna 3 0

22. Rynek usług transportowych i logistycznych 3 0

1/3



13. Polityka transportowa Unii Europejskiej i Polski 3 0

Forma zajęć: konwersatorium

21. Dostępność transportowa 3 0

22. Rozmieszczenie obiektów infrastruktury logistycznej i ich powiązanie z siecią transportową 3 0

23. Rozwój transportu intermodalnego 3 0

24. Łańcuchy dostaw i wykorzystanie infrastruktury logistycznej 3 0

25. Węzły transportowe i zaplecze logistyczne 3 0

Wykład akademicki z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej., Praca w małych grupach lub indywidualnie z
materiałem źródłowym.Metody kształcenia

L. Mindur (red.) (2014): Technologie transportowe, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa-
Radom

S. Koziarski (2007): Transport lądowy na świecie, Studia i Monografie nr 396, Uniwersytet Opolski Stowarzyszenie Instytut
Śląski, Opole

T. Bocheński (2018): Rozmieszczenie i charakterystyka terminali kontenerowych w Polsce oraz propozycje lokalizacji nowych
obiektów, Problemy Transportu i Logistyki” 2018, nr 1 (41), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

T. Bocheński (2020): Terminale kontenerowe jako niezbędny element rozwoju transportu intermodalnego w Polsce Polsce [w:]
J. Engelhardt, Infrastruktura terminali intermodalnych w portach morskich, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin

T. Bocheński, T. Palmowski (2015): Polskie porty morskie i rola kolei w ich obsłudze na przełomie XX i XXI wieku, Regiony
Nadmorskie 23, Wydawnictwo Bernardinum, Gdańsk-Pelplin

W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król (red.) : Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura podstawowa

H. Zielaskiewicz (2010): Transport intermodalny na rynku usług przewozowych, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii
Eksploatacji – PIB, Radom

I. Fechner (2010): Centra logistyczne i ich rola w procesach przepływu ładunków w systemie logistycznym Polski, Prace
Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport z. 76, s. 19-32

T. Bocheński (2017): Funkcjonowanie rejonów przeładunkowych na styku sieci kolejowych o normalnym i rosyjskim rozstawie
torów w Europie, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 31(3), Kraków

T. Bocheński (2018): Możliwości wykorzystania transportu kolejowego i intermodalnego w obsłudze stref przemysłowych w
Polsce, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 32(1), Kraków

T. Bocheński (2016): Przemiany towarowego transportu kolejowego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, Rozprawy i Studia
T. 938, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

T. Bocheński (2014): Rola kolei w obsłudze centrów logistycznych i transportu intermodalnego w Polsce, Problemy Transportu
i Logistyki nr 28, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 21-35

T. Bocheński (2018): Warehouse and logistics centres in Poland, European Journal of Service Management, 4 (28/2),
Szczecin

Literatura uzupełniająca

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2KOLOKWIUM

EP3,EP4PREZENTACJA

EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Wykład - zaliczenie na ocenę w formie kolokwium obejmującego wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury
podstawowej.
Konwersatorium - zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych za przygotowane i zreferowane prezentacje oraz
aktywność podczas zajęć.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ocen z wykładu i konwersatorium.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 systemy transportowe i logistyczne Arytmetyczna

3 systemy transportowe i logistyczne [wykład]
zaliczenie z
oceną

3 systemy transportowe i logistyczne [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/3



Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

3/3



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

szkolenie BHP
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3434_11S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01
ćwiczenia 1 Z0

wykład 4 Z4

Razem 5 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr MARIA ADAMCZYK

Prowadzący zajęcia: mgr MARIA ADAMCZYK

Cele przedmiotu:
Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, udzielania
pierwszej pomocy w stanach nagłych oraz praw i obowiązków studenta.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza o środowisku, umiejętność uczenia się, umiejętność współdziałania w zespole.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza
Zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania
wykonywania działalności zawodowej w ramach
studiowanego kierunku studiów.

1 EP1

umiejętności

Potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce.1 EP2

Potrafi prowadzić podstawowe zabiegi resuscytacyjne2 EP3

kompetencje społeczne
Realizuje zadania w sposób zapewniający
bezpieczeństwo własne i otoczenia, w tym przestrzega
zasady bezpieczeństwa

1 EP4

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie BHP

Forma zajęć: wykład

1

1. Regulacje prawne:
Uregulowanie prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w prawodawstwie polskim i
Unii Europejskiej,
Obowiązki uczelni, przełożonych w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i
nauki, czynniki ergonomiczne w kształtowaniu warunków pracy, w tym normy higieniczne dla stałych
pomieszczeń pracy.

1 1

1

2. Czynniki niebezpieczne fizyczne, biologiczne i chemiczne na zajęciach laboratoryjnych, pracowniach i
zajęciach terenowych:
Unikanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
Postępowanie powypadkowe (regulacje prawne, ubezpieczenia wypadkowe)

1 1

1
3. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach nagłych, wypadku, obsługa apteczki
pierwszej pomocy 1 1

1
4. Podstawy prawne w zakresie ochrony p.poż., systemy wykrywania pożarów, substancje palne i
wybuchowe, zapobieganie zagrożeniom pożarowym, postępowanie w czasie pożaru i innych
miejscowych zagrożeniach, podręczny sprzęt gaśniczy, ewakuacja.

1 1

1/2



Forma zajęć: ćwiczenia

11. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne ? prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej (RKO) 1 0

Kurs e-learningowy, szkolenie praktyczneMetody kształcenia

B. Rączkowski  (2010):  BHP w praktyce, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk

(2016): Kodeks pracy – tekst jednolity, Dziennik Ustaw RP, Warszawa

(2011): Zarządzenie Rektora US dotyczące BHU i Ppoż, , Szczecin

Literatura podstawowa

D. Koradecka  (1999): Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, Wydawnictwo CIOP, WarszawaLiteratura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

5Zajęcia dydaktyczne 4

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 5

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Zaliczenie kursu e-learningowego z zakresu BHP ? uzyskanie min 75% poprawnych odpowiedzi z testu
Odbycie szkolenia praktycznego z zakresu RKO

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 szkolenie BHP Nieobliczana

1 szkolenie BHP [wykład] zaliczenie

1 szkolenie BHP [ćwiczenia] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

szkolenie biblioteczne
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3484_1S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01 wykład 2 Z2

Razem 2 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr MARTA SZTARK-ŻUREK

Prowadzący zajęcia: mgr MARTA SZTARK-ŻUREK

Cele przedmiotu:
przekazanie studentom wiedzy o zasadach korzystania z biblioteki, zbiorach biblioteki oraz Systemie Biblioteczno-
Informacyjnym Uniwersytetu Szczecinskiego; kształtowanie umiejetnosci i postawy gotowosci do praktycznego
uzytkowania systemów bibliotecznych w sposób nie utrudniajacy dostepu innym uzytkownikom Biblioteki

Wymagania wstępne: brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna prawne i organizacyjne uwarunkowania korzystania z
systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni w ramach
studiowanego kierunku studiów1 EP3

umiejętności
potrafi korzystać z zasobów systemu
bibliotecznoinformacyjnego uczelni zgodnie z
obowiazujacymi zasadami

1 EP1

kompetencje społeczne

jest gotów do realizowania potrzeby dostepu do zasobów
systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni w sposób
nie utrudniajacy dostepu innym uzytkownikom Biblioteki
US1 EP2

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie biblioteczne

Forma zajęć: wykład

2
1. Przedstawienie elementów tworzacych system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu
Szczecinskiego 1 2

wykład z prezentacją multimedialnąMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego
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Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

2Zajęcia dydaktyczne 2

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

2Studiowanie literatury 0

2Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

2Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 9

Liczba punktów ECTS 0

Forma i warunki zaliczenia

zapoznanie sie z prezentacją on-line, pozytywne zaliczenie testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

zaliczenie bez oceny

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie biblioteczne Nieobliczana

1 szkolenie biblioteczne [wykład] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

szkolenie e-learningowe
(INNE DO ZALICZENIA)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ2362_12S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 01 ćwiczenia 2 Z2

Razem 2 0

Koordynator
przedmiotu:

mgr KONRAD MIELKO

Prowadzący zajęcia: mgr KONRAD MIELKO

Cele przedmiotu:
Przeszkolenie studentów w zakresie metod i technik kształcenia na odległość, w tym z funkcjonalnością platformy e-
learningowej oraz formami komunikacji elektronicznej z wykładowcami i administracją na Uczelni. Przedstawienie form
i metod oceniania w trybie wykorzystującym metody i techniki kształcenia na odległość.

Wymagania wstępne: Aktywne konto studenta w domenie stud.usz.edu.pl. Podstawy obsługi komputera.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawowe metody korzystania z narzędzi
chmurowych Microsoft 365 do komunikacji wewnątrz
uczelni.

1 EP1

ma wiedzę na temat zasad zaliczania przedmiotów
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość

2 EP2

zna zasady poruszania się po platformie e-learningowej3 EP3

umiejętności

potrafi zalogować się do platformy nauczania zdalnego1 EP4

potrafi w formie elektronicznej skontaktować się z
wykładowcą i pracownikami uczelni2 EP5

potrafi odnaleźć właściwy przedmiot wykładany online i
przystąpić prawidłowo do egzaminu/zaliczenia online.3 EP6

kompetencje społeczne
posiada kompetencje współpracy i komunikacji z innymi
studentami i wykładowcami w trybie pracy zdalnej1 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: szkolenie e-learningowe

Forma zajęć: ćwiczenia

11. Obsługa platformy e-learningowej. 1 1

12. Komunikacja elektroniczna na uczelni. 1 1

e-learning z wykorzystaniem platformy MoodleMetody kształcenia
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Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

2Zajęcia dydaktyczne 2

0Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

0Studiowanie literatury 0

0Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

0Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 2

Liczba punktów ECTS 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7SPRAWDZIAN

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie bez oceny na podstawie wyników sprawdzianu w formie testu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 szkolenie e-learningowe Nieobliczana

1 szkolenie e-learningowe [ćwiczenia] zaliczenie

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia

2/2



S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

trendy światowej gospodarki
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3434_2S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 4 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 34 konwersatorium 25 ZO0

Razem 25 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. PAWEŁ CZAPLIŃSKI prof. US

Prowadzący zajęcia: dr hab. PAWEŁ CZAPLIŃSKI prof. US

Cele przedmiotu:

Student zna i rozumie pojęcie, istotę, rodzaje rynku globalnego i jego elementy; mechanizmy funkcjonowania
międzynarodowych rynków: towarowych, usługowych, pracy i wiedzy w kontekście procesów globalizacyjnych. Potrafi,
wykorzystując posiadaną wiedzę, analizować samodzielnie lub w zespole przyczyny i efekty globalnych zmian
gospodarczych wskazując sposoby przeciwdziałania zagrożeniom. Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i
odbieranych treści z zakresu gospodarki światowej.

