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 Rada Programowa Międzywydziałowego Kierunku Ochrona Środowiska utworzonego przed 17 laty przez 
Wydział Chemii i Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przedstawia „Informator o 
Studiach Międzywydziałowych - Ochrona Środowiska w roku akademickim 2009/2010”. Studia na tym kierunku są 
dwuetapowe: pierwsze trzy lata są wspólne dla wszystkich studentów i administrowane są przez Wydział Chemii. 
Kończą się one uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Następnie studenci podejmując 2-letnie studia 
magisterskie mogą wybrać 2 specjalizacje: Chemia Środowiska na Wydziale Chemii oraz Biologiczno - 
Geograficzne Aspekty Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. 

KaŜdy kolejny rok przynosi zmiany w programach studiów. Zmiany te mają prowadzić do polepszenia 
zarówno warunków studiowania jak i unowocześnienia wykładanych treści. Przedstawiany w niniejszym 
Informatorze program studiów międzywydziałowego kierunku "Ochrona środowiska" w porównaniu z ubiegłymi 
latami zawiera istotne zmiany w siatce godzin jak i treściach programowych, mających na celu dostosowanie wiedzy 
przekazywanej w trakcie studiów do wymagań stawianych absolwentom tych studiów na rynku pracy.  
  
 W „Informatorze o Studiach Międzywydziałowych – Ochrona Środowiska” obok programu studiów 
przedstawiamy takŜe system punktów kredytowych równowaŜny z ECTS (European Credit Transfer and 
Accumulation System - Europejski System Transferu Punktów). System ten ma doprowadzić do umoŜliwienia 
studentom swobodnego wyboru w kaŜdym momencie studiów uczelni, na której zechcą kontynuować naukę. 
Dotyczy to zarówno uczelni polskich jak i zagranicznych. System ten, waŜny chociaŜby ze względu na przystąpienie 
polskich szkół wyŜszych do programu ERASMUS, nadal będzie udoskonalany. 
 Mamy nadzieję, Ŝe informator, który oddajemy w ręce studentów, będzie dla nich źródłem niezbędnych 
informacji i pomocą w ciągu pięciu lat spędzonych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. 
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1. ZAPRASZAMY DO LUBLINA 

Lublin jest największym centrum miejskim Polski wschodniej i dziesiątym pod względem liczby mieszkańców 
miastem w kraju. Liczy ok. 380 tys. mieszkańców. Jest znaczącym ośrodkiem przemysłowo-handlowym a takŜe 
naukowym i kulturalnym. Jest miastem młodzieŜy - w pięciu wyŜszych uczelniach kształci się ponad 70 tys. studentów.  
 Lublin zalicza się do najstarszych ośrodków miejskich w Polsce. Prawo magdeburskie otrzymał w 1317 roku, a stolicą 
województwa stał się w 1474 r. W roku 1569 Polska i Litwa zawarły tutaj unię, która połączyła oba kraje prawie do końca XVIII 
wieku. Od roku 1578 Lublin był siedzibą Trybunału Koronnego – najwyŜszego sądu szlacheckiej Rzeczypospolitej. W 1918 roku 
powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, który następnie przekazał władzę Józefowi Piłsudskiemu. Po 
wyzwoleniu z okupacji hitlerowskiej w 1944 r. Lublin przez 164 dni pełnił rolę tymczasowej stolicy. 
 Lublin jest miastem, w którym zachowały się liczne i piękne zabytki, m.in. zamek z XIV-wieczną kaplicą Św. 
Trójcy i unikalnymi malowidłami rusko-bizantyjskimi, Stare Miasto z bramami, kamieniczkami, kościołem Dominikanów 
i gmachem Trybunału, XIX-wieczna zabudowa centrum z główną ulicą miasta Krakowskim Przedmieściem. Obrazu 
Lublina dopełniają gęsto rozsiane pałace, kościoły, pomniki i inne, pochodzące z róŜnych epok, gmachy uŜyteczności 
publicznej. Dzisiejszy Lublin to miasto otwarte, o duŜym potencjale intelektualnym i gospodarczym, przyciągające 
inwestorów i będące waŜnym miejscem wymiany handlowej między Wschodem i Zachodem. 
 
I. INFORMACJE O UCZELNI 
 
1.1. ADRES  
 UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ (UMCS) 
 Rektorat, 20-031 Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 
 tel. +48 81 537-51-00 (centrala) 
 fax. +48 81 533-36-69 lub 537-51-02 
 telex: 643223 
 http://www.umcs.lublin.pl 
 
1.2. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2009/2010: 

I. semestr zimowy trwa od 1 października 2009 r. do 14 lutego 2010 r. i obejmuje: 
    1/ okres zajęć dydaktycznych – od 1 października do 18 grudnia 2009 r. 

2/ wakacje zimowe – od 19 grudnia 2009 r. do 3 stycznia 2010 r. 
3/ okres zajęć dydaktycznych – od 4 do 22 stycznia 2010 r. 
4/ zimową sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną od 23 stycznia do 6 lutego 2010 r. 
5/ przerwę międzysemestralną – od 7 do 14 lutego 2010 r. 

II. semestr letni trwa od 15 lutego do 30 czerwca 2010 r. i obejmuje: 
1/ okres zajęć dydaktycznych – od 15 lutego do 31 marca 2010 r. 
2/ wakacje wiosenne – od 1 do 6 kwietnia 2010 r. 
3/ okres zajęć dydaktycznych – od  7 kwietnia do 4 czerwca 2010 r. 
4/ letnią sesję zaliczeniowo-egzaminacyjną – od 5 do 30 czerwca 2010 r. 

III. wakacje letnie 
 
Egzaminy i zaliczenia poprawkowe oraz komisyjne odbywają się do: 
       31 marca 2010 r. – z zimowej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej 
       30 września 2010 r. – z letniej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.  

          Szczegółowe terminy egzaminów ustalają dziekani wydziałów.  
          Egzaminy nie mogą kolidować z zajęciami dydaktycznymi. 
 
1.3. WŁADZE UMCS 

 
 

JM Rektor : 
prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski 

e-mail: rector@umcs.lublin.pl 
Biuro Rektora: mgr Anna Bukowska, pok. 1508, tel. 081 537-51-07, 537-51-09 
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Prorektorzy : 
prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (ds. ogólnych) 

Biuro Rektora: mgr Anna Bukowska, pok. 1508, tel. 081 537-51-07, 537-51-09 
 

prof. dr hab. Ryszard Dębicki  (ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej) 
sekretariat: mgr Iwona Barcic pok. 1511, tel. 081 537-52-05 

 
dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw. UMCS (ds. studenckich) 

e-mail: prores@umcs.lublin.pl 
sekretariat: Angelika Balcerek, pok. 1316, tel. 081 537-52-84, 537-52-94 

 
prof. dr hab. Stanisław Chibowski (ds. kształcenia) 

sekretariat: Joanna Pawlikowska, pok. 1314, tel. 081 537-54-03 
 

 
1.4. OGÓLNE INFORMACJE O UCZELNI 
 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej jest uczelnią państwową, która powołana została do Ŝycia przez Polski Komitet 
Wyzwolenia Narodowego z dniem 23 października 1944 roku, początkowo z czterema wydziałami: Lekarskim, Rolnym, 
Weterynaryjnym i Przyrodniczym a od 9 stycznia 1945 r. takŜe z Wydziałem Farmacji. 
 Pierwsza inauguracja odbyła się 14 stycznia 1945 roku. Kadrę naukową stanowiło wówczas 42 profesorów m.in. z uczelni 
Lwowa i Wilna i 80 asystentów. Studia podjęło wówczas 806 słuchaczy. Organizatorem i pierwszym rektorem Uniwersytetu był 
zoolog prof. dr Henryk Raabe.  
 Od 1946 roku istniejący Wydział Przyrodniczy przekształcił się w Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. W 1949 roku 
uczelnia powiększyła się o Wydział Prawa. Z kolei w roku następnym z Uniwersytetu wydzielono fakultety: Lekarski  i 
Farmaceutyczny, które dały podstawę obecnej Akademii Medycznej. W roku 1951 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy podzielił 
się na dwa wydziały: Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Biologii i Nauk o Ziemi. W rok później otwarto Wydział Humanistyczny, a w 
1953 roku Zootechniczny. Znaczącą reorganizację struktury przeŜył Uniwersytet w 1955 roku, gdy wyodrębniono z niego 
wydziały: Rolny, Weterynaryjny i Zootechniczny, które stały się podwalinami Akademii Rolniczej. W drugą połowę lat 
pięćdziesiątych Uniwersytet wkraczał z czterema wydziałami: Biologii i Nauk o Ziemi, Matematyki, Fizyki i Chemii, Prawa oraz 
Humanistycznym. Pracowało wówczas na uczelni łącznie 414 osób, w tym 55 profesorów i docentów oraz 145 pomocniczych 
pracowników naukowych, a studiowało 1389 słuchaczy. 
 Od tego czasu Uniwersytet konsekwentnie budował własną strukturę, odpowiadającą standardom akademickim i 
wymogom zmieniającej się rzeczywistości naukowej i społecznej - by dziś prezentować szeroki profil kształcenia na dziesięciu 
wydziałach. 
Istniejące cztery wydziały uzupełnił w roku 1965 Wydział Ekonomiczny, a w roku 1973 Wydział Pedagogiki i Psychologii, który 
powstał z połączenia Instytutu Pedagogiki i Psychologii, funkcjonującego na Wydziale Humanistycznym oraz WyŜszego Studium 
Nauczycielskiego, ściśle związanego z Uniwersytetem. W roku 1989 z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii wyodrębnił się 
Wydział Chemii, a z Wydziału Pedagogiki i Psychologii - Instytut Wychowania Artystycznego. W tym samym roku 
Międzyuczelniany Instytut Filozofii i Socjologii został przekształcony  w Wydział. W 1993 - Instytut Nauk Politycznych przekształcił 
się w Wydział Politologii, a w 1997 roku Instytut Wychowania Artystycznego w Wydział Artystyczny.  
 Oprócz kształcenia w Lublinie Uniwersytet prowadził od 1969 do 2001 roku swoją Filię w Rzeszowie, z wydziałami: 
Ekonomicznym oraz Prawa i Administracji, które były organicznie związane z macierzystymi jednostkami lubelskimi.  
Od 1 września 2001 roku Filia UMCS  w Rzeszowie została włączona do nowoutworzonego Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
 Obok podstawowej formy nauczania, jaką są studia stacjonarne, Uniwersytet od lat prowadzi studia zaoczne i wieczorowe, 
ponadto studia podyplomowe i doktoranckie. W zaleŜności od rodzaju studiów absolwenci otrzymują dyplomy stwierdzające 
uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, magistra lub stopnia doktora. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują 
świadectwa ich ukończenia. 

W skład Uczelni wchodzi dziesięć wydziałów: 
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
  Wydział Chemii 
  Wydział Prawa i Administracji 
  Wydział Humanistyczny 
  Wydział Ekonomiczny 



 7 

  Wydział Pedagogiki i Psychologii 
  Wydział Filozofii i Socjologii 
  Wydział Politologii 
  Wydział Artystyczny 
 W Uniwersytecie działają równieŜ takie jednostki jak: Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych, Studium 
Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców. Istotnym ogniwem w 
procesie kształcenia jest Biblioteka Główna Uniwersytetu wraz z siecią bibliotek wydziałowych i zakładowych, a takŜe Biblioteka 
Brytyjska i Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Aliance Francaise. RóŜnorodnymi formami dokształcania zajmuje się 
Uniwersyteckie Centrum Kursów Otwartych. Uniwersytet posiada teŜ Ogród Botaniczny – bogaty w roślinność i przepięknie 
połoŜony w dzielnicy Sławinek. 
  W roku akademickim 2008/2009 zatrudnionych było ogółem 3561 pracowników. Nauczycieli akademickich było 1900, a 
wśród nich 432 profesorów i innych samodzielnych pracowników nauki. W październiku 2008 r. na 38 kierunkach obejmujących 
ponad 250  specjalności studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wieczorowych i zaocznych) naukę podjęło w Lublinie łącznie 
29.818 studentów, w tym na I roku 9507 a wśród nich 144 cudzoziemców. Studia podyplomowe i doktoranckie odbywa 2999 
słuchaczy. 
 
 
1.5. WYKAZ PROWADZONYCH KIERUNKÓW STUDIÓW 
 Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej prowadzone są następujące kierunki studiów: 

biologia, biotechnologia, geografia, turystyka i rekreacja, matematyka, fizyka, informatyka, chemia, ochrona środowiska, 
prawo, administracja, filologia polska, filologia (specjalności: filologia angielska, filologia angielska w zakresie studiów 
amerykanistycznych, filologia germańska, filologia romańska, filologia rosyjska, rosjanoznawstwo, filologia ukraińska, 
filologia białoruska, lingwistyka stosowana, slawistyka), historia, archeologia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, 
kulturoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, logopedia z audiofonologią, ekonomia, zarządzanie i 
marketing, finanse i rachunkowość, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, filozofia, socjologia, politologia, 
stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, 
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika, malarstwo, jazz i muzyka estradowa. 
 
 
1.6. OGÓLNE ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA 
 Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia dokonują rejestracji w internetowej rejestracji kandydatów i wnoszą 
opłatę  rekrutacyjną za postępowanie kwalifikacyjne. 
 Kandydaci zakwalifikowani przez komisję rekrutacyjną na I rok studiów zobowiązani są złoŜyć w terminie 
wpisu na studia – komplet dokumentów  zawierający: 
• podpisany kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRK; 
• oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości; 
• odpis dyplomu ukończenia studiów  pierwszego stopnia – na studia drugiego stopnia; 
• 2 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm bez nakrycia głowy na jasnym  tle oraz fotografię elektroniczną w formie pliku 

JPG przesłaną do systemu IRK; 
• orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w przypadku  

kierunków studiów, w trakcie których studenci są naraŜeni na działanie czynników szkodliwych, uciąŜliwych lub 
niebezpiecznych dla zdrowia; 

• kserokopię dowodu toŜsamości; 
• osoby zakwalifikowane na studia drugiego stopnia składają dodatkowo odpis dyplomu ukończenia studiów 

pierwszego stopnia. 
Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, które ma charakter konkursowy i moŜe 
obejmować: 
1/ wyniki z określonych przedmiotów i na wskazanym poziomie (rozszerzonym lub/i podstawowym) uzyskane przez 

kandydata na egzaminie maturalnym – nowa matura oraz wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w formie 
określonej w załączniku nr 1 uchwały Senatu Akademickiego UMCS w sprawie zasad przyjmowania kandydatów na I 
rok studiów; 

2/ wyniki z określonych przedmiotów uzyskane przez kandydata na egzaminie dojrzałości przeprowadzonym 
     według starej matury lub egzamin wstępny mający formę: 

   - egzaminu  pisemnego, 
   - egzaminu ustnego, 
   - rozmowy kwalifikacyjnej o określonej tematyce, 
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         - sprawdzianu uzdolnień kierunkowych o określonym zakresie i formie; 
3/  konkurs dyplomów lub ocen uzyskanych ze studiów pierwszego stopnia. 

Przyjęcia na studia mogą odbywać się równieŜ na podstawie złoŜonych dokumentów. Dopuszcza się jedną lub kilka 
form jednocześnie. 

 Studia stacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i magisterskie są bezpłatne. Natomiast za kaŜdorazowe 
powtarzanie semestru lub roku nauki student wnosi opłatę w wysokości ustalanej kaŜdego roku przez rektora. Opłata w roku 
akademickim 2009/2010 kształtuje się od 2700,- zł na informacji naukowej i bibliotekoznawstwie do 4800,- zł na kierunkach 
Wydziału Artystycznego. W pełni płatne są studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe). Wysokość opłaty za studia na I roku 
wynosi od 2650,- zł na Wydziale Humanistycznym do 6000,- zł na Wydziale Artystycznym.  
Cudzoziemcy uiszczają wpisowe w wysokości 200 euro i wnoszą opłatę za studia w wysokości od 2000 do 6000 euro rocznie. 
 
