
Zagadnienia na egzamin dyplomowy dla kierunku  

Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego I st. 

 

1. Zastosowania w badaniach świadomości i zachowań ekologicznych technik neuronauki 

poznawczej.  

2. Główne metody badania zachowań ludzkich oparte o pomiar fizjologiczny. 

3. Eyetracking. Główne sposoby wizualizacji i analizy danych. 

4. Proces eutrofizacji jezior. 

5. Spiralny obieg materii w rzece. 

6. Zjawisko stratyfikacji termicznej w jeziorach. 

7. Rodzaje wód podziemnych. 

8. Znaczenie mokradeł w retencji wód. 

9. Wady i zalety zbiorników zaporowych w gospodarce wodnej. 

10. Podstawowe grupy organizmów brane pod uwagę przy ocenie oddziaływania na środowisko. 

11. Główna zasada przy podejmowaniu decyzji o posadowieniu inwestycji w stosunku do 

środowiska. 

12. Działania kompensacyjne – powód i zakres ich podejmowania. 

13. Znaczenie i obszary planowania w organizacji. 

14. Narzędzia planowania nowego przedsięwzięcia. 

15. Finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne nowych przedsięwzięć. 

16. Cechy roślin kwalifikujące je do grupy roślin energetycznych. 

17. Etapy biologiczne i chemiczne fermentacji metanowej. 

18. Biopaliwa I , II i III generacji. 

19. Technologie stosowane w ochronie środowiska współcześnie wykorzystywane w Polsce w 

różnych dziedzinach życia i gałęziach gospodarki.  

20. Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków stosowane w ochronie środowiska.  

21. Technologie ochrony powietrza i oczyszczania gazów stosowane w ochronie środowiska. 

22. Sposoby poprawy jakości gleb słabych (np. arenosoli). 

23. Główne funkcje gleby. 

24. Oddziaływanie czynników glebotwórczych (atmosfera, litosfera, hydrosfera, biosfera) na 

pedosferę. 

25. Definicja, podstawy prawne i cele ochrony siedlisk Natura 2000.  

26. Zagrożenia i formy ochrony krajowych siedlisk przyrodniczych nieleśnych.   

27. Zagrożenia i formy ochrony krajowych siedlisk przyrodniczych leśnych.   



28. Wpływ zmian otoczenia organizacji w zakresie migracji i demografii na zarządzanie kapitałem 

ludzkim. 

29. Przyczyny i skutki inwazji wybranych gatunków roślin. 

30. Mechanizmy wędrówek i osiedlania się obcych gatunków roślin. 

31. Sposoby zwalczania inwazyjnych gatunków roślin. 

32. Gatunki inwazyjne występujące na terenie Polski – bezkręgowce, ryby, płazy, gady ptaki, 

ssaki. 

33. Drogi przemieszczania i zagrożenia wynikające z obecności gatunków inwazyjnych. 

34. Zmiany w ekosystemach spowodowanych obecnością zwierząt inwazyjnych. 

35. Podstawowe cechy kapitałów własnego i obcego.  

36. Klasyfikacja inwestycji z uwzględnieniem specyfiki inwestycji w ochronie środowiska.  

37. Charakterystyka źródeł ryzyka w zakresie inwestycji w ochronie środowiska. 

38. Pojęcie usługi, w tym usługi ekosystemowej. 

39. Główne cechy usług. 

40. Podstawowe funkcje usług w gospodarce. 

41. Style rozwiązywania konfliktów.  

42. Metody zarządzania konfliktem. 

43. Cele i zasady tworzenia i utrzymywania parków narodowych w Polsce. 

44. Podstawowe zasady ochrony ekosystemów leśnych z podziałem na ich funkcje fizjotaktyczne. 

45. Podstawowe zasady ochrony gatunkowej ex-situ. 

46. Geneza powstania i rozwój koncepcji CSR.  

47. Teoria interesariuszy w kontekście koncepcji CSR, podział interesariuszy wg znanych 

kryteriów;  podział interesariuszy dla podmiotu jakim jest Uniwersytet Szczeciński.  

48. Obszary CSR i działania w ramach nich podejmowane. 

49. Klasyfikacje eventów. 

50. Elementy procesu organizacji eventów.  

 

 

 

 