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zagadnień z ekonomii i geografii społeczno-gospodarczej

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student ma pogłębioną wiedzę na temat podstawowych
elementów i mechanizmów funkcjonowania gospodarki
światowej

K_W01
K_W061 EP1

Zna i rozumie fundamentalne problemy współczesnej
cywilizacji globalnej na płaszczyźnie produkcji, wymiany
i konsumpcji

K_W01
K_W032 EP2

umiejętności

Analizuje i ocenia funkcjonowanie wybranych rynków
międzynarodowych

K_U01
K_U021 EP3

Wykorzystuje specjalistyczne techniki informatyczne i
metody statystyczne do opisu elementów gospodarki
światowej

K_U05
K_U06
K_U08

2 EP4

Student wykazuje kreatywność i zabiera głos w
dyskusjach na temat perspektyw rozwoju wybranych
rynków międzynarodowych oraz wykazuje
odpowiedzialność w formułowaniu swoich opinii i sądów

K_U10
K_U113 EP5

kompetencje społeczne

Jest gotów wspierać i organizować działalność na rzecz
społeczności lokalnych myśląc globalnie

K_K03
K_K041 EP6

Jest gotów do planowania własnej pracy i kariery
zawodowej uwzględniając proces globalizacji gospodarki K_K06

K_K082 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: trendy światowej gospodarki

Forma zajęć: konwersatorium

21. Pojęcie gospodarki światowej, jej struktura podmiotowa i regionalna 4 0
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32. Procesy globalizacji w gospodarce światowej 4 0

13. Konkurencyjność międzynarodowa gospodarek narodowych i przedsiębiorstw 4 0

24. Teorie międzynarodowej wymiany handlowej 4 0

25. Środki polityki handlowej: taryfowe ( cła) i pozataryfowe 4 0

46. Międzynarodowa wymiana usług 4 0

47. Międzynarodowe przepływy ludności, migracje siły roboczej 4 0

4
8. Międzynarodowe przepływy kapitałów: przyczyny, formy, polityka  państw eksportujących i
importujących kapitał 4 0

29. Bilans handlowy i płatniczy kraju 4 0

110. Współczesny system walutowy, pieniądz międzynarodowy, MFW 4 0

011. Podział świata według zamożności - zadłużenie, problemy rozwojowe 4 0

Dyskusja naukowa uwzględniająca stawianie i krytykę twierdzeń, porządkowanie myśli, uzgadnianie stanowisk;
metoda projektowaMetody kształcenia

Rafał Matera, Janusz Skodlarski (2019): Gospodarka światowa. Geneza i rozwój., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Zielińska-Głębocka (2012): Współczesna gospodarka światowa, Wolters Kluwer,  Warszawa.
Literatura podstawowa

Kisiel-Łowczyc A. (2010): Współczesna gospodarka światowa, Wyd. UG ,  Gdańsk

Miklaszewski S., Molendowski E. (2009): Gospodarka światowa, Difin, Warszawa

Oziewicz E., Michałowski T. (2013): Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE,  Warszawa

Paweł Czapliński (2011): Consolidation strategy in the polish fishing industry in the light of globalization processes and the
European integration, Security in the Age of Global Changes, Sofia

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

14Przygotowanie się do zajęć 0

15Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywne zaliczenie kolokwium końcowego (min. 60% poprawnych odpowiedzi).
Aktywność w dyskusji na zadane tematy.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona (75% kolokwium końcowe, 25% aktywność na zajęciach)

Metoda obliczania oceny
końcowej 4 trendy światowej gospodarki Ważona

4 trendy światowej gospodarki [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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15Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-MM

wprowadzenie do marketingu miejsc
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3039_13S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne marketing miejscogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 41
ćwiczenia 15 ZO0

wykład 30 E0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. PAWEŁ CZAPLIŃSKI prof. US

Prowadzący zajęcia: dr hab. PAWEŁ CZAPLIŃSKI prof. US , dr ANNA CZAPLIŃSKA

Cele przedmiotu:

Student zna i rozumie rolę, miejsce i znaczenie marketingu miejsc  w teorii marketingu. Potrafi wykorzystywać dorobek
teoretyczny i empiryczny marketingu miejsc do twórczej interpretacji zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych.
Jest gotów do uznania znaczenia wiedzy z zakresu marketingu miejsc w rozwiązywaniu problemów poznawczych i
praktycznych.

Wymagania wstępne:
Podstawowe informacje o świecie współczesnym z zakresu ekonomii, marketingu, geografii społeczno-gospodarczej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie całościowe podejście do budowy marki
miejsca wykorzystując aktualne nurty i problemy
współczesnej geografii

K_W011 EP1

Zna i rozumie procesy tworzenia rozpoznawalnej
tożsamości miejsca K_W042 EP2

Zna metody wykorzystania tożsamości miejsca do
procesów finansowych i społecznych oraz generowania
kapitału społeczno-politycznego.

K_W083 EP3

umiejętności

Potrafi analizować i oceniać różne efekty działalności
związanej z marketingiem miejsc K_U021 EP4

Wykorzystuje specjalistyczne techniki informatyczne i
metody statystyczne do opisu zjawisk związanych z
marketingiem miejsc

K_U052 EP5

Przedstawia publicznie w formie pisemnej i ustnej
przebieg i wyniki własnej pracy badawczej dotyczącej
marketingu konkretnego miejsca w języku polskim lub
przygotowuje krótkie doniesienia w języku obcym

K_U123 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów wspierać i organizować działalność
marketingową na rzecz społeczności lokalnych K_K041 EP7

Jest gotów do sprawnego poruszania się w przestrzeni
prawnej i w obszarze administracji publicznej w związku
z organizacją działań marketingowych dotyczących
marketingu miejsc

K_K072 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

1/3



Przedmiot: wprowadzenie do marketingu miejsc

Forma zajęć: wykład

21. Czym jest marketing miejsc? 1 0

42. Marketing miejsc - perspektywa do wewnątrz 1 0

43. City placement a marketing miejsc 1 0

44. Marka miejsca czy genius loci 1 0

45. Strategie rozwoju miast i regionów 1 0

46. Tożsamość marki miejsca 1 0

47. Działania public i media relations w marketingu miejsc 1 0

48. Marketing miejsc po polsku 1 0

Forma zajęć: ćwiczenia

151. Projektowanie miejsc (stworzenie kompleksowej ?opowieści? o konkretnym miejscu). 1 0

Wykład interaktywny, ćwiczenia audytoryjne (metoda problemowa, projektowa)Metody kształcenia

Pogorzelski J. (2012): Praktyczny marketing miast i regionów,  Wolters Kluwer, Warszawa

Rudolf W. (2016): Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym,  Wyd. UŁ,  Łódź

Szromik A. (2016): Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzędzia, Wyd. edu-Libri,  Kraków

Literatura podstawowa

Duczkowska-Piasecka M. (2013): Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich, Difin, Warszawa

Igor Kavetskyy Paweł Czapliński (2020): Marka narodowa i jej implikacje dla studiów nad ukraińską przedsiębiorczością
pokolenia Z w świetle badań ankietowych studentów, Entrepreneurship - Education 16(1), Kraków

Jacek Pogorzelski  (2019): Praktyczny marketing miast i regionów, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa

Paweł Czapliński  (2021): Marketing miejsc - geograficzna perspektywa = Place Marketing - geographical perspective,
Szczecin

Stępowski R. (2015):  Marketing terytorialny. Jak zbudować i wypromować markę miejscowości?, Wydawnictwo Słowa i Myśli,
Lublin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3EGZAMIN USTNY

EP4,EP5,EP6,EP7,E
P8PROJEKT

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady-ocena pozytywna z egzaminu ustnego.
Ćwiczenia audytoryjne-ocena pozytywna z wykonanego projektu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona (65% wykłady, 35% ćwiczenia audytoryjne - projekt)

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 wprowadzenie do marketingu miejsc Ważona

1 wprowadzenie do marketingu miejsc [wykład] egzamin 0,65

1 wprowadzenie do marketingu miejsc [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

0,35

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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45Zajęcia dydaktyczne 0

3Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

7Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

22Udział w konsultacjach 0

15Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z

współczesne problemy hydrologiczne
(KIERUNKOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3007_58S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne ogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33 konwersatorium 25 ZO0

Razem 25 3

Koordynator
przedmiotu:

dr MAŁGORZATA ŚWIĄTEK

Prowadzący zajęcia: dr MAŁGORZATA ŚWIĄTEK

Cele przedmiotu:

Uzyskanie wiedzy na temat globalnych procesów obiegu wody na obszarach zurbanizowanych  i wynikających z nich
zagrożeń - suszy i powodzi.
Nabycie umiejętności monitorowania i zapobiegania negatywnym skutkom ekstremalnych zjawisk hydrologicznych.
Kształtowanie gotowości do kreatywnego działania przy rozwiązywaniu zadań badawczych i praktycznych związanych
z prawidłowym gospodarowaniem wodą.

Wymagania wstępne: Podstawowe informacje dotyczące obiegu wody w hydrosferze

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu teorie i  pojęcia
związane z obiegiem wody i ich wpływem na
funkcjonowanie człowieka

K_W011 EP1

Zna i rozumie lokalne i globalne problemy związane z
niedoborem lub nadmiarem zasobów wodnych K_W052 EP2

Ma poszerzoną wiedze na temat międzynarodowych i
krajowych systemów i struktur osłony
przeciwpowodziowej i innych katastrof hydrologicznych. K_W063 EP3

umiejętności

Potrafi wykorzystywać dorobek teoretyczny i empiryczny
nauk o Ziemi i środowisku oraz geografii społeczno-
ekonomicznej i gospodarki przestrzennej o przydatne do
charakterystyki zagrożeń hydrologicznych, potrafi
prawidłowo zastosować wprowadzane słownictwo
naukowe.