 
1.7. NAJWAśNIEJSZE PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE NA UCZELNI 
 Prawa i obowiązki studentów zawarte są w regulaminie studiów, który dostępny jest na  stronie internetowej Uczelni 
(studia i studenci) www.umcs.lublin.pl. Znajdują się tam takŜe: regulamin samorządu studentów oraz regulamin przyznawania 
pomocy materialnej. 
 
 
1.8. DZIAŁ TOKU STUDIÓW  

Rektorat, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 313 
e-mail: tok.studiow@umcs.lublin.pl 

mgr Marzena Widomska, tel. 081 537-51-25 
 
 
1.9. UCZELNIANY KOORDYNATOR PROCESU BOLOŃSKIEGO I EUROPEJSKIEGO 
       SYSTEMU TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) 

dr hab. Janusz Ryczkowski, prof. nadzw. UMCS 
Wydział Chemii, Zakład Technologii Chemicznej (DuŜa Chemia, VI piętro, p. 402) 

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3 
tel. 081 537-55-46 lub 537-55-96, fax: 081 537-55-65 lub 81533-33-48, 

e-mail: janusz.ryczkowski@umcs.eu 
 
1.10 INFORMACJE O WYDZIAŁACH REALIZUJĄCYC ZAJĘCIA NA KIERUNKU OCHRONA 
ŚRODOWISKA 
 
1.10.1 WYDZIAŁ CHEMII UMCS 

Wydział Chemii UMCS 
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 2 

20-031 Lublin 
chemia.umcs.lublin.pl 

 
OPIS WYDZIAŁU 

Dekretem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 października 1944 roku utworzony został w 
Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. 

W dekrecie tym określony został schemat organizacyjny Uniwersytetu - miał się on składać z czterech wydziałów: 
Lekarskiego, Przyrodniczego, Rolnego i Weterynaryjnego. 

Wyraźnie przyrodniczy kształt Uniwersytetu narzucał konieczność zorganizowania kształcenia studentów w 
dziedzinie chemii. W związku z tym utworzono na Wydziale Przyrodniczym cztery katedry chemii: Nieorganicznej, 
Organicznej, Fizycznej oraz Mineralogii i Petrografii. 

28 października 1944 Rada Wydziału Przyrodniczego ustaliła, Ŝe na Wydziale naleŜy utworzyć dwie sekcje: 
matematyczno-fizyczno-chemiczną, w skład której weszły wymienione wyŜej katedry chemii, oraz biologiczną. Nazwę 
Wydziału Przyrodniczego zmieniono w grudniu 1946 roku na Matematyczno-Przyrodniczy.  
Następna reorganizacja, związana ze zmianą nazwy Wydziału, miała miejsce w roku 1951, kiedy to utworzono w 
miejsce Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydział Matematyki, Fizyki i 
Chemii. W roku 1970, w wyniku zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa WyŜszego z 16 czerwca 1970, sekcję 
chemiczną przekształcono w Instytut Chemii, pozostający w składzie Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. 
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Intensywny rozwój Instytutu Chemii spowodował, Ŝe Rada Instytutu wystąpiła z wnioskiem o wyodrębnienie z 
Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii - Wydziału Chemii. Wydział ten powołany został przez Ministra Edukacji 
Narodowej zarządzeniem nr 63 z dnia 11 listopada 1988 roku. Zarządzenie weszło w Ŝycie 1 lutego 1989 roku i od tego 
dnia Wydział Chemii rozpoczął swój samodzielny byt w strukturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 

 
WYDZIAŁOWY KOORDYNATOR PROCESU BOLOŃSKIEGO I ECTS ORAZ PROGRAMU LLP/ERASMUS 

 
dr Katarzyna Tyszczuk 

adiunkt w Zakładzie Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej 
tel. 81537-55-93; e-mail: ktyszczuk@poczta.umcs.lublin.pl 

 
dr Mariusz Barczak 

Wydziałowy Koordynator ds. Programów Międzynarodowych 
adiunkt w Zakładzie Chemii Teoretycznej 

tel. 537-57-88; e-mail: mbarczak@poczta.umcs.lublin.pl 
 
 
OPIEKUNOWIE POSZCZEGÓLNYCH LAT STUDIÓW 
Chemia, sp. Chemia podstawowa i stosowana, 3 -letnie studia licencjackie: 

I rok - dr Wiesława Wołodkiewicz (tel. 081-537-5732) 
II rok - dr Zofia Kloc (tel. 081-537-5690) 
III rok - dr Izabela DYBAŁA (tel. 081-537-5662, -5645) 

Chemia,  5-letnie studia magisterskie dzienne: 
IV rok - dr Agnieszka Marcewicz-Kuba (tel. 081-537-5504) 
V rok - dr Monika Pańczyk (tel. 081-537-5574) 

Chemia sp. Analityka chemiczna, 3 -letnie studia licencjackie: 
I rok - dr Beata Cristóvão (tel.  081-537-5754) 
II rok - dr Tomasz Zientarski (tel. 081-537-2251) 
III rok - dr hab. Lucyna Hołysz, prof. nadzw. UMCS (tel. 081-537-5550) 

Chemia, uzupełniające studia magisterskie 2-letnie: 
II rok - dr hab. Irena Malinowska (tel. 081-537-5677) 

Ochrona środowiska, 3 -letnie studia licencjackie: 
I rok - dr Alina Kula (tel. 081-537-5752) 
II rok - dr hab. Andrzej Komosa (tel. 081-537-5631) 
III rok - dr Adam Lesiuk (tel. 081-537-5520) 

Ochrona środowiska II stopnia: 
I rok. - dr Andrzej Persona (tel. 081-537-5695) 
II rok - dr Bogusław Chmiel (tel. 081-537-5520) 

Chemia sp. Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków; 3 -letnie studia licencjackie: 
I rok - dr Renata Łyszczek(tel. 081-537-5743) 
II rok - dr Joanna Lenik (tel. 081-537-5655) 
III rok - dr Marek Stankevič (tel. 081-542-2251 wew. 127) 

Chemia sp. Chemia środków bioaktywnych i kosmetyków; 5 -letnie studia magisterskie: 
IV rok - dr BoŜena Czech (tel. 081-537-5692) 
V rok - dr Marta Szymula (tel. 081-537-5624) 
 
 

RADA WYDZIAŁOWA SAMORZĄDU STUDENTÓW 
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, "DuŜa Chemia" pok. 524  
rwsswch@hektor.umcs.lublin.pl, http://www.rwsswch.umcs.lublin.pl 

 
 
STRUKTURA WYDZIAŁU 

Aktualnie na Wydziale Chemii pracuje około 164 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym: 19 profesorów 
tytularnych, 14 profesorów uczelnianych oraz 12 doktorów habilitowanych) oraz studiuje około 1300 studentów. Wydział 
ma prawo nadawania tytułów doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie chemii. 
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Władze Wydziału Chemii UMCS w kadencji 2008 - 2012 

 
Dziekan: prof. dr hab. Władysław Janusz 

 
Prodziekani: 
prof. dr hab. Stanisław Pikus (ds. dydaktyki) 
dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. nadzw. UMCS (ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem) 
dr hab. Janusz Ryczkowski, prof. nadzw. UMCS (ds.  współpracy z zagranicą) 
 
Kierownik Dziekanatu: mgr Marzena Rębisz   tel. 0-81 537-57-16; tel/fax: 0-81 533-33-48 
 
Małgorzata Pałasz, mgr Ewa Mazur, mgr Edyta Dudziak (pok. 4, wt. - pt: 10:30 - 13:30), tel. (081)-537-57-
12 (studia stacjonarne, kierunki: chemia, ochrona środowiska, studia zaoczne i podyplomowe, pomoc 
materialna dla studentów kierunku chemia) 
 
mgr Marzena Walczyńska, mgr Agnieszka Sztorc ((pok. 16, wt - pt: 10:30 - 13:30), tel. (081)-537-57-14 
(studia stacjonarne, kierunki:  chemia środków bioaktywnych i kosmetyków, ochrona środowiska  i chemia 
informatyczna) 
 
mgr Wojciech Lamparski, Krystyna Stanikowska (pok. 3, wt - pt: 9:30 - 14:00),tel. (081)-537-57-02 
(sprawy pracowników: urlopy, badania okresowe; korespondencja wydziałowa, koszty wydziałowe, MFD) 
 
mgr inz. Karolina Bronisz, mgr Agata Narolska (pok. 16A, wt - pt: 10:00 - 14:00), tel. (081)-537-55-79 
(sprawy pracowników: przewody doktorskie, habilitacyjne, profesury oraz badania naukowe; studia 
doktoranckie;)  

 
Wydział Chemii UMCS składa się z: jednej katedry (w skład której wchodzą cztery zakłady), 14 zakładów, 

laboratorium wydziałowego i warsztatów. 
 
 

JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE WYDZIAŁU CHEMII UMCS 
 
1. KATEDRA CHEMII FIZYCZNEJ*  (sekretariat, tel. 537-56-56) 
      Kierownik – prof. dr hab. Emilian Chibowski (tel. 537-56-51) 
 

2. ZAKŁAD ZJAWISK MIĘDZYFAZOWYCH* 
 Kierownik – prof. dr hab. Bronisław Jańczuk (tel. 537-56-49) 
 

3. ZAKŁAD ADSORPCJI* 
 Kierownik – prof. dr hab. Jacek Goworek (tel. 537-55-63) 
 

4. ZAKŁAD CHROMATOGRAFII PLANARNEJ* 
Kierownik (od 1.10.2006) – dr hab. Irena Malinowska (tel. 537-56-77) 
 

5. ZAKŁAD FIZYKOCHEMII POWIERZCHNII CIAŁA STAŁEGO* 
Kierownik - dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. nadzw. UMCS (tel. 537-55-49) 

* - Kierownik Katedry jest odpowiedzialny za proces dydaktyczny realizowany w Zakładach wchodzących w jej skład 
 

6. ZAKŁAD CHEMII ANALITYCZNEJ I ANALIZY INSTRUMENTALNEJ  (sekretariat, tel. 537-55-53) 
      Kierownik – dr hab. Mieczysław Korolczuk, prof. nadzw. UMCS (tel. 537-55-92) 
 

7. ZAKŁAD METOD CHROMATOGRAFICZNYCH 
      Kierownik – prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz (tel. 537-55-45) 
 

8. ZAKŁAD CHEMII TEORETYCZNEJ  (sekretariat, tel. 537-56-85) 
      Kierownik – prof. dr hab. Władysław Rudziński (tel. 537-56-33) 
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9. ZAKŁAD CHEMII OGÓLNEJ I KOORDYNACYJNEJ  (sekretariat, tel. 537-57-65) 
      Kierownik – dr hab. Zofia Rzączyńska, prof. nadzw. UMCS (tel. 537-57-40) 
 

 
10. ZAKŁAD CHEMII NIEORGANICZNEJ 
      Kierownik – prof. dr hab. Zbigniew Hubicki (tel. 537-55-11) 
 

11. ZAKŁAD TECHNOLOGII CHEMICZNEJ  (sekretariat, tel.537-55-96) 
      Kierownik – prof. dr hab. Tadeusz Borowiecki (tel. 537-55-09) 
 

12. ZAKŁAD RADIOCHEMII I CHEMII KOLOIDÓW  (sekretariat, tel. 537-56-22) 
      Kierownik – prof. dr hab. Stanisław Chibowski (tel. 537-56-10) 
 

13. ZAKŁAD CHEMII ORGANICZNEJ 
      Kierownik – prof. dr hab. inŜ. Michał K. Pietrusiewicz (tel. 537-56-79) 
 

14. ZAKŁAD CHEMII POLIMERÓW 
     Kierownik – prof. dr hab. Barbara Gawdzik (tel. 537-56-73 w.131) 
 

15. ZAKŁAD KRYSTALOGRAFII  (sekretariat, tel. 537-55-77) 
     Kierownik – prof. dr hab. Stanisław Pikus (tel. 537-56-412) 
 

16. ZAKŁAD MODELOWANIA PROCESÓW FIZYKOCHEMICZNYCH  (sekretariat, tel. 537-56-17) 
     Kierownik – prof. dr hab. Małgorzata Borówko (tel. 537-56-76) 
 

17. ZAKŁAD TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODÓW  (sekretariat, tel. 537-55-58) 
       Kierownik – dr hab. Jan Rayss, prof. nadzw. UMCS (537-55-73) 
 

18. ZAKŁAD CHEMII ŚRODOWISKOWEJ  (sekretariat, tel. 537-56-92) 
     Kierownik – dr hab. Dobiesław Nazimek, prof. nadzw. UMCS (tel. 537-55-15) 
 

19. ZAKŁAD DYDAKTYKI CHEMII  (sekretariat, tel. 537-55-03) 
      Kierownik – dr hab. Ryszard M. Janiuk (tel. 537-56-91) 
 

20. WYDZIAŁOWE LABORATORIUM ANALITYCZNE  (sekretariat, tel. 537-57-82, 537-57-64) 
      Kierownik – dr Ewaryst Mendyk (tel. 537-57-96, 537-57-46) 
 
 
WYKAZ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH w JEDNOSTKACH DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁU CHEMII 
UMCS (stan w dn. 1.10.2009 r.) 
 
 

Katedra Chemii Fizycznej  
1. prof. dr hab. Emilian Chibowski 

 

Zakład Zjawisk Międzyfazowych 
1. prof. dr hab. Bronisław Jańczuk   
2. prof. dr hab. Lucyna Hołysz                               6. dr Agnieszka Wiącek 
3. dr Tomasz Białopiotrowicz                  7. dr Anna Zdziennicka 
4. dr Katarzyna Szymczyk                  8. dr Aleksandra Szcześ 
5. mgr Konrad Terpiłowski                  9. dr Małgorzata Jurak 
 

Zakład Adsorpcji 
1. prof. dr hab. Jacek Goworek    
2. dr Wojciech Stefaniak                   4. dr Waldemar Buda 
3. dr Anna Borówka                   5. mgr Agnieszka Kierys 
             

Zakład Chromatografii Planarnej 
1. dr hab. Irena Malinowska    
2. dr hab. Barbara Ościk-Mendyk       4. dr Ludomir Kwietniewski 
3. dr Małgorzata Janicka            
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Zakład Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego 
1. dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. nadzw. UMCS      
2. dr Dariusz Sternik                    4. mgr Magdalena Błachnio  
3. mgr Agata Słota                   5. mgr Grzegorz śukociński 
 

Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej 
1. dr hab. Mieczysław Korolczuk, prof. nadzw. UMCS  
2. dr hab. Jadwiga Saba, prof. nadzw. UMCS     11. dr Cecylia Wardak 
3. dr hab. GraŜyna Dalmata       12. dr Jerzy Chmiel 
4. dr hab. Ryszard Dobrowolski       13. dr Agnieszka Nosal-Wiercińska 
5. dr hab. Barbara Marczewska       14. dr Andrzej Persona 
6. dr Zygmunt Fekner        15. dr Marek Przegaliński 
7. dr Małgorzata Grabarczyk       16. dr Dorota Sieńko 
8. dr Jolanta Nieszporek        17. dr Dorota Gugała-Fekner 
9. dr Joanna Reszko-Zygmunt       18. dr Katarzyna Tyszczuk 
10. dr Joanna Lenik             
    

Zakład Metod Chromatograficznych 
1. prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz   
2. prof. dr hab. Roman Leboda       9. dr Karol Pilorz 
3. dr Piotr Borowski        10. dr Jadwiga Skubiszewska-Zięba 
4. dr Barbara Charmas        11. dr Jerzy Trocewicz 
5. dr hab. Irena Choma        12. mgr M. Olszowy 
6. dr Jan Gawdzik        13. mgr Michał Dybowski 
7. dr Rafał Kalityński        14. mgr Rafał Typek 
8. dr Dorota Wianowska 

Zakład Chemii Teoretycznej 
1. prof. dr hab. Władysław Rudziński 
2. prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski       7. dr Tomasz Janowski 
3. dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. nadzw. UMCS                 8. dr hab. Krzysztof Nieszporek 
4. prof. dr hab. Krzysztof Woliński       9. dr Przemysław Podkościelny 
5. dr Leszek Łajtar        10. dr Paweł Szabelski 
6. dr Mateusz Drach        11. dr Mariusz Barczak 

 
Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej 

1. dr hab. Zofia Rzączyńska, prof. nadzw. UMCS 
2. dr hab. Wiesława Ferenc, prof. nadzw. UMCS     7. dr Mariola Iwan 
3. dr Renata Kurpiel-Gorgol       8. dr Alina Kula 
4. dr Wiesława Wołodkiewicz       9. dr Renata Łyszczek 
5. dr Agata Bartyzel        10. dr Agnieszka Dziewulska-Kułaczkowska 
6. dr Beata Cristova        11. mgr Agnieszka Ostasz 
          12. dr Liliana Mazur 

 
Zakład Chemii Nieorganicznej 

1. prof. dr hab. Zbigniew Hubicki 
2. dr hab. Marek Majdan, prof. nadzw. UMCS     6. dr Agnieszka Gładysz-Płaska 
3. dr Paweł Sadowski                        7. dr Monika Wawrzkiewicz 
4. dr Dorota Kołodyńska        8. dr Grzegorz Wójcik 
5. dr Magdalena Makarska-Białokoz      9. mgr Grzegorz Wroński 

 

Zakład Technologii Chemicznej 
1. prof. dr hab. Tadeusz Borowiecki     
2. dr hab. Andrzej Machocki, prof. nadzw. UMCS     7. dr Adam Lesiuk 
3. dr hab. Janusz Ryczkowski, prof. nadzw. UMCS     8. dr Monika Pańczyk 
4. dr Bogusław Chmiel        9. dr Sylwia Pasieczna-Patkowska 
5. dr Wojciech Gac        10. dr Beata Stasińska 
6. dr Wiesław Grzegorczyk       11. mgr Witold Zawadzki 
           
 

Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów 
1. prof. dr hab. Stanisław Chibowski 
2. prof. dr hab. Władysław Janusz       6. dr Ewa Skwarek 
3. dr hab. Andrzej Komosa       7. dr Adam Marczewski 
4. dr hab. Marta Szymula        8. dr Małgorzata Wiśniewska 
5. dr hab. Jan Solecki        9. dr Jacek Patkowski    
                      10. dr ElŜbieta Grządka 
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Zakład Chemii Organicznej 
1. prof. dr hab. inŜ. K. Michał Pietrusiewicz 
2. dr Krystyna Zygo        7. dr Małgorzata Topyła 
3. dr Kamil Dziuba                                            8. Marek Stankevic 
4. dr Sławomir Frynas        9. mgr Sylwia Sowa  
5. dr Bogdan Tarasiuk        10. mgr Renata Parcheta  
6. dr Oleh M. Demchuk        11. mgr Małgorzata Lubańska 
          12. mgr Katarzyna Szwaczko 

 

Zakład Chemii  Polimerów 
1. prof. dr hab. Barbara Gawdzik 
2. dr hab. Anna Kultys        8. dr Wiesław Rudź  
3. dr Jerzy KsięŜopolski        9. dr Maciej Podgórski 
4. dr Joanna Osypiuk-Tomasik       10. dr Małgorzata Rogulska 
5. dr Małgorzata Maciejewska       11. dr Władysław Majewski  
6. dr Magdalena Sobiesiak       12. dr  Beata Podkościelna 
7. dr Marta Worzakowska         13. mgr Łukasz Szajnecki 
                                                                                                                                          14. dr Marta Grochowicz 
           

Zakład Krystalografii 
1. prof. dr hab. Stanisław Pikus 
2. dr hab. Anna Kozioł, prof. Nadzw. UMCS                   5. dr Izabela Dybała 
3. dr ElŜbieta Olszewska         6. dr Barbara Mirosław 
4. dr Irena Wawrzycka-Gorczyca 

 

Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych 
1. prof. dr hab. Małgorzata Borówko 
2. prof. dr hab. Andrzej Patrykiejew        6. dr Tomasz Zientarski 
3. prof. dr hab. Stefan Sokołowski                      7. dr Katarzyna Bucior 
4. dr hab. Paweł Bryk                          8. dr Leszek Sałamacha 
5. dr Wojciech RŜysko          9. mgr Tomasz Staszewski 
 

Zakład Technologii Światłowodów 
1. dr hab. Jan Rayss, prof. nadzw. UMCS 
2. dr Jan Wójcik           4. mgr Mariusz Makara 
3. dr Paweł Mergo          5. mgr inŜ. Krzysztof Skorupski 
             

Zakład Chemii Środowiskowej 
1. dr hab. Dobiesław Nazimek, prof. UMCS 
2. dr Wiesława Ćwikła-Bundyra         4. dr Agnieszka Marcewicz-Kuba 
3. dr Marcin Kuśmierz          5. dr BoŜena Czech 
 

         Zakład Dydaktyki Chemii 
1. dr hab. Ryszard Maciej Janiuk 
2. dr Zofia Kloc                       4. dr Agnieszka Kamińska-Ostęp 
3. dr Jarosław W. Dymara         
 
BAZA DYDAKTYCZNA  

Baza lokalowa Wydziału Chemii obejmuje trzy budynki: DuŜej i Małej Chemii (Plac Marii Curie-Skłodowskiej) oraz 
Chemii Organicznej (ulica Gliniana). Aparaturę, jaką posiadają obecnie laboratoria badawcze Wydziału, moŜna podzielić 
na wyposaŜenie zasadnicze oraz aparaty specjalistyczne.  

Posiadana aparatura wykorzystywana jest na poszczególnych etapach realizowanego procesu dydaktycznego. 

Biblioteka Wydziału Chemii zajmuje pomieszczenia w budynkach DuŜej Chemii (na parterze), Małej 
Chemii (II piętro p. 55) oraz przy ul. Glinianej 33 (II piętro p. 207). Oprócz tego, część księgozbioru mieści się 
w bibliotekach zakładowych. Dzięki staraniom władz Wydziału, zakończono adaptację dodatkowych 
pomieszczeń w budynku DuŜej Chemii (na parterze), które umoŜliwiły powiększenie bazy lokalowej Biblioteki 
Wydziałowej i ułatwią dostęp do posiadanych księgozbiorów. 
 
PROWADZONE KIERUNKI STUDIÓW 

Programy kształcenia studentów na Wydziale Chemii zaleŜą od kierunku studiów (studia dzienne, 
niestacjonarne/zaoczne lub podyplomowe), czasu trwania studiów, a takŜe specjalizacji. 
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Kierunek kształcenia chemia realizowany jest w następujących specjalnościach:  

1. pięcioletnie magisterskie studia dzienne, w ramach których są moŜliwości wyboru specjalizacji: 
• chemia podstawowa i stosowana, dydaktyka chemii. 

W ramach specjalizacji chemia podstawowa i stosowana prowadzone są następujące bloki tematyczne: 
• nieorganiczny, 
• analityka chemiczna, 
• chemia materiałowa, 
• fizykochemiczno–teoretyczny, 
• organiczny. 
Program pięcioletnich dziennych studiów magisterskich, przewiduje zaliczenie w ciągu sześciu pierwszych 

semestrów przedmiotów obowiązkowych (tzw. minimum programowego), a ponadto zaliczenie lektoratu z języka 
angielskiego, historii filozofii oraz wybranego przedmiotu humanizującego. 
Od siódmego semestru studenci mają moŜliwość wyboru, specjalizacji, a takŜe wyboru  przedmiotów fakultatywnych 
najbardziej ich interesujących. Od tego momentu zajęcia odbywają się w  wyŜej wymienionych specjalizacjach oraz 
blokach przedmiotowych. 

Wymagane jest uczęszczanie na 540 godzin zajęć fakultatywnych (wykłady, seminaria i ćwiczenia laboratoryjne). W 
ramach przedmiotów fakultatywnych moŜna, po zaliczeniu 270 godzin zajęć przedmiotów pedagogiczno-dydaktycznych, 
uzyskać uprawnienia do nauczania chemii w szkołach podstawowych i średnich. Ostatnie semestry studiów, w czasie 
których wykonywana jest dyplomowa praca magisterska, obejmują przedmiot specjalizacyjny, wykład monograficzny i 
seminarium magisterskie. 
2. pięcioletnie dzienne studia magisterskie chemia środków bioaktywnych  i kosmetyków. 
3. trzyletnie studia zaoczne ze specjalizacją: 

• chemia środków bioaktywnych i kosmetyków 
4. Wprowadzona od roku akademickiego 2000/2001 specjalność studiów na kierunku chemia, nauczanie chemii i 
fizyki. Są to studia dwustopniowe: 
Io -  trzyletnie licencjackie studia zawodowe, nauczycielskie* -  
      dające uprawnienia do nauczania chemii i fizyki w gimnazjum,  
IIo - dwuletnie studia magisterskie dla osób z licencjatem - 
      pozwalające uzyskać dyplom magistra chemii lub fizyki (na Wydziale Mat-Fiz). 
* przyjęcia studentów na Io nie są juŜ realizowane 
5. Dwuletnie stacjonarne studia magisterskie IIo - chemia 
Kierunek studiów - ochrona środowiska - zaplanowany jest jako studia dzienne dwustopniowe. Organizują je wspólnie, 
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od roku akademickiego 1992/93, Wydział Chemii oraz Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. 
Io -  trzyletnie licencjackie studia zawodowe , 
IIo - dwuletnie studia magisterskie dla licencjatów, dając moŜliwość pogłębienia 
       wiedzy i uzyskania stopnia magistra ochrony środowiska w jednej z 4 specjalności: 

• chemia środowiskowa (na Wydziale Chemii), 
• biologiczne podstawy kształtowania środowiska (na Wydziale BiNoZ) – w roku akademickim 2009/2010 brak 

naboru, 
• geograficzne podstawy kształtowania środowiska (na Wydziale BiNoZ) - w roku akademickim 2009/2010 brak 

naboru, 
• biologiczno-geograficzne aspekty ochrony środowiska (na Wydziale BiNoZ). 

6. Uruchomione od roku akademickiego 2007/2008 studia dwustopniowe o specjalnościach: chemia środków 
bioaktywnych i kosmetyków, chemia podstawowa i stosowana oraz analityka chemiczna. 
 Io  trzyletnie studia licencjackie 
IIo dwuletnie studia magisterskie, pozwalające na uzyskanie tytułu magistra chemii. 

Absolwenci, którzy uzyskali dyplomy magistra chemii, mają moŜliwość dalszego kształcenia się i uzupełniania 
wiadomości. Podyplomowe studium dla nauczycieli i podyplomowe studium chromatografii umoŜliwiają zdobycie wiedzy 
w ramach jednej specjalności. 

Natomiast uzyskanie stopnia doktora chemii moŜliwe jest po ukończeniu czteroletnich studiów doktoranckich. Na 
studia te przyjmowani są absolwenci kierunków przyrodniczych (ze stopniem magistra) ze średnią ocen z przebiegu 
studiów ≥ 3,75 oraz uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego. 
 
 
METODY NAUCZANIA 

Realizowany proces dydaktyczny oparty jest na metodach tradycyjnie przyjętych: wykłady, konwersatoria, seminaria, 
proseminaria, ćwiczenia, laboratoria (w tym równieŜ ćwiczenia terenowe i praktyki przemysłowe). Wymienione formy 
dotyczą zarówno przedmiotów obowiązkowych, jak i fakultatywnych. W zaleŜności od roku studiów charakter zajęć 
zmienia się, przyjmując formy bardziej zaawansowane (np. przedmioty specjalistyczne, wykłady monograficzne, 
seminaria magisterskie). 

Obok tradycyjnych metod kształcenia, w procesie dydaktycznym wykorzystywany jest sprzęt audio-wizualny i 
komputerowy. 
 
 
SKALA OCEN 

Ocena uzyskana na Wydziale Chemii UMCS 
bardzo dobry 

dobry plus 
 dobry  

dostateczny plus 
dostateczny 

niedostateczny 

5,0 
4,5 
4,0 
3,5 
3,0 
2,0 

 
 
RODZAJE DYPLOMÓW 

W zaleŜności od kierunku studiów, studenci uzyskują stopień magistra chemii lub stopień licencjata w dziedzinie 
chemii. 

Na pięcioletnich, dziennych studiach magisterskich, absolwenci Wydziału uzyskują stopień magistra chemii. 
 

PROGRAM STUDIÓW I WARUNKI UZYSKANIA DYPLOMU 
Program pięcioletnich dziennych studiów magisterskich przewiduje zaliczenie w ciągu sześciu pierwszych semestrów 

przedmiotów obowiązkowych (punkt 4.3.1.), lektoratu z języka angielskiego, historii filozofii i filozofii współczesnej. 
Od siódmego semestru zajęcia realizowane są w wybranych przez studentów specjalnościach (przedmioty 

obowiązkowe dla danej specjalności + przedmioty fakultatywne). 
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1.10.2. WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ZIEMI 
 
Władze wydziału: 

Dziekan: 
Prof. dr hab. Anna TUKIENDORF 

Prodziekani:  
Prof. dr hab. Maria ŁANCZONT 
Prof. dr hab. Kazimierz TRĘBACZ 

Kierownik Dziekanatu:  
mgr Maria MŁYNARSKA 
Pracownicy Dziekanatu:  
mgr Teodozja WIDELSKA, mgr Anna ZASADA, Danuta TANIKOWSKA, Jolanta GOLAS, GraŜyna 
KRAWCZYK, Mirosława ZIEMBA-SZURAJ 

 

Ogólne informacje o Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi 

 Wydział BiNoZ wywodzi się z Wydziału Przyrodniczego, jednego z czterech pierwszych wydziałów utworzonych 
w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w 1944 roku. Pierwszym dziekanem Wydziału Przyrodniczego był prof. dr 
Konstanty Strawiński. W roku 1946 Wydział został przemianowany na Matematyczno-Przyrodniczy, a w roku 1952 
podzielony na dwa odrębne Wydziały: Wydział Matematyki Fizyki i Chemii oraz Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. 

Organizatorem i pierwszym dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi został prof. dr Franciszek Uhorczak. 
Studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi obejmowały początkowo dwa kierunki: biologię i geografię a następnie profil 
kształcenia rozszerzono o biochemię (od 1963 r.) i biotechnologię (od 1987 r.). Obecnie na Wydziale istnieją następujące 
kierunki studiów: biologia, biotechnologia, geografia, nauczanie biologii i geografii oraz fizyki z geografią. Wspólnie z Wydziałem 
Chemii realizowany jest od 1992 roku kierunek studiów "ochrona środowiska". Równolegle powiększano bazę lokalową 
Wydziału. W 1962 roku oddano do uŜytku gmach Collegium Biologicum i Collegium Geographicum przy ul. Akademickiej 
19, w którym znalazły pomieszczenie wszystkie katedry Wydziału BiNoZ rozproszone dotąd po całym mieście. W roku 
1995, w przedłuŜeniu istniejącego kompleksu dobudowano obiekt przeznaczony na potrzeby biotechnologii. W 2003 
roku oddano do uŜytku nowy budynek Collegium Geographicum przy Al. Kraśnickiej 2cd. 

Pierwotną strukturę organizacyjną Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (od czasu jego utworzenia do 1970 r.) tworzyły 
katedry. W 1970 roku w ramach Wydziału wyodrębniono trzy instytuty: Instytut Biologii, Instytut Mikrobiologii i Biochemii 
oraz Instytut Nauk o Ziemi, a istniejące katedry zostały przemianowane na Zakłady. W 1977 r. Zakład Biochemii został 
wyodrębniony jako samodzielna jednostka organizacyjna a w 1997 roku Instytut Mikrobiologii został przemianowany na 
Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii. W 1991 roku powstała Wydziałowa Pracownia Komputerowa, w 2001 roku 
Pracownia Mikroskopii Elektronowej a w 2005 Pracownia GIS. 