K_U011 EP4

Potrafi przewidzieć skutki nieracjonalnego
gospodarowania wodą. K_U022 EP5

Potrafi przeanalizować i ocenić zasoby i potrzeby wodne
dla danego obszaru. K_U093 EP6

Potrafi wykorzystać w praktyce opracowania
hydrologiczne z zakresu rozpoznawania i prognozowania
zagrożeń wodnych oraz sam wyznacza
prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń
ekstremalnych.

K_U054 EP7

kompetencje społeczne

Jest gotów do działania w sposób kreatywny rozwiązując
zadania badawcze i praktyczne problemy związane z
prawidłowym gospodarowaniem wodą. K_K031 EP8
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Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: współczesne problemy hydrologiczne

Forma zajęć: konwersatorium

3
1. Obieg wody w warunkach naturalnych oraz  na obszarach zurbanizowanych. Rola infrastruktury
technicznej miast  i terenów zielonych w przeobrażeniu obiegu wody. 3 0

4
2. Zasoby wodne  na świecie i ich podział. Perspektywy zasobów wodnych. Zaopatrzenie w wodę.
Zagrożenia związane z  zanieczyszczeniami, zabudową zlewni, i koryt rzek. 3 0

3
3. Naturalne zagrożenia hydrologiczne: opady, powodzie, susze,  lawiny błotne, tajfuny, wezbrania
sztormowe, tsunami. 3 0

34. Społeczno-gospodarcze skutki  deficytu wody.  Międzynarodowe i lokalne konflikty o wodę. 3 0

35. Osłona hydrologiczno-meteorologiczna w kraju i na świecie. 3 0

36. Analizy i oceny zasobów wodnych i potrzeb wodnych dla wybranych obszarów 3 0

3
7. Wyznaczenie prawdopodobieństwa  ekstremalnie niskich i wysokich poziomów wody ? woda 10-
letnia, 50 ?letnia, 100-letnia i 1000-letnia (rozkłady statystyczne) 3 0

3
8. Wykorzystywanie  opracowań hydrologicznych i oceanograficznych - roczników wód lądowych  i
morskich,. Analiza faksymilowych map pogody  i map poziomów wody w rzekach,  bieżące informacje
internetowe  - analizy i prognozy.

3 0

Wstęp teoretyczny w formie prezentacji multimedialnej., W trakcie zajęć studenci będą wykonywać samodzielnie lub
zespołowo poszczególne zadania w formie pisemnej  oraz prezentacje multimedialne.Metody kształcenia

Chełmicki W. (2001): Woda: zasoby, degradacja, ochrona, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Ciepielowski A. (1999): Podstawy gospodarowania wodą, SGGW, Warszawa
Literatura podstawowa

Graniczny M., Mizerski W.  (2009): Katastrofy przyrodnicze, PWN, Warszawa

Świątek M. : "Czynniki sprzyjające i ograniczające ryzyko powodzi w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem województwa
zachodniopomorskiego)" oraz "Przyczyny i skutki niedoborów wody oraz sezonowa zmienność zasobów wodnych we
własnym regionie" w: skrypt dla Zachodniopomorskiej Szkoły Ćwiczeń, Miasto Szczecin, Szczecin, dostepny w formie PDF

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

7Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4KOLOKWIUM

EP5,EP6,EP7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4PREZENTACJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Poprawne wykonanie pracy  zaliczeniowej w formie referatu - prezentacji multimedialnej a także prac pisemnych.
Następnie pozytywne zaliczenie pisemnego sprawdzianu końcowego.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa przedmiotu to średnia arytmetyczna ocen za prezentację multimedialną, prac pisemnych oraz
sprawdzianu końcowego.

Metoda obliczania oceny
końcowej 3 współczesne problemy hydrologiczne Ważona

3 współczesne problemy hydrologiczne [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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15Udział w konsultacjach 0

8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-Geoz.

zagrożenia antropogeniczne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3041_39S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne geozagrożeniaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23
laboratorium 15 ZO0

wykład 5 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

dr NATALIA SYPION-DUTKOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr NATALIA SYPION-DUTKOWSKA

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z podstawami teoretycznymi na temat zagrożeń środowiska naturalnego wynikających z
działalności lub obecności człowieka, oraz możliwościami ich zapobiegania lub ograniczenia. Rozwijanie umiejętności
analizy i oceny różnych efektów działalności człowieka prowadzących do rozwoju zagrożeń antropogenicznych.
Kształtowanie gotowości do współdziałania i pracy w grupie oraz proponowania optymalnych rozwiązań problemów
związanych z analizą przyczyn i skutków zagrożeń antropogenicznych oraz wdrażania rozwiązań im zapobiegających.

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów rozwoju
zagrożeń antropogenicznych w środowisku
przyrodniczym

K_W021 EP1

Opisuje złożone związki i zależności zachodzące w
środowisku geograficznym pod wpływem antropopresji K_W032 EP2

Ma poszerzoną wiedzę na temat różnych form
działalności człowieka oraz ich wielorakich wpływów na
środowisko przyrodnicze oraz społeczno-ekonomiczne K_W063 EP3

Zna i rozumie fundamentalne problemy współczesnej
cywilizacji globalnej w aspekcie zagrożeń
antropogenicznych

K_W104 EP4

umiejętności

Analizuje i ocenia różne efekty działalności człowieka
prowadzące do rozwoju zagrożeń ekologicznych oraz
społeczno-ekonomicznych

K_U021 EP5

Analizuje przyczyny i efekty działalności człowieka
prowadzące do rozwoju globalnych zmian
środowiskowych, wskazuje sposoby przeciwdziałania
zagrożeniom

K_U032 EP6

Biegle korzysta z różnorodnych źródeł informacji
dotyczących zagrożeń środowiskowych oraz krytycznie
ocenia zawarte w nich dane

K_U063 EP7

Potrafi zaprezentować problemy, poglądy i wnioski
dotyczące zagrożeń antropogenicznych na forum
publicznym

K_U114 EP8
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kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści
dotyczących zagadnień związanych z zagrożeniami
antropogenicznymi

K_K011 EP9

Jest gotów do współdziałania i pracy w grupie oraz
proponowania optymalnych rozwiązań problemów
związanych z analizą przyczyn i skutków zagrożeń
antropogenicznych

K_K032 EP10

Jest gotów wspierać i organizować działalność na rzecz
społeczności lokalnych w związku z pojawianiem się
różnorodnych zagrożeń antropogenicznych K_K043 EP11

Jest gotów do sprawnego poruszania się w przestrzeni
prawnej i w obszarze administracji publicznej w związku
z rozpoznaniem i zdiagnozowaniem określonych
zagrożeń antropogenicznych

K_K074 EP12

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zagrożenia antropogeniczne

Forma zajęć: wykład

21. Zagrożenia środowiska obszarów lądowych wskutek działalności górniczej 3 0

22. Zagrożenia środowiska obszarów lądowych wskutek działalności infrastrukturalnej i przemysłowej 3 0

13. Zagrożenia środowiska związane z gospodarką i transportem wodnym 3 0

Forma zajęć: laboratorium

51. Analiza degradacji terenu wskutek zmian infrastrukturalnych 3 0

52. Analiza ryzyka w energetyce jądrowej 3 0

53. Zajęcia terenowe 3 0

wykład informacyjny i problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja, studium przypadku
Metody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4SPRAWDZIAN

EP5,EP6,EP7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP10,EP11,EP12,E
P8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Sprawdzian pisemny z treści wykładów i zalecanej literatury. Zaliczenie laboratorium na podstawie oceny prac
cząstkowych.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia z oceny za egzamin i ćwiczenia

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 zagrożenia antropogeniczne Arytmetyczna

3 zagrożenia antropogeniczne [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

3 zagrożenia antropogeniczne [wykład]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Dobrzyński D., Macioszczyk A.  (2006): Hydrogeochemia, PWN

Graniczny M, Mizerski W. (2017): Geozagrożenia, Wydawnictwo Naukowe PWN

Migaszewki Z., Gałuszka A.  (2007): Podstawy geochemii środowiska, WNT

Pokojska U., Bednarek R. (red.)  (2012): Geochemia Krajobrazu, Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Literatura podstawowa

Mierzejewska L., Rozkrut D., Domagalski P., Szmyt M., Bugajska B, Sypion-Dutkowska N. (2017): Sytuacja demograficzna
Pomorza Zachodniego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa

Sypion-Dutkowska N. (2020): Przestępczość w ośrodkach wojewódzkich w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego

Prawo geologiczne i górnicze

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

13Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-Geoz.

zagrożenia geologiczne i geomorfologiczne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3446_16S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne geozagrożeniaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 42

ćwiczenia 15 ZO0

wykład 15 E0

zajęcia terenowe 15 ZO0

Razem 45 4

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. KRYSTYNA OSADCZUK

Prowadzący zajęcia: dr inż. KRYSTYNA OSADCZUK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z możliwymi zagrożeniami naturalnymi oraz związanymi z działalnością antropogeniczną na
obszarach o różnej budowie geologicznej oraz rzeźbie terenu.
Uzyskanie umiejętności przewidywania zagrożeń geologicznych i geomorfologicznych w oparciu o dostępne przesłanki
(dane obudowie geologicznej i rzeźbie terenu) oraz doboru sposobów zapobiegania tym zagrożeniom.
Kształtowanie gotowości do stałego poszerzania swojej wiedzy i zdobywania umiejętności specjalistycznych.