Na Wydziale zatrudnionych jest około 350 osób, w tym ponad 230 pracowników naukowo-dydaktycznych, 27 
profesorów tytularnych i 26 doktorów habilitowanych. Pracownicy Wydziału BiNoZ współpracują z około 30 ośrodkami naukowymi 
na świecie. Na Wydziale studiuje 1253 studentów studiów dziennych, 322 studentów studiów zaocznych, 34 doktorantów oraz 96 
słuchaczy studiów podyplomowych.  

Wydział  BiNoZ posiada Muzeum Zoologiczne przy Zakładzie Anatomii Porównawczej i Antropologii, Muzeum 
Zielnikowe przy Zakładzie Botaniki i Mykologii, kolekcję grzybów w Zakładzie Biochemii, kolekcję monolitów glebowych przy 
Zakładzie Gleboznawstwa oraz Składnicę Map w Instytucie Nauk o Ziemi. 
 Instytut Nauk o Ziemi Wydziału BiNoZ posiada własne stacje naukowo-badawcze: Calypsobyen w rejonie Bellsundu na 
Zachodnim Spitsbergenie (działająca tylko w okresie letnim w czasie Wypraw Geograficznych UMCS), Roztoczańską Stację 
Naukową w Guciowie oraz Obserwatorium Meteorologiczne przy Zakładzie Meteorologii i Klimatologii na Placu Litewskim w 
Lublinie.  
 Zajęcia dla studentów na kierunkach: biologia, biotechnologia, geografia, fizyka z geografia, nauczanie biologii i geografii 
oraz na międzywydziałowym kierunku ochrona środowiska prowadzone są przez ponad 210 nauczycieli akademickich. 

Na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi są 22 sale wykładowe i ćwiczeniowe, w tym 10 wyposaŜonych w środki 
audiowizualne. Ćwiczenia laboratoryjne i seminaria odbywają się, zgodnie ze swoją specyfiką, w 25 salach ćwiczeniowych oraz 
pracowniach poszczególnych Zakładów.  

Zajęcia z informatyki, w zakresie kursu podstawowego, prowadzone są w Wydziałowej Pracowni Komputerowej oraz 
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Pracowni Komputerowej Instytutu Nauk o Ziemi. 
Studenci mogą korzystać z księgozbiorów (oprócz Biblioteki Głównej UMCS) wydziałowej biblioteki biologicznej, 

wydziałowej biblioteki geograficznej oraz bibliotek zakładowych 

Wykaz prowadzonych kierunków studiów 

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi kształci studentów na następujących kierunkach:  
 
I. biologia: 

5-letnie jednolite stacjonarne studia magisterskie o specjalnościach biologia ogólna, mikrobiologia i 
biochemia. 
2-letnie uzupełniające stacjonarne studia IIo  
3-letnie stacjonarne studia Io „nauczanie biologii i geografii” 
3-letnie zaoczne studia Io   
2-letnie zaoczne uzupełniające studia IIo   

 
II. biotechnologia: 

5-letnie stacjonarne studia magisterskie  
2-letnie stacjonarne uzupełniające studia IIo  

 
III. geografia: 

5-letnie jednolite stacjonarne studia magisterskie o specjalnościach: geografia fizyczna  
(specjalizacje: fizyczno-geograficzne podstawy kształtowania krajobrazu, paleogeografia 
czwartorzędu, geomorfologia, geografia gleb, geografia regionalna, geografia turyzmu),  

hydroklimatologia (specjalizacje: hydrologia, meteorologia i klimatologia, hydrochemia),  
geografia społeczno-ekonomiczna z kartografią (specjalizacje: kartografia, geografia społeczno-

ekonomiczna, planowanie przestrzenne),  
gospodarowanie zasobami środowiska (specjalizacja: gospodarowanie zasobami środowiska). 
3-letnie stacjonarne studia Io „fizyka z geografia” 
2-letnie uzupełniające stacjonarne studia IIo „fizyką z geografią” 
3-letnie zaoczne studia Io  
2-letnie zaoczne uzupełniające studia IIo  

 
IV. ochrona środowiska: 

3-letnie stacjonarne studia Io (kierunek międzywydziałowy)  
2-letnie uzupełniające stacjonarne studia IIo (specjalizacja: biologiczno-geograficzne aspekty ochrony 
środowiska).  

V. studia podyplomowe w zakresie: 
kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie „Nauczanie biologii w szkołach ponadpodstawowych” 
nauczycielskie studia podyplomowe „Nauczanie przyrody na II stopniu kształcenia” 
studia podyplomowe „Przyroda – EFS” 
kwalifikacyjne studia podyplomowe „Nauczanie geografii w szkołach ponadpodstawowych” 
prowadzone w Lublinie i Krośnie 
 

VI. studia doktoranckie:  
stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie biologii dla absolwentów biologii i 
biotechnologii oraz w zakresie geografii dla studentów geografii i ochrony środowiska. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18

II. INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW 
MI ĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU OCHRONA 
ŚRODOWISKA  

 

2.1. PRZYZNAWANE KWALIFIKACJE 

W zaleŜności od kierunku studiów, studenci uzyskują stopień licencjata lub magistra w zakresie ochrony 
środowiska. 

 
2.2 WARUNKI PRZYJĘĆ NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
Podstawą rekrutacji na kierunek ochrona środowiska są wyniki egzaminu maturalnego, co najmniej z jednego z 
trzech przedmiotów obligatoryjnych: biologia, chemia lub geografia. Poza przedmiotami kierunkowymi przy 
rekrutacji zostaną uwzględnione wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów dodatkowych: fizyka i 
astronomia, informatyka oraz matematyka. Łączna liczba przedmiotów kierunkowych i dodatkowych branych pod 
uwagę w obliczaniu punktów nie moŜe być większa niŜ 4. 

Kwalifikacja na studia odbywa się w oparciu o liczbę punktów obliczonych na podstawie wyników z w/w 
wybranych przedmiotów wg następującej zasady (łącznie nie więcej niŜ 4 przedmioty): 

( ) ( )dRdPkRkP P*,P*,P*,P*,Lp 51305170 +++=  

Lp = liczba punktów będąca podstawą listy rankingowej. 
PkP. - suma wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z chemii, biologii i geografii na poziomie 

podstawowym, 
PkR. - suma wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z chemii biologii i geografii na poziomie 

rozszerzonym, 
PdP  . -suma wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z: matematyki, fizyki z astronomią i informatyki 

na poziomie podstawowym, 
PdR   - suma wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym z: matematyki, fizyki z astronomią i 

informatyki na poziomie rozszerzonym. 
Kandydatom, którzy zdawali egzamin dojrzałości w latach ubiegłych tzw. „star ą maturę",  oceny z 
egzaminu dojrzałości z dwu przedmiotów spośród obligatoryjnych (biologia, chemia, geografia) i 
dodatkowych (fizyka z astronomią, informatyka, matematyka) wskazanych przez kandydata, zostaną 
przeliczone na punkty według następujących zasad: 
 

Ocena (wg skali 1-6) Liczba punktów 
Celujący  150 
Bardzo dobry  100 
Dobry 70 
Dostateczny 50 
Dopuszczający 30 
Ocena (wg skali 2-5) Liczba punktów 
Bardzo dobry  100 
Dobry 70 
Dostateczny 40 

 
W przypadku, gdy kandydat dysponuje oceną z danego przedmiotu z ustnej i pisemnej części egzaminu 

dojrzałości, podstawą określania liczby punktów będzie średnia arytmetyczna z tych ocen. Natomiast w 
przypadku, gdy kandydat nie dysponuje oceną z egzaminu dojrzałości jednego z przedmiotów 
obligatoryjnych tj biologia, chemia, geografia, wówczas pod uwagę zostanie wzięta ocena uzyskana na 
zakończenie zajęć edukacyjnych z jednego z tych przedmiotów, z którego kandydat otrzymał wyŜsza ocenę. 
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Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na podstawie oceny uzyskanej na zakończenie zajęć edukacyjnych z 
przedmiotu kierunkowego będą przyjmowani w drugiej kolejności w przypadku niewyczerpania limitu 
miejsc przez kandydatów ubiegających się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze lub oceny 
uzyskanej egzaminie dojrzałości. 

Podstawą przyjęcia będzie liczba punktów obliczonych na podstawie ocen z w/w przedmiotów w 
oparciu o następujące zasady: 

dp P*,P*,Lp 3070 +=  

Pp  – liczba punktów za ocenę uzyskaną na egzaminie dojrzałości z chemii, biologii i geografii. 

Pd  - liczba punktów za ocenę uzyskaną na egzaminie dojrzałości z: matematyki, fizyki z astronomią i 
informatyki . 

W pierwszym etapie kwalifikacji limit miejsc zostanie podzielony proporcjonalnie do ilości 
kandydatów, którzy dysponują egzaminem nowej matury oraz kandydatów, którzy zdawali egzamin 
dojrzałości według starych zasad. Kwalifikacja kandydatów na studia będzie prowadzona w obrębie kaŜdej 
grupy w oparciu o liczbę punktów. 

 
 
2.3. CELE PROGRAMU STUDIÓW  

Studia na kierunku ochrona środowiska mają przygotować specjalistów do programowania, 
organizowania oraz prowadzenia kontroli działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska – w 
ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz do prowadzenia związanych z tą problematyką badań 
naukowych. Absolwent kierunku ochrona środowiska powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu 
biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki, ogólną wiedzę przyrodniczą z obszaru 
biochemii, geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz 
toksykologii, a takŜe wiedzę specjalistyczną z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagroŜeń dla 
atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, gospodarowania 
wodą, a takŜe odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej oraz rolniczej, wreszcie 
problematyki prawnej i ekonomicznej ochrony środowiska. UmoŜliwi to osobom, które ukończą studia, 
podjęcie pracy w administracji, przemyśle, rolnictwie, jednostkach badawczych, uczelniach, instytucjach 
zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym, a takŜe szkolnictwie – po spełnieniu 
dodatkowych wymagań określonych odrębnymi przepisami. 

 

2.4. WARUNKI PRZYJĘCIA NA DALSZE STUDIA - Studia drugiego stopnia. 

Dla absolwentów studiów zawodowych w zakresie ochrony środowiska 
Specjalizacja: chemia środowiska 
Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie: 

� dla kandydatów - absolwentów studiów zawodowych w UMCS - na podstawie średniej 
arytmetycznej ocen (do dwóch miejsc po przecinku) uzyskanych ze wszystkich egzaminów w trakcie 
studiów zawodowych; 

� dla kandydatów - absolwentów studiów zawodowych z innych uczelni - na podstawie średniej 
arytmetycznej otrzymanej na podstawie dwóch ocen: 
1. średniej arytmetycznej ocen (do dwóch miejsc po przecinku) uzyskanych z egzaminów w trakcie 

studiów zawodowych, 
2. oceny uzyskanej na egzaminie wstępnym.  

Egzamin wstępny ma formę testu pisemnego składającego się z 30 pytań ułoŜonych w oparciu o treści 
dotyczące podstawowych przedmiotów chemicznych wykładanych na studiach zawodowych ochrony 
środowiska na Wydziale Chemii UMCS. 

Katalog zagadnień egzaminacyjnych podany jest do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej na 
Wydziale Chemii. Egzamin trwa 2 godziny. 

Za poprawną odpowiedź kandydat otrzymuje 1 punkt. Ocena z egzaminu ustalana jest po przeliczeniu 
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liczby uzyskanych punktów według skali: 
 
 

Liczba punktów 15 i poniŜej 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30 

Ocena 2.0 3.0 3,5 4.0 4,5 5.0 
 
Osoby które uzyskają ocenę ,,2,0", nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania 

kwalifikacyjnego i w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest równy 0 pkt. 
W oparciu o oceny średnie ustalona zostanie lista rankingowa dla wszystkich kandydatów łącznie. 
Na studia przyjmowani będą kandydaci z najwyŜszymi średnimi ocen do wyczerpania limitu miejsc. 

 
Specjalizacja: 

Biologiczno-geograficzne aspekty ochrony środowiska  
Rekrutacja odbywa się na podstawie złoŜonych dokumentów lub w przypadku zgłoszeń ponad 

planowany limit - rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres programu studiów zawodowych. 
 

 

2.5. STRUKTURA PROGRAMU STUDIÓW 

 

2.5.1. Ogólny schemat studiów  

 
Rok  Semestr   

 I  
1 

 II  
 III  

2 
 IV  
 V  

3 
 VI  

 
 

3- letnie studia licencjackie - Io 

 

 
 

 
Rok 

  
Semestr 

 2-letnie studia magisterskie - IIo  
(dla absolwentów studiów licencjackich) specjalizacje: 

 

 I  
1 

 II  
 III  

2 
 IV  

 
Chemia 
Środowiska 

Biologiczno-geograficzne 
aspekty ochrony środowiska 

 

 
2.5.2. Plany godzinowe zajęć (siatki godzin) 

 
Skróty stosowane w tabelach:  

Kod – kod przedmiotu nauczania (kursu); 
Litery w kodzie oznaczają:  
L – przedmioty realizowane na studiach Io (licencjackich),  
C – przedmioty realizowane na studiach IIo – CHEMIA ŚRODOWISKA,  
B – przedmioty realizowane na studiach IIo – BIOLOGICZNO-GEOGRAFICZNE ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA,  
W - przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji,  
pierwsza cyfra po literze – oznacza semestr na którym realizowany jest ten przedmiot,  
druga cyfra – kolejny numer przedmiotu w semestrze. 
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Wy - wykłady; Kw  - konwersatoria, ćwiczenia terenowe; Se - seminaria; Ćw - ćwiczenia audytoryjne, Lb  - 
laboratoria; Forma zal. – forma zaliczenia kursu: E - egzamin; Z - zaliczenie pisemne, ustne lub praktyczne; ECTS 
– punkty kredytowe równowaŜne z ECTS. 
 
 

2.5.2.1. Studia licencjackie (I stopie ń) – dla rekrutacji 2009/2010 
 

 
 Liczba godzin 

 Przedmiot WY KW SE ĆW LB Łącznie 
 
Egzamin 

 

 
ECTS 

Nr SEMESTR I    
L11 Matematyka 30   30  60 egz. 5 
L12 Fizyka  

15     
30 

 
45  3 

L13 Bezpieczeństwo pracy i 
ergonomia 

 
10      

10  0,5 

L14 Mikrobiologia 15    30 45 egz. 4 
L15 Zoologia 15    45 60 egz. 5 
L16 Człowiek i środowisko- 

zagroŜenia cywilizacyjne 
 

30 
 

15     
45  4,5 

L19 Wychowanie fizyczne    30  30  0,5 
L17 Chemia ogólna 30    45 75 egz. 6,5 

 Razem 145 15 0 60 150 370 4 29 

 
 Liczba godzin 
 Przedmiot WY KW SE ĆW LB Łącznie 

 
Egzamin  ECTS 

Nr SEMESTR II    
L69 Lektorat z języka  

obcego 
 

 45    45  2 

L22
22 

Wychowanie fizyczne    30  30  0,5 
L23 Botanika 15    45 60 egz. 5 
L24 Metody informatyczne w 

praktyce 
     

30 
 

30  2 

L25 Chemia organiczna 30    30 60 egz. 3,5 
L26 Chemia nieorganiczna 30    30 60 egz. 5 
L27 Chemia analityczna z 

elementami analizy 
instrumentalnej 

 
15 

    
45 

 
60 

 
egz. 

 
3,5 

L28 Ochrona przyrody 15    30 45  5 
L29 Ekologia 20    25 45 egz. 4,5 

 Razem 125    45 0 30 235 435 5 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22

 
 
 

Liczba godzin 

 Przedmiot WY KW SE ĆW LB Łącznie 
 
Egzamin 

 
 
ECTS 

Nr SEMESTR III    
L70 Lektorat z języka 

obcego 
   45  45  2 

L32 Gleboznawstwo i ochrona 
gleb 

 
15     

30 
 

45 
 

egz. 4 

L33 Geologia z elementami 
geomorfologii 

 
15     

30 
 

45 
 

egz. 4 

L34 Hydrologia 15    30 45 egz. 4 
L35 Biochemia 30    30 60 egz. 5 
L36 Meteorologia i klimatologia 15    30 45 egz. 5 
L37 Biologia komórki 15    30 45  4 
L38 Ekonomia w ochronie 

środowiska 
 

15    
15 

 
 30 

 2 

 
Razem 120 0 0 60 180 360 5 30 

 
 Liczba godzin 

 Przedmiot WY KW SE ĆW LB Łącznie 

 
Egzamin 

 
 
ECTS 

Nr SEMESTR IV    
L71 Lektorat z języka obcego    30  30 egz. 1 

L43 Filozofia przyrody 30 30    60  3 

L44 Prawo ochrony środowiska 30 15    45  3 

L45 Technologie ochrony 
środowiska 

 
30 

30    
15 

 
75 

 
egz. 

 
6 

L46 InŜynieria procesowa 15 15    30  4 

L47 Techniki odnowy środowiska 15    15 30  4 

L48 Technologie bioenergetyczne 15    15 30  3 

L49 Problemy zrównowaŜonego 
rozwoju 

 
15 

 
15 

    
30 

 
  

 
2 

L50 Ćwiczenia terenowe 
biologiczno-geograficzne 

    80  
   80 

  
4 

 Razem 150 105 0 30 125 410 2 30 

 
 
~Praktyki zawodowe 3 tygodnie wybierane indywidualnie przez studenta w uzgodnieniu z Dziekanem po IIr. 
 
 

 
 

Liczba godzin 

 Przedmiot WY KW SE ĆW LB Łącznie 

 
Egzamin 

 
 
ECTS 

Nr SEMESTR V    
L51 Radioizotopy w środowisku 15    15 30  2 

L52 Ochrona własności 
przemysłowej i intelektualnej 

 
5 

     
5 

  
0,5 

L53 Instrumenty 
ochrony środowiska 

  30 
       

   45 

  75   
 
4 

L54 Blok przedmiotów 135 45 0 0 105 285 3 egz. 19,5 

L55 Pracownia dyplomowa*         4 

 Razem 185 45 0 0 165 395 3 30 

* 15 godz/student w roku 

 
 
 



 23

 
   Przedmioty bloku biologiczno-geograficznego 
 

  WY KW SE ĆW LB 
Łączni

e 
Forma 

zal. 
ECTS 

 Przedmiot         
 Fizjologia roślin 30    30 60 egz. 5 
 Fizjologia zwierząt 30    30 60 egz. 5 
 Geografia fizyczna 15 15    30  2 
 Hydrobiologia 15    30 45  3 

 
Metody biotechnologiczne  w 

ochronie środowiska 
30    15 45 egz. 2,5 

 
Podstawy kartografii i 

topografii 
15 30    45  2 

 Razem 135 45 0 0 105 285 3 19,5 

 

 
Przedmioty bloku chemia środowiska 
 

  WY KW SE ĆW LB Łącznie 
Forma 

zal. 
ECTS 

 Chemia fizyczna 30    30 60  3 

 
Podstawy metod 

chromatograficznych 
15    15 30  2 

 Sozologia 15 15    30 egz. 3 

 
Elektrochemiczne metody 

analizy w ochronie środowiska 
15    30 45 egz. 3,5 

 

Postępowanie administracyjne 
w  ochronie środowiska - 

mechanizmy realizacji prawa 
materialnego 

15 15    30 egz. 3 

 
InŜynieria procesowa w 

ochronie środowiska 
    30 30  2 

 
Ćwiczenia terenowe- 
wycieczki  techniczne 

    60 60  3 

 Razem 90 30 0 0 165 285 3 19,5 
 

 Liczba godzin 

 Przedmiot WY KW SE ĆW LB Łącznie 
 
Egzamin

 
ECTS 

Nr SEMESTR VI    
L61 Blok przedmiotów 155 30 0 0 70 255  21 
L62 Pracownia dyplomowa*        6 
L63 Seminarium dyplomowe~   30   30 egz. 3 

 Razem 155 30 30 0 70 285 1 30 
 
 
* 15 godz/student w roku 
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 Przedmioty bloku biologiczno-geograficznego 

   
WY KW SE ĆW LB Łącznie Forma 

zal. ECTS 
 Przedmiot            

 
Biocenozy – struktura i met. 

badań 
30    30 60  5 

 Biologia ewolucyjna 15 15  -  30  2,5 

 
Ochrona zasobów wodnych i 

atmosfery 
15     15  1 

 
Odporność człowieka a 

czynniki środowiska 
30    10 40  4 

 Podstawy teledetekcji i GIS 20     20  2,5 

 
Problemy rozwoju 

regionalnego 15 15    
 

30  2 

 
ZagroŜenia i ochrona 

krajobrazu 30    30 
 

60  4 
 Razem 155 30   70 255  21 

 

 Przedmioty bloku chemia środowiska 

  
WY KW SE ĆW LB Łącznie 

Forma 
zal. 

ECTS 

 Przedmiot                 

 
Zastosowanie chromatografii w 

ochr. sr 
15    30 45  3 

 
Utylizacja polimerów 

syntetycznych 
15    15 30  2 

 
Kataliza w ochronie 

środowiska 
15 15    30  2 

 

Zarządzanie środowiskiem w 
przedsiębiorstwie i 

administracji publicznej 
15 15    30  2 

 Gospodarka odpadami 15 15    30  3 
 Energetyka a środowisko 30 15    45  5 

 
Metody analizy powietrza, wód 

i gruntów 
15 30    45  4 

 Razem 120 90   45 255  21 
 
 
Studia licencjackie (I stopie ń) – dla rekrutacji 2008/2009  
 
 

   Liczba godzin   

  Przedmiot WY KW SE ĆW LB Łącznie 
Forma 

zal. ECTS 

Nr SEMESTR III                 

L31 Język angielski    30  30  1 
L32 Gleboznawstwo i ochrona gleb 15    30 45 egz. 4 

L33 
Geologia z elementami 

geomorfologii 
15    30 45 egz. 4 

L34 Hydrologia 15    30 45 egz. 4 
L35 Biochemia 30    30 60 egz. 5 
L36 Meteorologia i klimatologia 15    30 45 egz. 5 
L37 Biologia komórki 15    30 45  4 

L38 
Ekonomia w ochronie 

środowiska 
15   15  30  2 

 Razem 120 0 0 45 180 345 5 29 
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   Liczba godzin   

 Przedmiot WY KW SE ĆW LB Łącznie 

Forma 
zal. ECTS 

Nr SEMESTR IV         
L41 Język angielski    30  30 egz. 2 
L43 Filozofia przyrody 30 30    60  3 
L44 Prawo ochrony środowiska 30 15    45  3 

L45 
Technologia w ochronie 

środowiska 
30 30   15 75 egz. 6 

L46 InŜynieria procesowa 15 15    30  3 
L47 Techniki odnowy środowiska 15    15 30  4 
L48 Technologie bioenergetyczne 15    15 30  4 

L49 
Problemy zrównowaŜonego 

rozwoju 
15 15    30  2 

L.50 
Ćwiczenia terenowe  biol.-

geogr. 
    80 80  4 

 Razem 150 105 0 30 125 410 2 31 
 
~Praktyki zawodowe 3 tygodnie wybierane indywidualnie przez studenta w uzgodnieniu z Dziekanem po IIr. 
 
 

   Liczba godzin   

  Przedmiot WY KW SE ĆW LB Łącznie 

Forma 
zal. ECTS 

Nr SEMESTR V           
L51 Radioizotopy w środowisku 15    15 30  2 

L52 
Ochrona własności 

przemysłowej i intelektualnej 
5     5  0,5 

L53 
Instrumenty ochrony 

środowiska 
30    45 75  4 

L54 Pracownia dyplomowa*        4 
L55 Blok przedmiotów 135 45 0 0 105 285 3*egz. 19,5 

 Razem 185 45 0 0 165 395 3 30 
 
 * 15 godz/student w roku 

   
   Przedmioty bloku biologiczno-geograficznego 
 

  WY KW SE ĆW LB 
Łączni

e 
Forma 

zal. 
ECTS 

 Przedmiot         
 Fizjologia roślin 30    30 60 egz. 5 
 Fizjologia zwierząt 30    30 60 egz. 5 
 Geografia fizyczna 15 15    30  2 
 Hydrobiologia 15    30 45  3 

 
Metody biotechnologiczne  w 

ochronie środowiska 
30    15 45 egz. 2,5 

 
Podstawy kartografii i 

topografii 
15 30    45  2 

 Razem 135 45 0 0 105 285 3 19,5 

 

 
Przedmioty bloku chemia środowiska 
 

  WY KW SE ĆW LB Łącznie 
Forma 

zal. 
ECTS 

 Chemia fizyczna 30    30 60  3 

 
Podstawy metod 

chromatograficznych 
15    15 30  2 
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 Sozologia 15 15    30 egz. 3 

 
Elektrochemiczne metody 

analizy w ochronie środowiska 
15    30 45 egz. 3,5 

 

Postępowanie administracyjne 
w  ochronie środowiska - 

mechanizmy realizacji prawa 
materialnego 

15 15    30 egz. 3 

 
InŜynieria procesowa w 

ochronie środowiska 
    30 30  2 

 
Ćwiczenia terenowe- 
wycieczki  techniczne 

    60 60  3 

 
 
 

Razem 90 30 0 0 165 285 3 19,5 

 
 

   Liczba godzin   
  Przedmiot WY KW SE ĆW LB Łącznie 

Forma 
zal. ECTS 

Nr SEMESTR VI            

L61 Blok przedmiotów 155 30 0 0 70 255 - 21 
L62 Pracownia dyplomowa*      X X - 6 
L63 Seminarium dyplomowe    30   30 egz. 3 

 Razem 155 30 30 0 70+X 285+X 1 30 

 Przedmioty bloku biologiczno-geograficznego 

   
WY KW SE ĆW LB Łącznie Forma 

zal. ECTS 
 Przedmiot            

 
Biocenozy – struktura i met. 

badań 
30    30 60  5 

 Biologia ewolucyjna 15 15  -  30  2,5 

 
Ochrona zasobów wodnych i 

atmosfery 
15     15  1 

 
Odporność człowieka a 

czynniki środowiska 
30    10 40  4 

 Podstawy teledetekcji i GIS 20     20  2,5 

 
Problemy rozwoju 

regionalnego 15 15    
 

30  2 

 
ZagroŜenia i ochrona 

krajobrazu 30    30 
 

60  4 
 Razem 155 30   70 255  21 
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 Przedmioty bloku chemia środowiska 

  
WY KW SE ĆW LB Łącznie 

Forma 
zal. 

ECTS 

 Przedmiot                 

 
Zastosowanie chromatografii w 

ochr. sr 
15    30 45  3 

 
Utylizacja polimerów 

syntetycznych 
15    15 30  2 

 
Kataliza w ochronie 

środowiska 
15 15    30  2 

 

Zarządzanie środowiskiem w 
przedsiębiorstwie i 

administracji publicznej 
15 15    30  2 

 Gospodarka odpadami 15 15    30  3 
 Energetyka a środowisko 30 15    45  5 

 
Metody analizy powietrza, wód 

i gruntów 
15 30    45  4 

 Razem 120 90   45 255  21 
 
 
Studia licencjackie (I stopie ń) – dla rekrutacji 2007/2008  
 

Semestr V 

Liczba godzin 
Kod Przedmiot Wy Kw Ćw Lb Razem 

Forma 
zal. 

ECTS 

30 - - - E 3,0 L51. Fizjologia roślin 
- - - 25 

55 
Z 2,0 

15 - - - E 1,5 L52. Biologia komórki 
- - - 30 

45 
Z 2,0 

30 - - - E 3,0 L53. Chemia fizyczna 
- - - 30 

60 
Z 2,0 

15 - - - E 1,5 L54. Mikrobiologia 
- - - 30 

45 
Z 2,0 

15 - - - Z 1,5 L55. Podstawy metod 
chromatograficznych - - - 30 

45 
Z 2,0 

L56. Geografia fizyczna 
kompleksowa 

30 - - - 30 Z 2,0 

30 - - - Z 2,0 L57. Gospodarka odpadami 
- 15 - - 

45 
Z 1,0 

15  - - Z 1,5 L58. Problemy rozwoju 
regionalnego - 15 - - 

30 
Z 1,0 

15 - - - Z 1,0 L59. Geochemia 
- - - 15 

30 
Z 1,0 

 Łącznie 195 30 - 160 385 4E, 13Z 30 

Semestr VI 

Liczba godzin 
Kod Przedmiot Wy Kw Se Lb Razem 

Forma 
zal. 

ECTS 

30 - - - E 3,0 L61. Fizjologia zwierząt 
   25 

55 
Z 2,0 

30 - -  E 3,0 L62. Toksykologia środowiska 
- - - 25 

55 
Z 2,0 

15 - - - Z 1,5 L63. Hydrobiologia 
- - - 30 

45 
Z 2,0 

L64. Ochrona zasobów wodnych 
i atmosfery 

15 - - - 15 Z 
1,5 
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L65. 

Terenowe metody pomiaru i 
kontroli środowiska 

- 15 - - 15 Z 
1,5 

15 - - - Z 1,5  
L66. 

Metody pomiaru  
i kontroli skaŜeń 
chemicznych - - - 15 

30 
Z 1,0 

L67. Seminarium dyplomowe - - 30 - 30 Z 2,0 
L68. Pracownia dyplomowa - - - 15*) 15*) Z 9,0 

 Łącznie 105 15 30 110 260 2 E, 10 Z 30 

*) - 15 godzin na 1 studenta (konsultacje z promotorem) 
 
2.5.2.2. Studia magisterskie (II o), specjalizacja: Chemia Środowiska (1155 godz.) 
 

Skróty stosowane w tabelach:  
Kod – kod przedmiotu nauczania(kursu); 

Litery w kodzie oznaczają:  
W  przedmioty wspólne z innymi specjalizacjami 
C – przedmioty realizowane tylko na studiach IIo – CHEMIA ŚRODOWISKA,  
pierwsza cyfra po literze – oznacza semestr na którym realizowany jest ten przedmiot, druga cyfra – kolejny 
numer przedmiotu w semestrze. 

Wy - wykłady; Kw  - konwersatoria, ćwiczenia terenowe; Se - seminaria; Lb  - laboratoria; Forma zal. – forma 
zaliczenia kursu: E - egzamin; Z - zaliczenie pisemne, ustne lub praktyczne; ECTS – punkty kredytowe 
równowaŜne z ECTS. 

 

Semestr I  

Liczba godzin 

Kod Przedmiot Wy Lb Razem 

Forma 
zal. 

ECTS 

W11. Ewolucja środowiska przyrodniczego 
Polski 30 - 30 E 3,0 

15  Z 1,5 W12. Hałas i metody jego zwalczania 
- 15 30 Z 1,0 

15 - Z 1,5 W13. 
Oceny oddziaływania na środowisko 

- 30 45 Z 2,0 

W14. Podstawy planowania przestrzennego 15 - 15 Z 1,0 

30 - E 3,0 
C11. Analiza śladowa 

- 45 75 Z 2,0 

30  E 3,0 C12. Chemia i technologia wód  
i ścieków - 15 45 Z 1,0 

30 - E 3,0 C13. Technologia chemiczna  
z elementami inŜynierii chemicznej - 45 

75 
Z 2,0 

30 - Z 3,0  
C14. 

Chemia atmosfery  
i technologie ochrony powietrza przed 
zanieczyszczeniami - 15 

45 
Z 1,0 

C15. Biotechnologiczne metody ochrony 
środowiska 15 - 15 Z 1,0 

C16. Problemy badawcze współczesnej 
ekologii 15 - 15 Z 1,0 

 Łącznie 225 165 390 4E, 12Z 30 
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Semestr II  

Liczba godzin 

Kod Przedmiot Wy Kw Lb Razem 

Forma 
zal. 