Wymagania wstępne: Wiedza z zakresu nauk przyrodniczych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów
funkcjonowania systemu przyrodniczego, w tym
zwłaszcza czynników i procesów stanowiących
potencjalne geozagrożenie

K_W021 EP1

Zna i rozumie złożone związki i zależności zachodzące
pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska
geograficznego

K_W032 EP2

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych
pozwalających na zrozumienie dynamiki i przebiegu
procesów stanowiących potencjalne geozagrożenie

K_W043 EP3

Ma poszerzoną wiedzę na temat form działalności
człowieka oraz ich wielorakich uwarunkowań i
konsekwencji przyrodniczych

K_W064 EP4

Zna narzędzia informatyczne (w tym zaawansowane
programy GIS) i statystyczne wykorzystywane do
opisywania, prognozowania i modelowania przebiegu
procesów i zjawisk przyrodniczych generujących
potencjalne geozagrożenia

K_W075 EP5

Zna i rozumie zasady korzystania z dóbr materialnych i
intelektualnych z zachowaniem praw autorskich i
patentowych

K_W096 EP6
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umiejętności

Potrafi wykorzystać dorobek teoretyczny i empiryczny
poszczególnych subdyscyplin geografii oraz innych nauk
o Ziemi do twórczej interpretacji zjawisk i procesów
przyrodniczych stanowiących potencjalne geozagrożenia

K_U011 EP7

Potrafi przeanalizować i ocenić samodzielnie lub w
zespole różne efekty działalności człowieka  prowadzące
do geozagrożeń

K_U022 EP8

Potrafi przeanalizować samodzielnie lub w zespole
przyczyny i efekty globalnych oraz regionalnych i
lokalnych zmian środowiskowych, wskazuje sposoby
przeciwdziałania zagrożeniom geologicznym i
geomorfologicznym

K_U033 EP9

Potrafi wykorzystać specjalistyczne techniki
informatyczne i metody statystyczne do opisu i analizy
zjawisk stanowiących zagrożenia geologiczne i
geomorfologiczne.

K_U054 EP10

Potrafi biegle korzystać z różnorodnych źródeł
informacji, krytycznie ocenia zawarte w nich dane,
przetwarza je i prezentuje stosownie do zakładanego
celu.

K_U065 EP11

Potrafi zaprezentować problemy, poglądy i wnioski
dotyczące geozagrożeń K_U116 EP12

kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści
dotyczących geozagrożeń K_K011 EP13

Jest gotów do współdziałania i pracy w grupie,
przeprowadzania negocjacji w sytuacjach konfliktowych
oraz proponowania optymalnych rozwiązań problemów
poznawczych i praktycznych w zakresie identyfikacji
geozagrożeń, a także prognozowania ich rozwoju

K_K022 EP14

Jest gotów do propagowania wiedzy geograficznej,
kreowania pozytywnego wizerunku geografii jako
dyscypliny naukowej

K_K053 EP15

Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej
oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad K_K084 EP16

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zagrożenia geologiczne i geomorfologiczne

Forma zajęć: wykład

11. Klasyfikacje zagrożeń naturalnych 2 0

22. Zagrożenia występujące na obszarach sejsmicznych i wulkanicznych 2 0

2
3. Zagrożenia związane z ruchami masowymi w górach i na obszarach niżowych, przyczyny naturalne i
antropogeniczne (obrywy, osuwiska, lawiny, spływy gruzowe i błotne) 2 0

2
4. Zagrożenia występujące w strefie brzegowej mórz związane z abrazją, procesami masowymi oraz
falami tsunami 2 0

2
5. Zagrożenia związane z obecnością skał łatwo rozpuszczalnych w podłożu geologicznym; procesy
krasowo-zapadliskowe, procesy subrozyjne 2 0

26. Zagrożenia na obszarach występowania wieloletniej zmarzliny; procesy termokrasowe 2 0

17. Zagrożenia na obszarach pustynnych i półpustynnych - burze piaskowe i pyłowe 2 0

3
8. Zagrożenia związane z eksploatacją kopalin, wód gruntowych, ropy naftowej i gazu ziemnego.
Geogeniczne zanieczyszczenie środowiska 2 0

Forma zajęć: ćwiczenia

6
1. Regionalizacja zagrożeń geologicznych i geomorfologicznych na obszarze Polski na podstawie
istniejących map topograficznych, geomorfologicznych i geologicznych 2 0

62. Analiza wybranych przypadków zagrożeń geologicznych i geomorfologicznych 2 0

33. Sporządzanie kart wybranych zagrożeń geologicznych i geomorfologicznych 2 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe
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15

1. Identyfikacja, rozpoznawanie i dokumentowanie zagrożeń geologicznych w terenie.
Wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz innych zagrożeń
geologicznych (w dolinach rzecznych i ich strefach krawędziowych oraz w morskiej strefie brzegowej). 2 0

Wykład, ćwiczenia - opracowanie projektów zespołowychMetody kształcenia

Berger A.R. (2006): Abrupt geological changes: Causes, effects, and public issues, Quaternary International 151

Grabowski D., Marciniec P., Mrozek T., Nescieruk P., Rączkowski W., Wójcik A., Zimnal Z. (2008): Instrukcja opracowania
mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000. , PIG-BIB
(http://geoportal.pgi.gov.pl/css/sopo/instr_oprac_motz.pdf), Warszawa

Graniczny M., Mizerski W. (2007): Katastrofy przyrodnicze, PWN, Warszawa

Han J., Wu S., Wang H.  (2007): Preliminary study on geological hazard chains., Earth Science Frontiers  14 (6)

Literatura podstawowa

Allen P.A. (2000): Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Borówka R.K. (2001): Budowa Ziemi bez tajemnic, Wydawnictwo KURPISZ, Poznań

Costa J.E., Baker V.R. (1981): Surficial geology. Building with the Earth. , John Wiley & Sons, New York

Furmańczyk K., Musielak S., Osadczuk K., Prajs J. (1993): Fotointerpretacyjny atlas dynamiki brzegu morskiego. , Geologia i
geomorfologia Środkowego Pobrzeża i Południowego Bałtyku (red. Wacław Florek)., Słupsk

Leroy S.A.G (2006): From natural hazard to environmental catastrophe: Past and present., Quaternary International 158

Mannion A.M. (2001): Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego, PWN, Warszawa

Witt A., Borówka R.K. (1997): Rzeźba powierzchni Ziemi. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, tom VI. , Wydawnictwo
KURPISZ , Poznań

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

45Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

10Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP11,EP12,EP
13,EP2,EP3,EP4,EP
5,EP6,EP8,EP9

EGZAMIN USTNY

EP1,EP10,EP11,EP
12,EP2,EP3,EP7,EP
9

PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP13,EP14,EP15,E
P16ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

ćwiczenia - pozytywne zaliczenie wszystkich pisemnych opracowań z poszczególnych zajęć ćwiczeniowych
wykłady - pozytywnie zdany egzamin ustny
zajęcia terenowe - pozytywna ocena ze sprawozdania z zajęć

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena koordynatora - średnia ocen z ćwiczeń, egzaminu oraz zajęć terenowych

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 zagrożenia geologiczne i geomorfologiczne Arytmetyczna

2 zagrożenia geologiczne i geomorfologiczne [ćwiczenia]
zaliczenie z
oceną

2
zagrożenia geologiczne i geomorfologiczne [zajęcia terenowe] zaliczenie z

oceną

2 zagrożenia geologiczne i geomorfologiczne [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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10Studiowanie literatury 0

21Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

12Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 100

Liczba punktów ECTS 4
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-Geoz.

zagrożenia hydrometeorologiczne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3009_40S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne geozagrożeniaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 33
laboratorium 20 ZO0

wykład 20 E0

Razem 40 3

Koordynator
przedmiotu:

dr SZYMON WALCZAKIEWICZ

Prowadzący zajęcia: dr SZYMON WALCZAKIEWICZ

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z zagrożeniami ze strony atmosfery oraz hydrosfery
Nabycie przez studentów umiejętności dostrzegania i przeciwdziałania zagrożeniom i stratom stanowiącym ich
konsekwencje
Kształtowanie gotowości do działania i myślenia w sposób przedsiębiorczy i kreatywny w rozwiązywaniu problemów z
zakresu zagrożeń hydrometeorologicznych

Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych treści z zakresu meteorologii, klimatologii, hydrografii i oceanografii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie temat wzajemnych relacji między
atmosferą, hydrosferą, litosferą i biosferą, w
szczególności w aspekcie oddziaływania ekstremalnych
zjawisk hydrologicznych i meteorologicznych na
przyrodę ożywioną

K_W021 EP1

Student zna i rozumie aspekty oddziaływania
ekstremalnych zjawisk hydrologicznych i
meteorologicznych na gospodarkę oraz wpływu
nieodpowiedniego gospodarowania na
prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń
hydrologicznych. Zna formy zapobiegania skutkom
ekonomicznym występowania ekstremalnych zjawisk
hydrometeorologicznych.

K_W062 EP2
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umiejętności

Student potrafi analizować i oceniać samodzielnie lub w
zespole wpływ działalności człowieka na występowanie
ekstremalnych zjawisk hydrometeorologicznych. K_U021 EP3

Student potrafi analizować samodzielnie lub w zespole
przyczyny i efekty zmian zachodzących we frekwencji i
natężeniu niebezpiecznych zjawisk
hydrometeorologicznych. Wskazuje sposoby
przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z
występowania tych zjawisk

K_U032 EP4

Student potrafi korzystać z różnorodnych źródeł
informacji dotyczących zagrożeń
hydrometeorologicznych, krytycznie ocenia zawarte w
nich dane, przetwarza je i prezentuje stosownie do
zakładanego celu, np. opracowania strategii ograniczenia
skutków ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i
hydrologicznych.