ECTS 

W21. 
Planowanie przestrzenne jako 
narzędzie ochrony środowiska 

30 - - 30 Z 3,0 

30 - - E 3,0 
C21. 

ZagroŜenia cywilizacyjne dla 
środowiska - technologie 
bezodpadowe - 15 - 

45 
Z 1,0 

30 - - E 3,0 
C22. 

Metody analizy zanieczyszczeń 
środowiska - - 30 

60 
Z 2,0 

30 - - Z 3,0 
C23. Chemia i fizyka gleb  

- - 15 
45 

Z 1,0 

15 - - Z 1,0 
C24. 

Chemia zanieczyszczeń 
Ŝywności - - 15 

30 
Z 1,0 

C25. Fotochemia 15 - - 15 Z 1,0 

C26. Wykład monograficzny 30 - - 30 Z 3,0 

- 15 - Z 1,0 
C27. Pracownia specjalistyczna 

- - 135 
150 

Z 7,0 

 Łącznie 180 30 195 405 2E, 11Z 30 
 

Semestr III  

Liczba godzin 

Kod Przedmiot Wy Kw Se Lb Razem 

Forma 
zal. 

ECTS 

W31. Monitoring środowiska 30 - - - 30 E 3,0 

30 - - - Z 3,0 
W32. 

Podstawy prawne 
i administracyjne ochrony 
środowiska - 15 - - 

45 
Z 1,0 

30 - - - E 3,0 
C31. 

Radiometria i ochrona przed 
promieniowaniem - - - 30 

60 
Z 2,0 

C32. 
Aktualne problemy ochrony 
środowiska 

- 30 - - 30 Z 2,0 

C33. Wykład monograficzny 30 - - - 30 Z 3,0 

C34. Seminarium magisterskie - - 30 - 30 Z 3,0 

C35. Pracownia magisterska  - - - 15*) 15*) Z 10,0 

 Łącznie 120 45 30 45 240 2E, 7Z 30 
*) - 15 godzin na 1 studenta (konsultacje z promotorem) 

 

Semestr IV  

Liczba godzin 

Kod Przedmiot Wy Kw Se Lb Razem 

Forma 
zal. 

ECTS 

15 - - - Z 1,5 
W41. Ekologia humanistyczna  15   30 Z 1,0 

15 - - - Z 1,5  
C41. 

Metody matematyczne 
i komputerowe w ochronie 
środowiska - - - 30 

45 
Z 2,0 

C42. Seminarium magisterskie - - 30 - 30 Z 3,0 

C43. Pracownia magisterska  - - - 15*) 15*) Z 21,0 

 Łącznie 30 15 30 45 120 6Z 30 



 30

*) - 15 godzin na 1 studenta (konsultacje z promotorem) 

 
 
2.5.2.3. Studia magisterskie (II o), specjalizacja: Biologiczno – Geograficzne Aspekty Ochrony 

Środowiska (1035 godz.) 
 
Skróty stosowane w tabelach:  
Kod – kod przedmiotu nauczania(kursu); 

Litery w kodzie oznaczają:  
W – przedmioty wspólne dla wszystkich specjalizacji,  
G – przedmioty realizowane na studiach IIo GEOGRAFICZNE PODSTAWY KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA,  
pierwsza cyfra po literze – oznacza semestr na którym realizowany jest ten przedmiot, druga cyfra – kolejny 
numer przedmiotu w semestrze. 

Wy – wykłady; Kw  – konwersatoria, ćwiczenia terenowe; Se – seminaria; Ćw – ćwiczenia audytoryjne, Lb  – 
laboratoria; Forma zal. – forma zaliczenia kursu: E – egzamin; Z – zaliczenie pisemne, ustne lub praktyczne; ECTS 
– punkty kredytowe równowaŜne z ECTS. 

 
Semestr I 

Liczba godzin  
Lp. Przedmiot Wy  Kw Se Ćw Lb Razem  

Forma 
zal. ECTS 

1 Ekofizjografia 20 40    60 egz 6 
2 Ekotoksykologia 30   60  90 egz 8 

3 
Mikroorganizmy w 
cyklach 
biogeochemicznych 

15   30  45 egz. 4 

4 Planowanie 
przestrzenne  30 15    45 zal. 2,5 

5 Polityka ochrony 
środowiska 30 15    45 egz. 3,5 

6 
Statystyka i 
modelowanie  naukach 
o środowisku  

10 20    30 egz. 3 

7 Seminarium 
specjalizacyjne 

   30  30 zal. 3 

 Łącznie 135  90  120  345  30 

 
 
Semestr  II 
 

Liczba godzin  
Lp. Przedmiot Wy  Kw Se Ćw Lb Razem  

Forma 
zal. ECTS 

1 Biogeografia  30 30    60 egz 5 

2 Funkcjonowanie 
geoekosystemów 

15   30  45 egz. 4 

3 Geograficzne syst.  
Informacyjne     30  30 zal. 3 

4 Rośliny i grzyby w 
bioindykacji środowiska 

15   30  45 egz. 4 

5 Waloryzacja środowiska  15   30  45 zal. 3,5 

6 Seminarium 
specjalizacyjne    30  30 zal. 3 

7 Pracownia 
specjalizacyjna 

   75  75 zal. 7,5 

 Łącznie 75 30  225   330  30 
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Semestr III 
 

Liczba godzin  
Lp. Przedmiot Wy  Kw Se Ćw Lb Razem  

Forma 
zal. ECTS 

1 Degradacja i ochrona  
powierzchni  Ziemi  

30 30    60 egz 5 

2 
Faunistyczne 
bioindykatory stanu 
środowiska 

15   30  45 egz. 4 

3 Immunotoksykologia 15     15 zal. 0,5 

4 
Strategiczne oceny 
oddziaływania na 
środowisko 

15   30  45 egz. 4 

5 
Zmienność genetyczna     
w toksycznym 
środowisku 

30   15  45 egz. 3,5 

6 Pracownia 
specjalizacyjna     60  60 zal. 6 

7 Seminarium 
magisterskie 

   30  30 zal. 3 

 Łącznie 105  30  165  300  26 

 
 
Semestr  IV 
 

Liczba godzin  
Lp. Przedmiot Wy  Kw Se Ćw Lb  Raz

em 

Forma 
zal. ECTS 

1 Społeczeństwo a 
ochrona środowiska 

30     30 zal. 1 

2 Pracownia magisterska n   15/st.   zal. 10 

3 Seminarium 
magisterskie 

   30  30 zal. 3 

 Łącznie 30   45  60  14 

Liczba punktów ECTS za prace i egzamin magisterski - 20 
n- nienormowany 
 

2.6. ZASADY OCENIANIA I EGZAMINOWANIA 

Realizowany proces dydaktyczny oparty jest na metodach tradycyjnie przyjętych: wykłady, konwersatoria, seminaria, 
proseminaria, ćwiczenia, laboratoria (w tym równieŜ ćwiczenia terenowe. Wymienione formy dotyczą zarówno przedmiotów 
obowiązkowych, jak i fakultatywnych. W zaleŜności od roku studiów charakter zajęć zmienia się, przyjmując formy bardziej 
zaawansowane (np. przedmioty specjalistyczne, wykłady monograficzne, seminaria magisterskie). 

Obok tradycyjnych metod kształcenia, w procesie dydaktycznym wykorzystywany jest sprzęt audio-wizualny i 
komputerowy. 
Przy wystawianiu ocen stosowane są następujące zasady: 

O c e n a  P o d s t a w a   c e n y  
BARDZO DOBRY (5) - wybitne wyniki z dopuszczeniem drugorzędnych błędów 
DOBRY PLUS (4+) - powyŜej średniego standardu, z pewnymi błędami 
DOBRY (4) - generalnie solidna praca z szeregiem zauwaŜonych 

błędów 
DOSTATECZNY PLUS (3+) - zadawalający, ale z istotnymi błędami 
DOSTATECZNY (3) - praca/wyniki spełniają minimalne kryteria 
NIEDOSTATECZNY (2) - student ma podstawowe braki w opanowaniu materiału.  

Ocena niedostateczna jest traktowana jako nieukończenie 
(niezaliczenie) zajęć 
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2.7. WYDZIAŁOWI KOORDYNATORZY ECTS 

Koordynator Procesu Bolońskiego i ECTS Wydziału Chemii 

dr Katarzyna Tyszczuk 
adiunkt w Zakładzie Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej 

tel. 81537-55-93; e-mail: ktyszczuk@poczta.umcs.lublin.pl 

 

Koordynatorzy Procesu Bolońskiego i ECTS Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi 
dr Grzegorz Nowak (kierunki: biologia, biotechnologia), 
Zakład Biochemii UMCS, Plac M. Curie-Skłodowskiej 3,  

20-031 Lublin, tel. 537-57-39; e-mail: Grzegorz.Nowak@umcs.lublin.pl 
Dr Ewa Skowronek (kierunek: geografia) 

Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu UMCS, Al. Kraśnickia 2cd 
20-817 Lublin, tel. 081-537-55-10 w.151; e-mail: ewa.skowronek@poczta.umcs.lublin.pl  

Dr Teresa Brzezińska-Wójcik (kierunek: turystyka i rekreacja) 
Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu UMCS, Al. Kraśnickia 2cd/6A 

20-817 Lublin, tel. 081-537-55-10 w.151; e-mail: tbrzezin@poczta.umcs.lublin.pl 
 
 
2.8. OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH LICENCJACKICH (Io) 
 
 

L11. Matematyka 
 
Nazwa przedmiotu: Matematyka  
Kod przedmiotu: L11 
Typ przedmiotu: podstawowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: I 
Semestr: I 
Liczba punktów ECTS: 5  
Liczba godzin: WY – 30, LB – 30  
Imię i nazwisko wykładowcy: dr Leszek Łajtar - pracownik Zakładu Chemii Teoretycznej Wydziału Chemii UMCS 
Cele przedmiotu: 
Podstawowym celem dydaktycznym jest zdobycie przez studentów wiedzy obejmującej rachunek róŜniczkowy i całkowy funkcji 
jednej i wielu zmiennych i umiejętności wykorzystania jej do opisu procesów fizykochemicznych poprzez rozwiązywanie zadań 
matematycznych z dziedziny fizyki, chemii i biologii. 
Treści kształcenia: Funkcje jednej zmiennej: granica funkcji, ciągłość funkcji, asymptoty, współrzędne biegunowe. Rachunek 
róŜniczkowy funkcji jednej zmiennej: twierdzenia dotyczące róŜniczkowania, zastosowanie do badania przebiegu zmienności funkcji, 
liczenie granic wyraŜeń nieoznaczonych, szereg Taylora, róŜniczka funkcji. Ciągi i szeregi liczbowe. Macierze i wyznaczniki: 
zastosowanie do rozwiązywania układu równań liniowych. Elementy geometrii analitycznej i przestrzennej. Całki nieoznaczone: 
metody całkowania przez podstawienie i przez części. Całki oznaczone - zastosowania rachunku całkowego. Funkcje wielu 
zmiennych: wykresy. Rachunek róŜniczkowy funkcji wielu zmiennych: pochodne cząstkowe, ekstrema funkcji dwóch zmiennych 
(lokalne, absolutne), róŜniczka zupełna, liczenie błędów metodą róŜniczkową. Całki wielokrotne, zamiana zmiennych, zastosowanie 
całki podwójnej i potrójnej. Całki krzywoliniowe skierowane i nieskierowane: zastosowanie, wzór Greena, wyznaczanie potencjału. 
Rozwiązywanie wybranych typów równań róŜniczkowych.  
Spis zalecanych lektur: 
1. Krysicki W., Włodarski L.: Analiza Matematyczna w zadaniach, cz. I i II, PWN 
2. Steiner E.: Matematyka dla chemików, Wydawnictwo Naukowe PWN 
Metody oceny: wykład – egzamin pisemny (obowiązkowy) oraz ustny (nieobowiązkowy), zaliczenie – na podstawie 
przeprowadzonych sprawdzianów i odpowiedzi. 
 

L.12 Fizyka 
 
Nazwa przedmiotu:  Fizyka  
Kod przedmiotu: L12 
Typ przedmiotu – podstawowy. 
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Poziom przedmiotu – podstawowy. 
Rok studiów I. 
Semestr I. 
Punkty ECTS - 3 
Liczba godzin:  WY – 15, LB – 30  
Imię i nazwisko wykładowcy: dr Jan Sielewiesiuk. 
Cele przedmiotu. Umiejętność pomiaru lub określania podstawowych wielkości fizycznych. Rozumienie zjawisk i procesów 
fizycznych w przyrodzie. Wykorzystywanie praw przyrody w technice i w Ŝyciu codziennym. 
Wymagania wstępne. Znajomość fizyki i matematyki w zakresie liceum. 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
  Podstawy mechaniki klasycznej: zasady dynamiki oraz prawa zachowania pędu, momentu pędu i energii. Grawitacja. Elementy 
hydromechaniki: ciśnienie hydrostatyczne, prawo Archimedesa, ciśnienie atmosferyczne, wzór barometryczny, równanie 
Bernoullie'go, laminarne przepływy płynów lepkich. Zasady termodynamiki.  Zmiany stanu skupienia. Parowanie, wrzenie, wilgotność 
powietrza. Drgania i fale w ośrodkach spręŜystych. Elementy akustyki. Elektryczność: elektryczne i magnetyczne własności materii, 
drgania i fale elektromagnetyczne. Polaryzacja, interferencja i  dyfrakcja fal. Elementy optyki falowej i geometrycznej. Jądro 
atomowe, promieniotwórczość naturalna i sztuczna. Promieniowanie słoneczne, temperatura Ziemi, efekt cieplarniany. 
Promieniowanie kosmiczne. Elementy kosmologii.  
Spis zalecanych lektur: 
1.M.A. Herman, A. Kalestyński, L. Widomski, Podstawy Fizyki dla kandydatów na wyŜsze uczelnie i studentów, PWN, Warszawa, 
2006. 
2. W. Bulanda, Podstawy fizyki środowiska przyrodniczego, UMCS, Lublin 2007.  
3.E. Boeker, R. van Grondelle, Fizyka środowiska, PWN, Warszawa 2002. 
Metody nauczania: Wykład i ćwiczenia laboratoryjne na Pracowni I. 
Metody oceny: Zaliczenie pracowni i zaliczenie wykładu. 
 

L13. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 
 
Nazwa przedmiotu:  Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 
Kod przedmiotu: L13 
Typ przedmiotu: podstawowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: I 
Semestr: I 
Liczba punktów ECTS: 0,5  
Liczba godzin: WY - 10  
Imię i nazwisko wykładowcy: dr Bogusław Chmiel 
Cele przedmiotu: zapoznanie z niezbędną wiedzą w zakresie bezpieczeństwa pracy ergonomii umoŜliwiającą świadome 
kształtowanie własnego otoczenie materialnego w pracy oraz w sferze pozazawodowej. 
Wymagania wstępne: - brak 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Podstawy funkcjonowania organizmu w środowisku pracy; mechanizm odbioru bodźców środowiska pracy, homeostaza, przemiany 
energii, wydolność fizyczna organizmu. Ochrona pracy, system prawny ochrony pracy w Polsce. Charakterystyka i identyfikacja 
wybranych zagroŜeń czynnikami niebezpiecznymi środowiska pracy (mechaniczne, urządzenia elektryczne, poŜar i wybuch), 
sposoby unikania skutków. Charakterystyki wybranych czynników szkodliwych środowiska pracy: fizyczne, chemiczne, biologiczne, 
psychofizjologiczne. Przedmiot i zakres ergonomii. Ergonomia jako element sztuki inŜynierskiej. Humanizacja techniki. 
Spis zalecanych lektur: 
1. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia (red. D. Koradecka, Wyd. CIOP, Warszawa 1997, t. I i II, 
2. Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena ergonomia; Pakiet edukacyjny dla uczelni wyŜszych, Wyd. CIOP, Warszawa 2000 
Metody nauczania: Wykład ilustrowany prezentacjami multimedialnymi 
Metody oceny: zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach. 
 

 
L14 Mikrobiologia 

 
Nazwa przedmiotu – Mikrobiologia 
Kod przedmiotu – L14 
Typ przedmiotu – podstawowy. 
Poziom przedmiotu – podstawowy. 
Rok studiów I. 
Semestr I. 
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Punkty ECTS – 4 
Liczba godzin: WY – 15, LB – 30  
Imię i nazwisko wykładowcy – Prof. dr hab. Wanda Małek 
Treści merytoryczne przedmiotu: Świat mikroorganizmów. Struktura i funkcja komórki prokariotycznej. OdŜywianie 
mikroorganizmów: źródła węgla, azotu, wodoru, tlenu, fosforu, siarki. Wzrost i rozwój mikroorganizmów. Metabolizm: oddychanie 
tlenowe, beztlenowe, fermentacja, fotosynteza i chemosynteza. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na mikroorganimy: 
temperatury, promieniowania, fenoli, alkoholi, metali cięŜkich, aldehydów i gazów sterylizujących. Charakterystyka wirusów: ich 
struktura i reprodukcja. Oddziaływania między bakteriami a innymi organizmami w środowisku. Udział drobnoustrojów w 
oczyszczaniu środowiska. 
Efekty kształcenia – zrozumienie roli mikroorganizmów w otaczającym nas świecie, ich pozytywnej i negatywnej funkcji w 
przyrodzie, poznanie mechanizmów funkcjonowania tych organizmów w celu ich wykorzystania zwłaszcza w ochronie środowiska.  
Po zaliczeniu przedmiotu studenci powinni posiadać wiedzę oraz praktyczne umiejętności do pracy w laboratoriach związanych z 
ochroną środowiska.  
Spis zalecanych lektur: 
1. Kunicki-Goldfinger W.J.H. "śycie bakterii", PWN Warszawa 1996 
2. Schlegel H.G. "Mikrobiologia ogólna", PWN Warszawa 1994 
3. Perry J.J, Staley J.T. "Microbiology-dynamics & diversity", Saunders College Publishing 1997 
4. Singleton P. “Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie”, PWN Warszawa 2000 
5. Salyers A. A., Whitt D.D. "Mikrobiologia - róŜnorodność, chorobotwórczość i środowisko” PWN Warszawa 2003 
6. Baj J., Markiewicz Z. J. "Biologia molekularna bakterii”, PWN Warszawa 2006  
 
 

L15 Zoologia  
 
Nazwa przedmiotu: Zoologia  
Kod przedmiotu: L15 
Typ przedmiotu: podstawowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: I 
Semestr: I 
Punkty ECTS - 2 
Liczba godzin: WY- 15, LB – 30  
Imię i nazwisko wykładowcy: dr hab. Bernard Staniec prof. nadz.  UMCS 
Cele przedmiotu:  Poszerzenie wiedzy z zakresu podstaw systematyki zwierząt, rozwoju zarodkowego, morfologii, anatomii oraz 
niektórych zagadnień z bionomii w kontekście rozwoju filogenetycznego. Uzyskanie wiadomości dotyczących znaczenia 
biocenotycznego wybranych grup lub gatunków zwierząt, roli w monitoringu biologicznym stanu środowiska naturalnego oraz 
gospodarce człowieka. 
Wymagania wstępne – brak 
Język wykładowcy: polski 
Treść merytoryczna przedmiotu: Zasady nomenklatury zoologicznej, teorie i koncepcje podziału systematycznego zwierząt. Rozwój 
drzewa rodowego w porównaniu z rozwojem zarodkowym zwierząt. Przegląd wybranych grup zwierząt (Protozoa, Diblastica - Porifera, Cnidaria; 
Triblastica - Protostomia: Platyhelminthes, Rotatoria, Nematoda, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Deuterostomia: Chordata). Morfologia, 
anatomia, rozmnaŜanie, rozwój, przystosowania do środowiska, znaczenie w biocenozie, epidemiologii i gospodarce człowieka. 
Spis zalecanych lektur: 
1. Czapik A. Podstawy Protozoologii. PWN 1992. 
2. Abrikosow G. i in.: Zoologia. PWRiL, Warszawa, 1972.  
3. Grodziński Z.: Przedstrunowce i strunowce. PWN, Warszawa, 1967.  
4. Jasiński A.: Zootomia kręgowców. PWN, Warszawa 1984.  
5. Jura Cz.: Bezkręgowce. PWN, Warszawa, 1996.  
6. Moraczewski J. i in.: Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców. PWN, Warszawa, 1974.  
7. Rajski A.: Zoologia. PWN, Warszawa, 1986.  
8. Szarski H.: Anatomia porównawcza kręgowców. PWN, Warszawa, 1982.  
9. Zamachowski W., Zyśk A.: Strunowce Chordata, WNAP, Kraków, 2002 
10. Grabda E.  Zoologia,  bezkręgowce. Tom 1 i 2. PWN,  Warszawa, 1984.  

Metody nauczania: wykład z wykorzystaniem pokazów multimedialnych.  
Metody oceny: egzamin testowy 
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L16. Człowiek i środowisko – zagroŜenia cywilizacyjne 
 

Nazwa przedmiotu: Człowiek i środowisko – zagroŜenia cywilizacyjne 
Kod przedmiotu: L16. 
Typ przedmiotu: Podstawowy 
Poziom przedmiotu: Podstawowy 
Rok studiów: I 
Semestr: I 
Punkty ECTS: 4,5 
Liczba godzin: WY – 30, KW – 15  
Imię i nazwisko wykładowcy: dr hab. Dobiesław Nazimek Prof. UMCS, dr Agnieszka Marcewicz-Kuba (Wydział Chemii), dr Andrzej 
Gluza (Instytut Nauk o Ziemi) 
Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy zarówno z elementami zagroŜeń środowiska, jak teŜ z pogłębioną 
wiedzą wpływu wybranych technologii na środowisko przyrodnicze. Jednocześnie celem wykładu jest pokazanie istniejących 
algorytmów postępowania w zakresie projektowania nowych technologii jak teŜ unowocześniania istniejących z zastosowaniem, jako 
parametru kierunkowego, zasady zrównowaŜonego rozwoju. Efektem kształcenia powinien być zarówno wzrost świadomości 
słuchaczy w zakresie zrozumienia celów jak teŜ algorytmów postępowania, obejmujących równieŜ aspekty społeczne i ekonomiczne 
technologii, w realizacji zasady zrównowaŜonego rozwoju a takŜe zrozumienie wpływu czynników antropogenicznych np. na zmiany 
klimatu, czy teŜ zawartość ozonu w atmosferze. 
Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość chemii fizycznej, szczególnie termodynamiki procesów, oraz dobra znajomość 
podstaw fizyki klasycznej. 
Język wykładowcy: polski 
Treści merytoryczne przedmiotu: Wykłady zawierają następujące treści programowe: 

• cele stawiane przed ochroną środowiska w tym równieŜ przed ekologią i sozologią, 

• ewolucja środowiska przyrodniczego i jego związki z ewolucją planety i Układu Słonecznego, 

• aktualny stan środowiska przyrodniczego – rodzaje zagroŜeń, 

• wpływ technologii człowieka na stan środowiska przyrodniczego – technologie jako czynnik ewolucyjny, 

• zmiany efektu cieplarnianego – przyczyny i skutki, 

• ewolucja technologii ludzkich – czynniki zmieniające kierunki ewolucji w tym czynniki społeczne i ekonomiczne, 

• zasada zrównowaŜonego rozwoju – technologiczne aspekty jej realizacji, 

• najnowsze technologie i technologie przyszłości. 
Efekty kształcenia: Ocena funkcjonowania dotychczasowych rozwiązań ludzkich technologii w aspekcie zrównowaŜonego rozwoju, 
ocena wdraŜania tej zasady a takŜe umiejętność posługiwania się argumentami na rzecz zasady zrównowaŜonego rozwoju. Ocena 
skutków procesów technologicznych a takŜe społecznych i ekonomicznych w aspekcie ochrony środowiska. 
Spis zalecanych lektur: 
1. Man and his Ecosystem, (L.J.Brasser and W.C.Mulder, eds.) vol. I-IV, Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo, 1989. 
2. Ozone Crisis, S. Roan, (D.Sobel, ed.) John Wiely and Sons, Imc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1989. 
3. Ewolucja materii, ewolucja środowiska, D.Nazimek, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2001. 
4. Człowiek i jego technologie, D.Nazimek, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2003. 
5. Ekologia, C.J.Krebs, PWN, Warszawa, 1996. 
6. śycie i ewolucja biosfery, J.Weiner, PWN, Warszawa, 1999. 
7. Brasser L. J., Mulder W. C., Man and his Ecosystem, Vol. I-IV, Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo, 1989. 
8. Nazimek D., Człowiek i jego technologie, , Wyd. UMCS, Lublin, 2003. 
9. Dysarz R., Podstawy wiedzy o środowisku przyrodniczym, Wyd. WSP Bydgoszcz, 1994. 
10. Siemiński M., Fizyka zagroŜeń środowiska, PWN, Warszawa, 1994 
Metody nauczania: Zajęcia prowadzone z zastosowaniem technik multimedialnych. 
Metody oceny: Zaliczenie. 
 
 

L17. Chemia ogólna 
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna 
Kod przedmiotu: L17 
Typ przedmiotu: podstawowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy  
Rok studiów: - I 
Semestr: - I 
Punkty ECTS:  6,5 
Liczba godzin:  WY - 30, LB – 45  
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Metody oceny: egzamin ustny 
Wymagania wstępne: program chemii liceum ogólnokształcącego, profil ogólny 
Język wykładowy: j. polski 
Imię i nazwisko wykładowcy: dr hab. Zofia Rzączyńska, prof UMCS 
Cele przedmiotu: uświadomienie roli chemii w rozwoju cywilizacji, zrozumienie znaczenia przemian chemicznych w otoczeniu, 
kształtowanie badawczego sposobu myślenia, rozwijanie umiejętności  obserwacji, wyciągania wniosków i formułowania uogólnień; 
wyrabianie umiejętności posługiwania się zdobytą wiedzą, oraz prawidłowego korzystania z róŜnych źródeł informacji; kształtowanie 
postaw zgodnych z zasadami dbałości o zdrowie własne i ochronę środowiska naturalnego 
Treści merytoryczne przedmiotu: Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Związki chemiczne, wzory sumaryczne, strukturalne, 
podział i nomenklatura związków. Elektronowa struktura atomu, struktury elektronowe pierwiastków reprezentatywnych i 
przejściowych 
Prawo okresowości. Okresowość zmian w grupach i okresach jako konsekwencja budowy elektronowej:  
Wiązanie jonowe, wiązanie kowalencyjne, wiązanie atomowe spolaryzowane, wiązanie wodorowe, wiązania Van der Waalsa,  
Podział reakcji chemicznych wg róŜnych kryteriów;   

Typy roztworów, mechanizm rozpuszczania, rozpuszczalność gazów i cieczy w cieczach, ciśnienie osmotyczne; Sposoby 
wyraŜania stęŜeń roztworów, rozcieńczanie roztworów.  

Szybkość reakcji chemicznej, energia aktywacji, działanie katalizatorów, enzymy. Równowaga  reakcji chemicznej, 
odwracalność, prawo równowagi chemicznej,  reguła przekory.  
Kwasy i zasady w teorii Arrheniusa, Brónsteda. Elektrolity mocne. Słabe elektrolity, stopień, stała dysocjacji, iloczyn jonowy wody, 
pH, wskaźniki kwasowo-zasadowe, rozpuszczalność, reakcje protolizy, układy buforowe.   
Efekty kształcenia: Student  przystępujący do egzaminu powinien, korzystając z układu okresowego określić najbardziej 
podstawowe właściwości pierwiastków chemicznych i określić ich konfigurację elektronowa; 
określić podstawowe rodzaje związków chemicznych, podać ich właściwości i prawidłową nazwę; napisać i uzgodnić reakcje 
chemiczna, podać sposoby przyrządzania roztworów o podanych stęŜeniach, wykonać podstawowe obliczenia chemiczne. 
 
 

 

L18, L21. Język angielski  
Nazwa przedmiotu: Język angielski 
Kod przedmiotu:  L18, L21 
Typ przedmiotu:  ogólny  
Poziom przedmiotu: podstawowy lub zaawansowany (w zaleŜności od poziomu przygotowania studentów 
Rok studiów: I  
Semestr: I 
Punkty ECTS: 1 
Liczba godzin: ĆW - 30  
Prowadzący: Lektorzy Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS 
Program autorski dostosowany do poziomu studiujących. 
Wymagania wstępne: opanowanie wiadomości z zakresu szkoły średniej 
Metody oceny: zaliczenie 
Metody nauczania: konwersatorium.  
 

L19, L22. Wychowanie fizyczne 
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne 
Kod przedmiotu: L19, L22 
Typ przedmiotu: ogólny 
Poziom przedmiotu: podstawowy lub zaawansowany (w zaleŜności od poziomu przygotowania studentów)  
Rok studiów: I  
Semestr: I 
Punkty ECTS: 0,5  
Liczba godzin: ĆW - 30  
Prowadzący: Wykładowcy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMCS 
Program zajęć ustalony w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UMCS. 
Metody oceny: zaliczenie 
Metody nauczania: konwersatorium.  
 
 
 

 



 37

L23. Botanika 
 
Nazwa przedmiotu: Botanika 
Kod przedmiotu: L23 
Typ przedmiotu: podstawowy  
Poziom przedmiotu: podstawowy  
Rok studiów: I  
Semestr: II 
Punkty ECTS: 5  
Liczba godzin: WY- 15, LB – 45  
Imię i nazwisko wykładowcy: dr hab. Wiesław Mułenko prof. nadzw. UMCS, Zakład Botaniki i Mykologii,  
Metody oceny: egzamin końcowy (pisemny, test). zaliczenie ćwiczeń – pisemne  
Język wykładowy: j. polski  
Cele przedmiotu: Morfologia, anatomia, taksonomia oraz biologia roślin i grzybów, jako podstawowych komponentów biosfery – 
producentów oraz destruentów (patogenów, saprobów, symbiontów). Przegląd gatunków wymierających, zagroŜonych, objętych 
ochroną oraz pełniących funkcje bioindykacyjne.  
Metody nauczania – wykłady, ćwiczenia laboratoryjne  
Podstawowe składniki komórek organizmów prokariotycznych (bakterii i sinic) oraz eukariotycznych (roślin i grzybów). RóŜnicowanie 
się komórek oraz kształtowanie ciała roślin niŜszych, rozwój struktur wegetatywnych grzybów, budowa i klasyfikacja tkanek 
roślinnych. Morfologia, anatomia oraz modyfikacje najwaŜniejszych organów roślin (korzeni, łodyg i liści). Ontogeneza roślin i 
grzybów. Bakterioryza i mykoryza oraz ich biologiczne i ekologiczne znaczenie. Podstawowe sposoby rozmnaŜania oraz 
rozprzestrzeniania się roślin i grzybów. Przegląd wybranych grup systematycznych glonów, grzybów i roślin telomowych ze 
zwróceniem uwagi na gatunki wymierające, zagroŜone, objęte ochroną oraz pełniące funkcje bioindykatorów stanu środowiska 
przyrodniczego. Organizmy patogeniczne, gatunki inwazyjne i epidemiczne. Kształcenie umiejętności rozpoznawania 
najwaŜniejszych organizmów w terenie i w laboratorium.  
Ćwiczenia laboratoryjne: 45 godzin, zaliczenie  
Pracownicy Zakładu Botaniki i Mykologii, Instytut Biologii  
Budowa morfologiczna oraz anatomiczna roślin – kwiatów, nasion, siewek, korzeni, łodyg i liści. Modyfikacje organów podziemnych i 
nadziemnych. Budowa morfologiczna i anatomiczna najwaŜniejszych struktur wegetatywnych grzybów oraz porostów.  
Przegląd najwaŜniejszych grup systematycznych roślin i grzybów. Rośliny niŜsze: sinice (Cyanophyta) i glony (Algae). Rośliny 
wyŜsze: widłaki (Lycopsida), skrzypy (Sphaenopsida), paprocie (Pteropsida), mchy (Bryopsida), nagozaląŜkowe (Gymnospermae), 
okrytozaląŜkowe (Angiospermae). Grzyby: grzyby niŜsze – lęgniowe (Oomycota), sprzęŜniaki (Zygomycota), grzyby workowe 
(Ascomycota) – bezładniaki (Plectomycetes), jądrzaki (Pyrenomycetes), miseczniaki (Discomycetes), grzyby podstawkowe 
(Basidiomycota) – obłóczniaki (Hymenomycetes), wnętrzniaki (Gasteromycetes). Porosty (Lichenes).  
Rozpoznawanie oraz identyfikacja organizmów. Rozpoznawanie najwaŜniejszych objawów chorobowych roślin.  
Spis zalecanych lektur: 
1. Szweykowska A., Szweykowski J.: Botanika. t. I Morfologia i t. II Systematyka. PWN, Warszawa 1992 (lub wydania późniejsze).  
2. Gorczyński T.: Ćwiczenia z botaniki, PWN, Warszawa, 1978.  
3. Pałczyński A. i in.: Botanika. PWN, Warszawa, 1995.  
4. Braune W., Leman A., Taubert H., 1975. Praktikum z anatomii roślin. PWN, Warszawa.  
5. Turnau K., Steugl A.: Botanika systematyczna cz. I i II. Skrypt do ćwiczeń. Inst. Bot. UJ, 1996.  
6. Müller L., Loeffler W., 1987. Zarys mikologii dla przyrodników i lekarzy. PWRiL, Warszawa.  
7. Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska K., Skiegiełło A., 1979. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa.  
8. Bystrek J., 1997. Podstawy lichenologii. Wyd. UMCS, Lublin.  