K_U063 EP5

kompetencje społeczne

Student jest gotów do współdziałania i pracy w grupie,
przeprowadzania negocjacji w sytuacjach zagrożeń
hydrometeorologicznych, proponowania optymalnych
zabezpieczeń przed tymi zagrożeniami oraz form
likwidacji skutków ekstremalnych zjawisk
hydrologicznych i meteorologicznych

K_K021 EP6

Student jest gotów do działania i myślenia w sposób
przedsiębiorczy i kreatywny w rozwiązywaniu problemów
z zakresu zagrożeń hydrometeorologicznych. K_K032 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zagrożenia hydrometeorologiczne

Forma zajęć: wykład

21. Cyklony tropikalne i tornada ? obszary występowania, zakres ochrony i straty przez nie wywołane 3 0

22. Przyczyny i skutki wezbrań powodziowych. Formy ochrony przeciwpowodziowej 3 0

23. Przyczyny i skutki występowania susz w Polsce i na świecie. Formy przeciwdziałania 3 0

2
4. Przyczyny zagrożeń występujących w strefie brzegowej mórz i formy zabezpieczeń brzegu ze
szczególnym uwzględnieniem południowego wybrzeża Bałtyku. Przyczyny i skutki tsunami. 3 0

25. Zagrożenia śnieżne i lodowe. 3 0

2
6. Fale ciepła i chłodu. Skutki zdrowotne silnych wahań temperatury i ciśnienia. Formy dostosowania się
występujących ekstremów pogodowych 3 0

27. Kwaśne deszcze, El Nino/La Nina i niszczenie warstwy ozonowej 3 0

68. Globalne ocieplenie-przyczyny i skutki 3 0

Forma zajęć: laboratorium

31. Prognozowanie ekstremalnie dużych prędkości wiatru na podstawie map synoptycznych 3 0

22. Wyznaczanie okresów opadów o anomalnych wielkościach. 3 0

43. Określanie regionów narażonych na burze 3 0

5
4. Określanie przestrzennego rozkładu zagrożeń hydrologicznych i meteorologicznych w Europie i w
Polsce 3 0

1
5. Opracowywanie strategii ograniczania negatywnych skutków wystąpienia wybranego ekstremalnego
zjawiska hydrologicznego lub meteorologicznego 3 0

56. Zmiany klimatu na przykładzie Polski 3 0

Prezentacja multimedialna, Wykorzystanie technik komputerowych (głównie programy GISowe), danych cyfrowych
dotyczących parametrów meteorologicznych i hydrologicznychMetody kształcenia
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KZGW (2016): Vademecum ochrony przeciwpowodziowej, www.kzgw.gov.pl

Mizerski G., Graniczny M. (2017): Geozagrożenia, PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Barszczyńska M. i  in. (2005): Zdążyć przed powodzią. Przewodnik metodyczny na temat lokalnych systemów monitoringu i
ostrzeżeń powodziowych, IMGW, Warszawa

Girjatowicz J. (2006): Przewodnik do ćwiczeń z hydrografii z elementami hydrografii wybrzeża, Wydawnictwo Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin

Graniczny M., Mizerski W. (2009): Katastrofy przyrodnicze, PWN, Warszawa

Kossowska-Cezak U., Bajkiewicz-Grabowska E. (2008): Podstawy hydrometeorologii, PWN, Warszawa

Kowalczak P. (2008): Zagrożenia związane z deficytem wody, Kurpisz, Poznań

Malinowska M. (red.) (2010): Przewodnik do ćwiczeń z meteorologii i klimatologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdańsk

Świątek M., Walczakiewicz Sz. (2019): Wyjątkowość hydrometeorologiczna lat 2017 i 2018 w województwie
zachodniopomorskim” [w:] Chojnacka-Ozga L., Lorenc H. (red.), Współczesne problemy klimatu Polski, IMGW-PIB, Warszawa

Taszarek M., Pilguj N., Orlikowski J., Surowiecki A., Walczakiewicz Sz., Pilorz W., Piasecki K., Pajurek Ł., Półrolniczak M.
(2019): Derecho Evolving from a Mesocyclone - A Study of 11 August 2017 Severe Weather Outbreak in Poland: Event
Analysis and High-Resolution Simulation, Monthly Weather Review

Terefenko P., Giza A., Paprotny D., Walczakiewicz Sz. (2020): Characteristic of winter storm Xavier and its impacts on coastal
morphology: results of a case study on the Polish coast, Journal of Coastal Research

Walczakiewicz Sz. (2020): Regiony trąb powietrznych w Polsce – meteorologiczne uwarunkowania oraz rozkład przestrzenny i
czasowy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

40Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

3Studiowanie literatury 0

17Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

5Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP4EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4,EP5,EP6,E
P7PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

- egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładów oraz zalecanej literatury
- zaliczenie laboratorium na podstawie poprawnie wykonanych prac ćwiczeniowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena końcowa wyliczana na podstawie średniej ważonej: egzamin pisemny (40%), ocena z ćwiczeń (60%)

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 zagrożenia hydrometeorologiczne Ważona

3 zagrożenia hydrometeorologiczne [wykład] egzamin 0,40

3 zagrożenia hydrometeorologiczne [laboratorium]
zaliczenie z
oceną

0,60

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-Geoz.

zanieczyszczenia biogeniczne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3446_18S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne geozagrożeniaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22
konwersatorium 10 ZO0

zajęcia terenowe 10 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. BRYGIDA WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. BRYGIDA WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Cele przedmiotu:

Zdobycie wiedzy na temat różnych rodzajów zanieczyszczeń biogenicznych, przyczyn ich powstawania oraz skutków
dla środowiska. Pozyskanie umiejętności przeprowadzania analiz danych dotyczących stopnia zagrożenia środowiska
spowodowanego obecnością zanieczyszczeń biogenicznych oraz metodami ich ograniczenia i eliminacji.
Ukształtowanie właściwej postawy dla inicjowania i współorganizowania działań na rzecz ochrony środowiska.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu chemii i biologii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma pogłębiona wiedzę na temat mechanizmów
funkcjonowania systemu przyrodniczego i przepływu
biogenów

K_W021 EP1

Opisuje złożone związki i zależności zachodzące
pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska
przyrodniczego, związane z obiegiem biogenów K_W032 EP2

Zna metody i narzędzia badawcze stosowane do oceny
ilości biogenów oraz metody zmniejszające
zanieczyszczenia biogenne

K_W083 EP3

umiejętności

Analizuje i ocenia wpływ działalności człowieka na
poziom zanieczyszczeń biogennych środowiska
przyrodniczego

K_U021 EP4

Stosuje specjalistyczne techniki informatyczne i metody
statystyczne do opisu stopnia zanieczyszczenia
biogennego oraz jego zmian czasowych i przestrzennych K_U052 EP5

Wyszukuje w różnych źródłach danych dotyczących
zanieczyszczeń biogennych, ocenia je, przetwarza i
prezentuje stosownie do zakładanego celu

K_U063 EP6

Potrafi kierować zespołem analizującym i
opracowującym zagadnienia dotyczące przemian
biosfery i wykorzystania zasobów środowiska. Efekt ten
realizowany jest przede wszystkim podczas zajęć
terenowych.

K_U144 EP9
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kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści z
zakresu wiedzy geograficznej K_K011 EP7

Jest gotów do proponowania optymalnych rozwiązań
problemów zanieczyszczenia środowiska,
równoważących straty i zyski społeczne i przyrodnicze K_K022 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zanieczyszczenia biogeniczne

Forma zajęć: konwersatorium

2
1. Definicje związków biogennych, znaczenie biogenów dla życia organizmów, cykle biogenów w
przyrodzie, migracja biogenów z żywych organizmów 2 0

2
2. Biogenne zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, chemizm wód słodkich i słonych,
naturalnych i zanieczyszczonych, źródła zanieczyszczeń wód, migracja zanieczyszczeń, trofia, saprobia,
samooczyszczanie, eutrofizacja

2 0

2
3. Biogenne zanieczyszczenia gleb, fizykochemiczna struktura gleby, kompleks sorpcyjny, źródła
zanieczyszczeń biogennych pedosfery, rekultywacja, remediacja gleby 2 0

24. Biogenne zanieczyszczenia atmosfery, kwaśne deszcze, globalne ocieplenie 2 0

2
5. Biogenne zanieczyszczenia biosfery, degradacja biosfery, antroposfera jako główne źródło
zanieczyszczeń biogennych, choroby cywilizacyjne jako efekt zanieczyszczeń biogennych 2 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

41. Wizyta w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów 2 0

32. Wizyta w Oczyszczalni ścieków komunalnych 2 0

33. Wizyta w SHIP-SERVICE S.A. 2 0

wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, analiza
przypadków,
praca w terenie, obserwacja działalności przedsiębiorstw związanych z gospodarowaniem zanieczyszczeniami i
ochroną środowiska, sprawozdania z zajęć terenowych

Metody kształcenia

Chełmicki W. (2002): Woda. Zasoby, degradacja, ochrona, Wyd. Nauk PWN, Warszawa

Juda-Rezler K. (2006): Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza na środowisko, Ofic. Wyd. PW, Warszawa

Kajak Z. (1979): Eutrofizacja wód, PWN, Warszawa

Maciak F. (2003): Ochrona i rekultywacja środowiska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Publikacje Biblioteki Państwowego Monitoringu Środowiska

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP7,EP8,EP9ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Pozytywne oceny z przygotowanych prezentacji i aktywnego udziału w dyskusjach w ramach zajęć
konwersatoryjnych; pozytywne oceny ze sprawozdań pisemnych w ramach zajęć terenowych

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia ważona: 0,6 wagi z zajęć konwersatoryjnych i 0,4 wagi z raportów z zajęć terenowych

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 zanieczyszczenia biogeniczne Ważona

2 zanieczyszczenia biogeniczne [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

0,40

2 zanieczyszczenia biogeniczne [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

0,60

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Alloway B. J., Ayres D. C. (1999): Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Dobrzański G., Dobrzańska B.M., Kiełczewski D., (2009): Ochrona środowiska przyrodniczego., Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Filipkowska A., Złoch I., Wawrzyniak-Wydrowska B., Kowalewska G. (2016): Organotins in fish muscle and liver from the
Polish coast of the Baltic Sea: Is the total ban successful? , Marine Pollution Bulletin, 111: 493–499

Kowalewska G., Konat-Stepowicz J., Wawrzyniak-Wydrowska B., Szymczak-Żyła M.  (2003): Transfer of organic
contaminants to the Baltic in the Odra Estuary, Marine Pollution Bulletin, 46: 703-718

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

2Przygotowanie się do zajęć 0

6Studiowanie literatury 0

8Udział w konsultacjach 0

8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-Geoz.

zarządzanie kryzysowe
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3007_37S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne geozagrożeniaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 22 konwersatorium 20 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

dr MAŁGORZATA ŚWIĄTEK

Prowadzący zajęcia: dr MAŁGORZATA ŚWIĄTEK

Cele przedmiotu:
Poznanie zasad postępowania w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia. Wytworzenie umiejętności planowania i
reagowania w zarządzaniu kryzysowym. Kształtowanie gotowości do podejmowania decyzji i odpowiedzialności za
bezpieczeństwo własne i innych.

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zarządzania, umiejętność czytania aktów prawnych

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu główne
teorie w zakresie bezpieczeństwa, w szczególności w
obszarze ratownictwa, gospodarki, turystyki i sportu. K_W011 EP1

Student zna i rozumie związki między osiągnięciami
dyscyplin naukowych związanych ze zjawiskami
przyrodniczymi, społecznymi, prawnymi i zagadnieniami
w szczególności z zakresu bezpieczeństwa państwa,
ratownictwa, gospodarki, turystyki i sportu, przestrzennej
analizy zagrożeń, prognozowania pogodowego,
planowania aktywności w przestrzeni itp.

K_W042 EP2

umiejętności

Student potrafi analizować problemy jednostki i grupy
społecznej i podjąć odpowiednie działania z zakresu
ratownictwa i bezpieczeństwa

K_U021 EP3

Student potrafi prezentować swoje stanowisko i opinie
oraz ocenić stanowisko i opinie innych w zakresie
bezpieczeństwa i kwestii związanych z aktywnościami, z
zachowaniem zasad prawidłowego prowadzenia dyskusji.

K_U102 EP4

kompetencje społeczne

Student jest gotów do samodzielnego podejmowania
decyzji, oceny działań własnych i zespołów, którymi
kieruje oraz przyjmowania odpowiedzialności za skutki
tych działań

K_K091 EP5

Student jest gotów do zasięgnięcia opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem
problemu związanego z kwestiami bezpieczeństwa K_K092 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning
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Przedmiot: zarządzanie kryzysowe

Forma zajęć: konwersatorium

21. Charakterystyka podstawowych aktów prawnych. 2 0

2
2. Podmioty i system zarządzania kryzysowego w Polsce. Rola służb i innych podmiotów w zarządzaniu
kryzysowym. 2 0

23. Zagrożenia społeczności regionalnych i lokalnych. Zasady postępowania podczas zagrożeń. 2 0

24. Metodyka i procedury pracy w zarządzaniu kryzysowym. 2 0

25. Istota podejmowania decyzji i realizacja procesu kierowania sytuacją kryzysową. 2 0

26. Kryzys , ryzyko i analiza  jako nierozłączne elementy bezpieczeństwa. 2 0

27. Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne. 2 0

2
8. Procedury działania zespołów reagowania i zarządzania kryzysowego. Zasady ostrzegania ludności.
Zasady zachowania się i obowiązki w sytuacjach ewakuacji. 2 0

29. Planowanie akcji ratowniczej. 2 0

210. Zasady opracowywania dokumentów w zarządzaniu kryzysowym. 2 0

prezentacja multimedialna, analiza tekstów z dyskusją, dyskusje panelowe, burze mózgówMetody kształcenia

K. Sienkiewicz-Małyjurek, F. Krynojewski (2010): Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Warszawa

M. Lisiecki (2011): Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Warszawa
Literatura podstawowa

A. Misiuk (2010): Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe.

M. Świątek (2017): Bezpieczeństwo wodne na Pomorzu - wybrane uwarunkowania, US, Szczecin

S. Sulowski, M. Brzeziński (2009): Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia., Warszawa

T. Czapiewski, M. Sikora (2013): Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego w województwie zachodniopomorski. Diagnoza i
profilaktyka., Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

4Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP5,EP6PROJEKT

EP4ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

Prawidłowe wykonanie projektu oraz pozytywne zaliczenie sprawdzianu pisemnego

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

ocena z projektu: 40%; ocena z końcowego kolokwium ustnego: 60%

Metoda obliczania oceny
końcowej 2 zarządzanie kryzysowe Ważona

2 zarządzanie kryzysowe [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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2Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

5Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-ZZŚ

zarządzanie obszarem chronionym
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

SPR24AIIJ3434_29S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne zintegrowane zarządzanie środowiskiemogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23
konwersatorium 10 ZO0

zajęcia terenowe 10 ZO0

Razem 20 2

Koordynator
przedmiotu:

dr ELŻBIETA MYDŁOWSKA

Prowadzący zajęcia: dr ELŻBIETA MYDŁOWSKA

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi  tworzenia, funkcjonowania i zarządzania
przyrodniczymi obszarami chronionymi oraz podejmowanymi na wskazanych obszarach działaniami ochronnymi.
Nabycie przez studenta umiejętności identyfikacji działań ochronnych w zależności od rodzaju danego obszaru
chronionego i występującego zagrożenia
Kształtowanie gotowości do rozwiązywania problemów mogących powstać w ramach zarządzania obszarami
chronionymi

Wymagania wstępne: Wiedza ogólnoprzyrodnicza, podstawowe wiadomości z biologii i zagadnienia związane z ochroną środowiska

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Student zna procedury i sposoby sporządzania planów
ochrony dla wybranych obszarów chronionych K_W011 EP1

Student ma pogłębioną wiedzę na temat monitoringu
środowiska, opisuje główne walory środowiska obszaru
chronionego i identyfikuje jego zagrożenia

K_W02
K_W062 EP2

Student zna źródła finansowania ochrony przyrody K_W113 EP3

umiejętności

Student określa potrzeby, rodzaj i sposób działań
ochronnych oraz projektuje i kosztorysuje zabiegi
ochronne

K_U031 EP4

Student biegle korzysta z aktów prawnych dotyczących
zarządzania obszarami chronionymi K_U062 EP5

kompetencje społeczne

Student jest gotów do sprawnego poruszania się w
przestrzeni ustawodawczo-administracyjnej obszarów
chronionych

K_K071 EP6

Student jest świadomy wagi ochrony cennych obszarów
oraz ich wrażliwości na zagrożenia K_K082 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zarządzanie obszarem chronionym

Forma zajęć: konwersatorium
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2
1. Obszarowa ochrona przyrody ?znaczenie i realizacja w Polsce, UE i w skali międzynarodowej.
Istniejące i projektowane obszary chronione w Polsce 3 0

1
2. Plany ochrony jako instrument prawny ? ogólne wymagania i tryb sporządzania planów ochrony dla
wybranych obszarów chronionych 3 0

2
3. Znaczenie ochrony walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych. Działania ochronne ?
rodzaj, miejsce i sposób wykonania 3 0

14. Monitoring środowiska obszarów chronionych 3 0

15. Ocena stanu i trendów zmian jakości wybranych elementów środowiska 3 0

26. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony obszarów chronionych 3 0

17. Komunikacja społeczna i edukacja w procesie zarządzania obszarami chronionymi 3 0

Forma zajęć: zajęcia terenowe

31. Instytucje zarządzające obszarami chronionymi - spotkania z przedstawicielami 3 0

5
2. Przygotowanie planu zarządzania obszarem chronionym - wizyty terenowe, komunikacja społeczna
(projekt) 3 0

23. Edukacja w procesie zarządzania obszarami chronionymi - podsumowanie zajęć terenowych 3 0

Zajęcia w formie panelu, z  użyciem prezentacji multimedialnych. Realizacja projektu.Metody kształcenia

Iddle E., Bines T. (2004): Planowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo – Przewodnik dla praktyków i ich szefów, Wyd.
Klubu Przyrodników, Świebodzin

Symonides E. (2014): Ochrona przyrody, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2010 r. w sprawie  sporządzenia projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000
(Dz.U. 2010 nr 64 poz. 401)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2010 r. w sprawie  sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 (Dz.U. 2010 nr 34 poz. 186)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55)

Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP6PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7PROJEKT

EP2,EP4,EP5,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Realizacja projektu na wskazany temat z zakresu zarządzania obszarami chronionymi uwzględniającego zajęcia w
terenie.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z konwersatorium to średnia arytmetyczna z ocen otrzymanych za poszczególne etapy projektu.
Ocena z zajęć terenowych to średnia arytmetyczna ocen otrzymanych za: zgromadzone dane (na potrzeby projektu)
podczas pracy w terenie, ich wstępne opracowanie oraz aktywność.

Metoda obliczania oceny
końcowej

3 zarządzanie obszarem chronionym Arytmetyczna

3 zarządzanie obszarem chronionym [zajęcia terenowe]
zaliczenie z
oceną

3 zarządzanie obszarem chronionym [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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 Herbich J. (red.) (2004): Podręczniki  metodyczne, t. 1-9 , Ministerstwo Środowiska, http://natura2000.gdos.gov.pl, Warszawa

Depa Ł. i in. (2018): Polska księga zwierząt. Gatunki zagrożone, Wydawnictwo Dragon, Warszawa

Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. (2008): Ochrona  środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa

Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota M.  (1998): Przyrodnicze obszary chronione – możliwości wykorzystania,
Wydaw.IGPiK, Warszawa

Pullin A. S. (2017): Biologiczne podstawy ochrony przyrody, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa

Żarska B. (2011): Ochrona krajobrazu, Wyd. 4 zmienione, Wydaw.  SGGW, Warszawa

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2005 r. w sprawie  sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego,
rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian  w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników
przyrody (Dz.U. 2005 nr 94 poz. 794)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2010 r. w sprawie siedlisk  przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów  kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 (Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2011 r. w sprawie  obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133)

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

20Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

12Udział w konsultacjach 0

4Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-GP

zarządzanie terytorialne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3037_26S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne gospodarka przestrzennaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32
konwersatorium 15 ZO0

wykład 10 E0

Razem 25 3

Koordynator
przedmiotu:

dr hab. IGOR KAVETSKYY

Prowadzący zajęcia: dr hab. IGOR KAVETSKYY

Cele przedmiotu:

poznanie zasad zarządzania jednostkami terytorialnymi w celu zwiększenia dobrobytu społeczno-gospodarczego i
efektywnego sprawowania władzy w nowoczesnym systemie gospodarczym; rozwijanie umiejętności doboru i
wykorzystania skutecznych metod i technik w zarządzaniu wzrostem i rozwojem gospodarczym JST; kształtowanie
postawy otwartości i podejścia krytycznego w zakresie problemów poznawczych i praktycznych dotyczących
zarządzania terytorialnego

Wymagania wstępne: wiedza ogólna w zakresie podstaw ekonomii i zarządzania

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

ma pogłębioną wiedzę z zakresu teorii zarządzania
terytorialnego

K_W04
K_W121 EP1

ma poszerzoną wiedzę na temat sprawowania władzy w
JST na poziomie operacyjnym i strategicznym K_W062 EP2

umiejętności

potrafi stosować różne metody i techniki w zarządzaniu
wzrostem i rozwojem gospodarczym JST K_U01

K_U051 EP3

potrafi debatować na temat współczesnych problemów
występujących w JST i różnych metod radzenia sobie z
nimi

K_U102 EP4

kompetencje społeczne

jest gotów do uznania znaczenia wiedzy w poszukiwaniu
optymalnych rozwiązań problemów poznawczych i
praktycznych dotyczących zarządzania terytorialnego K_K021 EP5

jest gotów do sprawnego poruszania się w przestrzeni
prawnej i w obszarze administracji publicznej K_K072 EP6

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zarządzanie terytorialne

Forma zajęć: wykład

21. Problematyka zarządzania w perspektywie geograficznej 2 0

22. Ustrojowe formy zarządzania terytorialnego 2 0
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23. Modele administracji lokalnej i samorządu terytorialnego 2 0

24. Współczesne tendencje w zarządzaniu terytorialnym 2 0

25. Perspektywiczne czynniki zmian struktur terytorialnych 2 0

Forma zajęć: konwersatorium

31. System zarządzania terytorialnego w Polsce 2 0

2
2. Kierunki zmian w systemie władzy lokalnej we Francji

2 0

23. Struktura samorządu terytorialnego Republiki Federalnej Niemiec 2 0

24. Autonomia i regionalizm w Hiszpanii 2 0

25. Regionalizm i neofederalizm we Włoszech 2 0

2
6. Dewolucja i neoregionalizm w Zjednoczonym Królestwie

2 0

27. Ustrój terytorialny Federacji Rosyjskiej 2 0

Wykład interaktywny, analiza przypadków, dyskusja w formie debatyMetody kształcenia

Kaczmarek T. (2005): Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich , Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza , Poznań

Machelski Z. (2015): Struktury terytorialne państwa., Wydaw. Sejmowe , Warszawa

Płonka-Bielenin K. (2013): Model ustroju samorządu gminnego w wybranych krajach europejskich. Prawo samorządu
terytorialnego w toku przemian, Difin, Warszawa

Literatura podstawowa

Czapliński P., Kavetskyy I. (2021): Marketing miejsc - geograficzna perspektywa = Place Marketing - geographical
perspective, ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/348370915_Marketing_miejsc_-
_geograficzna_perspektywa_Place_Marketing_-_geographical_perspective

Kożuch B., Sułkowski M. (2015): Instrumentarium zarządzania publicznego, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

25Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

11Przygotowanie się do zajęć 0

11Studiowanie literatury 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2EGZAMIN PISEMNY

EP3,EP4,EP5,EP6ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

wykłady - egzamin pisemny z zakresu treści przedmiotowych i zalecanej literatury
konwersatorium - zaliczenie z oceną na podstawie oceny aktywności podczas zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem
zaangażowania w dyskusje na zadane tematy

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Średnia arytmetyczna ocen z zakresu wykładów i konwersatoriów

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 zarządzanie terytorialne Arytmetyczna

2 zarządzanie terytorialne [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

2 zarządzanie terytorialne [wykład] egzamin

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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15Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

11Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-MM

zasoby środowiska geograficznego w marketingu miejsc
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3007_16S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne marketing miejscogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 2 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 32
laboratorium 15 ZO0

wykład 15 E0

Razem 30 3

Koordynator
przedmiotu:

dr SZYMON WALCZAKIEWICZ

Prowadzący zajęcia: dr MAŁGORZATA ŚWIĄTEK

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta ze specyfiką zasobów i funkcjonowania środowiska geograficznego w aspekcie opracowania ich
przydatności dla potrzeb marketingu miejsc.
Nabycie umiejętności oceny zasobów środowiskowych i wskazywania na optymalne warunki zagospodarowania
zasobu/waloru przy jednoczesnym dążeniu do poprawy środowiska przyrodniczego.

Kształtowanie gotowości do poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów poznawczych i praktycznych w
waloryzacji zasobów środowiska i jej zastosowania w marketingu miejsc.

Wymagania wstępne:
ogólna wiedza fizyczno-geograficzna, znajomość metodyki badań środowiska geograficznego, podstawy ekologii,
podstawy marketingu miejsc

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu oceny zasobów
środowiska geograficznego i ich wykorzystania w
marketingu miejsc

K_W041 EP1

Zna metody i narzędzia badawcze oraz zasady
planowania pracy badawczej stosowane w waloryzacji
zasobów środowiska geograficznego stosowanej w
marketingu miejsc

K_W082 EP2

umiejętności

Potrafi dobierać i wykorzystywać specjalistyczne techniki
informatyczne do waloryzacji zasobów środowiska
geograficznego stosowanej w marketingu miejsc K_U051 EP3

Potrafi biegle korzystać ze źródeł informacji o zasobach
środowiska, krytycznie ocenia zawarte w nich dane,
przetwarza je i prezentuje ich ocenę dla potrzeb
marketingu miejsc

K_U062 EP4

Potrafi biegle wykorzystywać literaturę naukową w
zakresie waloryzacji zasobów środowiska i jej
zastosowania w marketingu miejsc w języku polskim,
czyta ze zrozumieniem specjalistyczne teksty w języku
obcym

K_U073 EP5
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kompetencje społeczne

Jest gotowy do krytycznej oceny odbieranych treści o
zasobach środowiska K_K011 EP6

Jest gotowy do współdziałania i pracy w grupie,
przeprowadzania negocjacji w sytuacjach konfliktowych,
proponowania optymalnych rozwiązań problemów
poznawczych i praktycznych w waloryzacji zasobów
środowiska i jej zastosowania w marketingu miejsc

K_K022 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zasoby środowiska geograficznego w marketingu miejsc

Forma zajęć: wykład

3
1. Wprowadzenie do przedmiotu: znaczenie zasobów środowiska geograficznego w marketingu miejsc ?
przykłady. 2 0

62. Metodyka oceny zasobów fizyczno-geograficznych dla potrzeb marketingu miejsc. 2 0

33. Metodyka oceny zasobów przyrody ożywionej dla potrzeb marketingu miejsc 2 0

34. Metodyka oceny krajobrazu dla potrzeb marketingu miejsc 2 0

Forma zajęć: laboratorium

2
1. Prezentacja źródeł danych cyfrowych o zasobach środowiska geograficznego Polski, ze szczególnych
uwzględnieniem woj. zachodniopomorskiego 2 0

9
2. Projekt cz.1: praktyczna ocena zasobów środowiska geograficznego wybranego obszaru badawczego
z wykorzystaniem narzędzi GIS 2 0

3
3. Projekt cz.2: zdefiniowanie podmiotów zainteresowania dla wybranych zasobów środowiska
geograficznego wybranego obszaru oraz propozycja działań marketingowych 2 0

14. Prezentacja wyników projektu. 2 0

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, przygotowanie projektu w wykorzystaniem technik
komputerowych w oparciu o dane cyfrowe o zasobach środowiska geograficznego i prezentacja jego wynikówMetody kształcenia

Macias A., Bródka S. (2014): Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Literatura podstawowa

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP5EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P6,EP7PROJEKT

EP2,EP3,EP4,EP6,E
P7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

wykłady: zaliczenie egzaminu pisemnego
laboratoria: zaliczenie projektu

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

średnia ważona ocen z: egzaminu pisemnego (0,6 wagi) oraz projektu (0,4 wagi)

Metoda obliczania oceny
końcowej

2 zasoby środowiska geograficznego w marketingu miejsc Ważona

2
zasoby środowiska geograficznego w marketingu miejsc
[laboratorium]

zaliczenie z
oceną

0,40

2
zasoby środowiska geograficznego w marketingu miejsc
[wykład]

egzamin 0,60

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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Bródka S. (red.) (2010): Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego. Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 4,
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Cedro A., Walczakiewicz Sz. (2017): Zagrożenia meteorologiczne w turystyce i rekreacji wodnej. [w]: Tomasz Zalewki i Anna
Cedro (red.), Środowiskowe aspekty bezpieczeństwa wodnego, Wyd. US i WOPR, Szczecin

Ciężka M., Zwolińska E., Walczakiewicz Sz. (2013): Jakość powietrza atmosferycznego we Wrocławiu po wybudowaniu
autostradowej obwodnicy Wrocławia” [w:] Kuczera M. (red.), Nowe trendy w naukach przyrodniczych, Creativetime, Kraków

Mocior E. (2014): Metodyczne aspekty oceny potencjału poznawczo- edukacyjnego krajobrazu, 80-95, Edukacja, 4 (129)

Richling A. (2007): Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Szponar A. (2003): Fizjografia urbanistyczna, PWN, Warszawa

Walczak M. (2007): Analiza krajobrazowa w planach ochrony parków krajobrazowych, Ochrona Środowiska i Zasobów
Naturalnych, 30, IOŚ-BIP

(2013): Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów – wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, GDOŚ, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

8Przygotowanie się do zajęć 0

8Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

8Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

9Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-GP

zbiorowości terytorialne
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ3037_25S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne gospodarka przestrzennaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 1 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

1 21
konwersatorium 10 ZO0

wykład 20 ZO0

Razem 30 2

Koordynator
przedmiotu:

dr ANNA CZAPLIŃSKA

Prowadzący zajęcia: dr ANNA CZAPLIŃSKA

Cele przedmiotu:

Wprowadzenie do problematyki zbiorowości społecznych, ze szczególnym naciskiem na wiedzę dotyczącą zbiorowości
terytorialnych, w tym zbiorowości lokalnych. Zapoznanie się z podstawowymi strukturami społecznymi w skali lokalnej
i regionalnej oraz zachowaniami społecznymi w przestrzeni. Kształtowanie umiejętności w zakresie oceny procesów
społecznych i zjawisk kulturowych zachodzących w przestrzeni. Przygotowania do inicjowania, organizowania i
opiniowania działań dotyczących życia społeczno-kulturowego w ramach pobudzania wybranych zbiorowości
terytorialnych.

Wymagania wstępne: Podstawowe informacje dotyczące geografii społecznej lub socjologii

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Zna i rozumie różnego rodzaju grupowe zachowania
społeczne w przestrzeni K_W041 EP1

Zna i rozumie naturę podstawowych struktur
społecznych w skali lokalnej regionalnej K_W062 EP2

Rozumie zróżnicowanie przestrzenne rożnych zjawisk
społeczno-kulturowych K_W103 EP3

umiejętności

Potrafi stosować metody wizualizacji zjawisk
społecznych zachodzących w skali lokalnej i regionalnej K_U051 EP4

Potrafi dokonać uogólnień oraz oceny procesów
społecznych i zjawisk kulturowych zachodzących w
przestrzeni

K_U102 EP5

kompetencje społeczne

Jest gotów do wykorzystywania wiedzy przy
rozwiązywaniu konfliktów w społecznościach lokalnych K_K021 EP6

Jest gotów do inicjowania, organizowania i opiniowania
działań dotyczących życia społeczno-kulturowego w
ramach pobudzania wybranych zbiorowości
terytorialnych

K_K042 EP7

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zbiorowości terytorialne

Forma zajęć: wykład

21. Zbiorowości terytorialne a społeczności lokalne: pojecie, klasyfikacja. 1 0
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42. Charakterystyka więzi terytorialnych 1 0

43. Zbiorowość terytorialna a przestrzeń społeczna 1 0

54. Miasto i wieś jako dwie charakterystyczne formy zbiorowości terytorialnych 1 0

55. Zbiorowości terytorialne w procesie przemian społeczno-gospodarczych świata. 1 0

Forma zajęć: konwersatorium

11. Tworzenie wspólnoty w ramach terytorium 1 0

32. Zbiorowość terytorialna miasta 1 0

23. Zbiorowość terytorialna dzielnicy 1 0

24. Zbiorowość terytorialna wsi 1 0

25. Znaczenie społeczności lokalnej w marketingu terytorialnym 1 0

Wykłady informacyjne, problemowe i konwersatoryjne, analiza tekstów z dyskusja, burza mózgówMetody kształcenia

Domański H. (2004): Struktura społeczna, Warszawa

Lisowski A. (2003): Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warsawa

Rykiel Z. (red.) (2010): Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, Wyd. UR, Rzeszów

Węcławowicz G. (2018): Geografia społeczna Polski, PWN

Literatura podstawowa

Czapliński P., Czaplińska A. (2010): Aktywność społeczności lokalnych w animacji i promocji dziedzictwa kulturowego Kaszub
, Kijów

Kotus J. (2006): Terytorialne podsystemy społeczne o charakterze wspólnotowym w mieście, Przegląd Geograficzny, 78, 2, s.
231–245

Starosta P. (1995): Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne, Wyd. UŁ, Łódź

Tucholska A. (2007): Powiat. Między zbiorowością a wspólnotą, Wydawnictwo naukowe Scholar

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

1Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

3Przygotowanie się do zajęć 0

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP6,EP7ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego

Forma i warunki zaliczenia

wykład - pozytywne zaliczenie kolokwium końcowego (min. 60% poprawnych odpowiedzi);
konwersatorium - aktywność w dyskusji na zadane tematy (zabrany sensownie głos to 1 pkt.)

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

średnia ważona (75% kolokwium końcowe, 25% aktywność na zajęciach)

Metoda obliczania oceny
końcowej

1 zbiorowości terytorialne Ważona

1 zbiorowości terytorialne [konwersatorium]
zaliczenie z
oceną

0,25

1 zbiorowości terytorialne [wykład]
zaliczenie z
oceną

0,75

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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2Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

4Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2
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S Y L A B U S (KARTA PRZEDMIOTU)
Nazwa programu studiów:
USSPR-Geog-O-II-S-22/23Z-Geoz.

zrównoważony rozwój i kształtowanie krajobrazu a geozagrożenia
(SPECJALNOŚCI / SPECJALIZACJE / MODUŁY SPECJALNOŚCIOWE)

Nazwa przedmiotu:

Nazwa kierunku:
geografia

WN24AIIJ2825_43S
Kod przedmiotu:

Profil studiów:Forma studiów: Specjalność:
II stopnia, stacjonarne geozagrożeniaogólnoakademicki

obowiązkowy semestr: 3 - język polski
Status przedmiotu: Język przedmiotu:

Rok Semestr Forma zajęć Forma zaliczenia ECTS
w tym e-learning

Liczba godzin

2 23
laboratorium 10 ZO0

wykład 5 ZO0

Razem 15 2

Koordynator
przedmiotu:

dr inż. BRYGIDA WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Prowadzący zajęcia: dr inż. BRYGIDA WAWRZYNIAK-WYDROWSKA

Cele przedmiotu:

Zdobycie wiedzy na temat koncepcji rozwoju zrównoważonego, jej genezy, celów, zasad, praw oraz roli rozwoju
zrównoważonego w odniesieniu do kształtowania krajobrazu i potencjalnych zagrożeń. Pozyskanie umiejętności w
stosowaniu odpowiednich metod, technik i narzędzi dotyczących przewidywania przyczyn i skutków geozagrożeń w
odniesieniu do krajobrazu. Ukształtowanie postawy uczciwości intelektualnej oraz świadomości znaczenia rozwoju
zrównoważonego ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazu.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza dotycząca kształtowania krajobrazu, problemów geozagrożeń i geomonitoringu

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

Ma pogłębioną wiedzę na temat mechanizmów
funkcjonowania systemu przyrodniczego w warunkach
antropogenicznych przekształceń  środowiska
naturalnego, a także geozagrożeń związanych z tymi
przekształceniami

K_W021 EP1

Opisuje złożone związki i zależności zachodzące
pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska
geograficznego, będące efektem jego pod wpływem
działalności człowieka

K_W032 EP2

Ma poszerzoną wiedzę na temat form działalności
człowieka prowadzących do przekształceń
krajobrazowych oraz ich skutków przyrodniczych i
społeczno-ekonomicznych

K_W063 EP3
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umiejętności

Analizuje i ocenia samodzielnie lub w zespole różne
efekty przekształceń krajobrazowych związanych ze
zrównoważonym rozwojem  z zastosowaniem kryteriów
ekologicznych oraz społeczno-ekonomicznych

K_U02
K_U031 EP4

Biegle korzysta z różnorodnych źródeł informacji na
temat zagrożeń związanych z przekształceniami
krajobrazu, a także w warunkach zrównoważonego
rozwoju, krytycznie ocenia zawarte w nich dane,
przetwarza je i prezentuje stosownie do zakładanego celu

K_U062 EP5

Wykorzystuje zdobytą wiedzę w zakresie
zrównoważonego rozwoju i kształtowania środowiska do
prowadzenia debat, formułowania sądów, opinii,
prawidłowości, hipotez na temat różnych zjawisk
zachodzących w środowisku geograficznym

K_U103 EP6

kompetencje społeczne

Jest gotów do krytycznej oceny odbieranych treści na
temat korzyści i zagrożeń związanych z
przekształceniami krajobrazu oraz zrównoważonym
rozwojem

K_K011 EP7

Jest gotów do współdziałania i pracy w grupie,
przeprowadzania negocjacji w sytuacjach konfliktowych,
proponowania optymalnych rozwiązań problemów
poznawczych i praktycznych związanych ze
środowiskowymi i społeczno-gospodarczymi skutkami
zrównoważonego rozwoju

K_K022 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: zrównoważony rozwój i kształtowanie krajobrazu a geozagrożenia

Forma zajęć: wykład

11. Podstawowe pojęcia i definicje w zakresie rozwoju zrównoważonego 3 0

12. Cele, zasady i prawa rozwoju zrównoważonego 3 0

13. Koncepcja równowagi krajobrazu 3 0

14. Ocena zrównoważonego krajobrazu i jej wskaźniki 3 0

15. Potencjalne geozagrożenia w perspektywie światowej, europejskiej i polskiej 3 0

Forma zajęć: laboratorium

21. Rola zrównoważonego kształtowania krajobrazu w przeciwdziałaniu wystąpienia geozagrożeń 3 0

2
2. Metody, techniki i narzędzia dotyczące przewidywania przyczyn i skutków geozagrożeń w odniesieniu
do krajobrazu 3 0

2
3. Studium przypadku: ochrona krajobrazu przemysłowego jako element zrównoważonego rozwoju na
wybranym przykładzie 3 0

24. Studium przypadku: Krajobraz upraw rolniczych jako wynik działalności człowieka 3 0

2
5. Studium  przypadku: Ocena możliwości wystąpienia różnych geozagrożeń wskutek wylesienia
określonego obszaru 3 0

wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, studia
przypadków, dyskusjaMetody kształcenia

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP7KOLOKWIUM

EP4,EP5,EP7,EP8PRACA PISEMNA/ ESEJ/ RECENZJA

EP6,EP7,EP8ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (WERYFIKACJA POPRZEZ OBSERWACJĘ)

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami w tym dla
studentów niepełnosprawnych na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego
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Berdo J. (2006): Zrównoważony rozwój Earth Conservation, Earth Conservation, www.ziemia.org, Sopot

Kronenberg J., Bergier T. (red.)  (2010): Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków

Madej T. (red.) (2002): Gospodarka a środowisko przyrodnicze, Wyd. Naukowe US, Szczecin

Malinowska E., Lewandowski W., Harasimiuk A.(red.)  (2004): Geoekologia i ochrona krajobrazu. Leksykon., Uniwersytet
Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa

Mizerski W., Graniczny M. (2017): Geozagrożenia, Wyd. PWN, Warszawa

Solon J. (2004): Ocena zrównoważonego krajobrazu – w poszukiwaniu nowych wskaźników, W: Studia ekologiczno-
krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią
Europejską: 2004. Kistowski M. (red.). Uniwersytet Gdański. Problemy Ekologii Krajobrazu 13, s. 49-58, Gdańsk
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Literatura podstawowa

Maciak M. (1999): Ochrona i Rekultywacja Środowiska, Wyd. SGGW, Warszawa

Wawrzyniak-Wydrowska B.  (2007): Zrównoważone gospodarowanie gruntami. W: Pieczyński P. (red.) Ekorozwój i Agenda
21, Wyd. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin

Wawrzyniak-Wydrowska B.  (2007): Zrównoważony rozwój lasów. W: Pieczyński P. (red.) Ekorozwój i Agenda 21, Wyd.
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin

Wawrzyniak-Wydrowska B.  (2007): Zrównoważony rozwój terenów górskich. W: Pieczyński P. (red.) Ekorozwój i Agenda 21,
Wyd. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

15Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

5Studiowanie literatury 0

10Udział w konsultacjach 0

10Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

8Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 50

Liczba punktów ECTS 2

Forma i warunki zaliczenia

Wykłady - kolokwium, laboratoria - wykonanie zadań, opracowanie studiów przypadków

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

średnia ważona: kolokwium 60%, zadania laboratoryjne 40%

Metoda obliczania oceny
końcowej

3
zrównoważony rozwój i kształtowanie krajobrazu a
geozagrożenia

Ważona

3
zrównoważony rozwój i kształtowanie krajobrazu a
geozagrożenia [laboratorium]

zaliczenie z
oceną

0,40

3
zrównoważony rozwój i kształtowanie krajobrazu a
geozagrożenia [wykład]

zaliczenie z
oceną

0,60

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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