 
 
 

L24. Metody informatyczne w praktyce 
 

Nazwa przedmiotu: Metody informatyczne w praktyce 
Kod przedmiotu: L24 
Typ przedmiotu: podstawowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: I 
Semestr: II 
Punkty ECTS: 2 
Liczba godzin: LB – 30  
Imię i nazwisko wykładowcy: dr Tomasz Zientarski (Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych) 
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Język wykładowy: polski (angielski, w przypadku dostatecznej liczy chętnych studentów). 
Cele przedmiotu: osiągnięcie umiejętności posługiwania się komputerem, obsługi wybranych programów uŜytkowych 
Wymagania wstępne: brak 
Treści merytoryczne przedmiotu: Podstawy obsługi komputera: włączanie, startowanie systemu, obsługa myszy i klawiatury. 
Podstawy obsługi systemu operacyjnego Windows: (pulpit: obiekty, wygląd, zachowanie i właściwości, dostosowanie systemu do 
własnych potrzeb). Pliki i katalogi – podstawowe informacje. Operacje na plikach i katalogach. Pakiet MS Office: Edytory tekstu- 
podstawowe informacje, Edytor tekstu MS Word. Metody redagowania tekstu za pomocą komputera. Formatowanie tekstu 
Wykorzystanie schowka systemowego. Wykorzystywanie funkcji specjalnych (np. wyliczanie i inne). Tworzenie tabel. Wstawianie 
elementów graficznych np. Clipart. Pisanie wzorów matematycznych. Arkusze kalkulacyjne – cechy charakterystyczne. Arkusz 
kalkulacyjny MS Excel – opis programu. Wprowadzanie i modyfikacja danych. Proste obliczenia w arkuszu wg zadanego wzoru. 
Wykorzystanie programu ChemSketch do rysowania wzorów strukturalnych związków chemicznych. 
Spis zalecanych lektur: powszechnie dostępne podręczniki dotyczące MS Word i MS Office. 
Metody nauczania: ćwiczenia laboratoryjne w pracowni komputerowej (30 godz.) 
Metody oceny: zaliczenie 

 
 
 
 

L25. Chemia organiczna 
 

Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna  
Kod przedmiotu: L25 
Typ przedmiotu: podstawowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: I 
Semestr: II 
Punkty ECTS: 3,5 
Liczba godzin: WY – 30.; LB – 30  
Język wykładowy – polski bądź angielski (wykład + ćwiczenia). 
Imię i nazwisko wykładowcy: dr. Oleh M. Demchuk  
Cele przedmiotu: Zaznajomienie słuchaczy z treściami programowymi chemii organicznej. Opanowanie podstawowych 
umiejętności praktycznych 
Wymagania wstępne: Wiedza z dotychczasowego okresu studiów. Do dopuszczenia do laboratorium wymagany jest kolokwium 
wstępne dotyczące znajomości, podstawowego sprzętu laboratoryjnego, podstawowych technik laboratoryjnych, metod rozdzielania 
i oczyszczania związków organicznych oraz oznaczania właściwości fizycznych związków organicznych oraz reguł BHP 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Zakres chemii organicznej, wiązania chemiczne i struktura związków organicznych, klasyfikacja związków organicznych.  
Węglowodory (nasycone, nienasycone, aromatyczne): właściwości fizyczne, nazewnictwo występowanie w przyrodzie, 
zastosowanie, właściwości chemiczne.  
Halogenopochodne organiczne (fluorowcowęglowodory): właściwości fizyczne, nazewnictwo, metody otrzymywania, właściwości 
chemiczne, występowanie w przyrodzie i właściwości biologiczne, zastosowanie.  
Wpływ podstawników na właściwości związków organicznych.  
Hydroksyzwiązki (alkohole, fenole, etery…) organiczne oraz ich analogi siarkowe: właściwości fizyczne, nazewnictwo, metody 
otrzymywania, właściwości chemiczne, występowanie w przyrodzie i właściwości biologiczne.  
Aldehydy i ketony: nazewnictwo, metody otrzymywania, właściwości chemiczne, występowanie w przyrodzie i właściwości 
biologiczne.  
Kwasy organiczne i ich pochodne (kwasy karboksylowe, sulfonowe): właściwości fizyczne, występowanie w przyrodzie i właściwości 
biologiczne otrzymywanie, właściwości chemiczne.  
Reakcje zachodzące w pozycji α do grupy karbonylowej: tautomeria keto-enolowa, kwasowość atomu wodoru w połoŜeniu α 
(tworzenie się jonów enolanowych i ich reaktywność), α-halogenowanie: aldehydów, ketonów, kwasów; alkilowanie jonów 
enolanowych. 
Azotowe związki organiczne ( aminy, związki diazoniowe, diazowe i azowe, nitryle i izonitryle, cyjaniany i izocyjaniany, związki 
nitrozowe i nitrowe): nazewnictwo, metody otrzymywania, właściwości chemiczne, występowanie w przyrodzie i właściwości 
biologiczne.  
Przegląd waŜniejszych klas biocząsteczek w tym cukrów oraz związków wielkocząsteczkowych. 
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Laboratorium:  Zasady bezpieczeństwa w laboratorium chemicznym, podstawowe techniki laboratoryjne: krystalizacja, 
destylacja, ekstrakcja, sublimacja; oznaczanie niektórych właściwości fizycznych: temperatura wrzenia i topnienia, współczynnik 
załamania światła. 
Preparaty: synteza kwasu benzoesowego; synteza kwasu cynamonowego; synteza cynamonianu metylu; synteza barwniku 
„zasadowy granatowy 2K”; synteza aniliny. 
Spis zalecanych lektur (zalecane jest korzystanie z ostatniej edycji podręcznika): 

1. Morrison R. T., Boyd R. N., Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 1985. 
2. Mastalerz P., Podiecznik chemii organicznej. Wroctaw, 1996. 
3. Roberts J. D., Caserio M. C., Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 1989. 
4. J. McMurry, Chemia organiczna, PWN, Warszawa, 2000. 
5. Laboratorium chemii organicznej, P. Kowalski ed.,WNT, Warszawa, 2004. 
6. A.I. Vogel, Preparatyka organiczna, WNT, Warszawa, 1984 

Metody oceny - egzamin pisemny (Wykład), zaliczenie (Laboratorium) 
 

 
 

L26.Chemia nieorganiczna 
 
Nazwa przedmiotu: Chemia nieorganiczna  
Kod przedmiotu: L26 
Typ przedmiotu: podstawowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: I  
Semestr II  
Punkty ECTS: 5 
Liczba godzin: WY – 30, LB – 30  
Imię i nazwisko wykładowcy: Prof. dr hab. Zbigniew HUBICKI, dr Dorota KOŁODYŃSKA, Dr Agnieszka Gładysz-Płaska, Dr Paweł 
Sadowski 
Wymagania wstępne: wiadomości ze szkoły średniej, znajomość podstaw chemii ogólnej 
Cele przedmiotu: usystematyzowanie wiedzy chemicznej na temat otrzymywania, właściwości fizykochemicznych, struktury, 
reaktywności (oraz ich współzaleŜności) pierwiastków i ich związków, rozwijanie zdolności poznawczych, zainteresowanie 
zjawiskami fizykochemicznymi, których istotą są reakcje chemiczne, a zwłaszcza reakcje redox, reakcje kompleksowania itp., 
rozwijanie zdolności wyszukiwania i selekcjonowania zebranej wiedzy, posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym, rozwijanie 
nawyków bezpiecznego przygotowywania i posługiwania się odczynnikami, rozwijanie umiejętności przewidywania wyników 
eksperymentów i ich weryfikacji   
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Wykład: Pierwiastek chemiczny – kryteria chemiczne i fizyczne istnienia pierwiastków. Pochodzenie pierwiastków. 
Rozpowszechnienie pierwiastków w litosferze, hydrosferze i atmosferze. Klasyfikacja Goldschmidta. Pierwiastki biofilne. Wodór i 
wodorki.  
Ogólna charakterystyka pierwiastków bloku s. 
Grupa 1 – Litowce: właściwości fizykochemiczne, minerały, metody otrzymywania, anomalne właściwości litu, wybrane związki 
litowców (soda, potaŜ, wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu). Zastosowanie litowców i ich związków. 
Grupa 2 – Berylowce: właściwości fizykochemiczne, minerały, metody otrzymywania, anomalne właściwości berylu, związki 
berylowców, chlorofil, twardość wody całkowita i przemijająca, zastosowanie berylowców i ich związków. 
Ogólna charakterystyka pierwiastków bloku p. 
Grupa 13 – Borowce: właściwości fizykochemiczne, minerały, metody otrzymywania, anomalne właściwości boru, związki borowców. 
Struktura i klasyfikacja boranów, struktura boraksu, borazyna, tlenki i wodorotlenki glinu, aluminotermia,  zastosowanie borowców i 
ich związków. 
Grupa 14 – Węglowce: właściwości fizykochemiczne, minerały, metody otrzymywania, odmiany alotropowe węgla (grafit, diament, 
fulereny), odmiany polimorficzne krzemionki, struktura i klasyfikacja krzemianów, zeolity, zastosowanie węglowców i ich związków. 
Grupa 15 – Azotowce: właściwości fizykochemiczne, metody otrzymywania, odmiany alotropowe fosforu, tlenki azotowców, metody 
otrzymywania kwasu azotowego, amoniak, hydroksylamina, hydrazyna, nawozy mineralne (azotowe i fosforowe), zastosowanie 
azotowców i ich związków. 
Grupa 16 – Tlenowce: właściwości fizykochemiczne, odmiany alotropowe, związki tlenowców, tlenki, metody otrzymywania 
nadtlenku wodoru – właściwości fizykochemiczne, kwas siarkowy, zastosowanie tlenowców i ich związków. 
Grupa 17 – Fluorowce: ogólna charakterystyka fluorowców. 
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Grupa 18 – Helowce (Gazy szlachetne): ogólna charakterystyka fluorowców. 
Pierwiastki d elektronowe. Ogólna charakterystyka. 
Laboratorium: 
Układ okresowy pierwiastków, podstawowe prawa i pojęcia chemiczne, wzory sumaryczne i strukturalne, obliczenia 
stechiometryczne, wiązania chemiczne, stęŜenia procentowe i molowe, wzajemne przeliczanie stęŜeń. 
Sporządzanie wodnych roztworów elektrolitów o określonym stęŜeniu.  
Zagadnienia teoretyczne: definicja roztworu, pH, stała i stopień dysocjacji mocnych i słabych elektrolitów, iloczyn rozpuszczalności. 
Zagadnienia praktyczne: sporządzanie wodnych roztworów elektrolitów o określonym stęŜeniu. 
Analiza jakościowa kationów (reakcje charakterystyczne kationów: Cu2+, Zn2+, Mn2+, Fe3+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+, reakcje 
mikrokrystaliczne). 
Analiza jakościowa anionów (reakcje charakterystyczne anionów: Cl-, I-, CO32-, PO43-, NO3-, SO42-, bilansowanie reakcji redox). 
Analiza jakościowa wody gruntowej. 
Analiza jakościowa jonów toksycznych (Cd2+, Hg2+, Pb2+, Cr3+, Ba2+, SCN-, S2-, NO2-). 
Identyfikacja substancji stałej. 
Wykrywanie mikroelementów w materiale biologicznym, elementy analizy Ŝywności. 
Preparatyka nieorganiczna. Zagadnienia praktyczne: preparatyka siarczanu Ŝelaza(II) FeSO4×7H2O, preparatyka ałunu chromowo-
potasowego KCr(SO4)2×12 H2O. 
Otrzymywanie substancji czystych na drodze wymiany jonowej. Zagadnienia teoretyczne: jonity – podział, właściwości i budowa, 
podstawowe pojęcia wymiany jonowej – współczynnik podziału, rozdzielenia, pojemność jonitu, półka teoretyczna, techniki wymiany 
jonowej, przykłady zastosowania wymiany jonowej w oczyszczaniu wód i ścieków. Zagadnienia praktyczne: oddzielanie jonów 
kobaltu od niklu metodą wymiany jonowej. 
Ekstrakcja. Zagadnienia teoretyczne: teoretyczne podstawy ekstrakcji, prawo podziału Nernsta, układy ekstrakcyjne, współczynniki 
podziału i rozdziału, sposoby prowadzenia ekstrakcji, zastosowanie. Zagadnienia praktyczne: ekstrakcja jodu – wyznaczanie stałej 
asocjacji jonów I3- metodą ekstrakcji. 
Spis zalecanych lektur: 

1. Nomenklatura Chemii Nieorganicznej. Zalecenia 1990. (red. Z. Stasicka) Polskie Towarzystwo Chemiczne, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998. 

2. J.D. Lee, Zwięzła chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 1997. 
3. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 2004. 
4. L. Kolditz, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 1994. 
5. W. Trzebiatowski, Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa1988. 
6. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, PWN, Warszawa 1998. 
7. J. Minczewski, J. Chwastowska, R. Dybczyński, Analiza śladowa, WNT, Warszawa 1973. 
8. T. Lipiec, Z. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 

1996. 
9. S. Witekowa, Analiza chemiczna, PWN, Warszawa 1971. 
10. W.N. Aleksiejew, Analiza jakościowa, PWN, Warszawa 1968.  

Metody nauczania: wykład, laboratorium 
Metody oceny: egzamin ustny lub pisemny, laboratorium – zaliczenie ustne lub pisemne 
 
 

L27.Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej 
 
Nazwa przedmiotu: Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej 
Kod przedmiotu: L27 
Typ przedmiotu: podstawowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: I  
Semestr: II 
Punkty ECTS: 6,5 
Liczba godzin: WY – 15, LB – 45  
Cele przedmiotu: uzyskanie podstawowych umiejętności obliczeniowych związanych ze sporządzaniem roztworów oraz zmianami 
stęŜeń roztworów w wyniku podstawowych operacji laboratoryjnych (rozcieńczanie, zatęŜanie, mieszanie roztworów), umiejętność 
obliczania wyników analizy na podstawie danych eksperymentalnych, zapoznanie z podstawowymi metodami oceny wiarygodności 
danych eksperymentalnych. Testy statystyczne 
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Prowadzący: Dr Andrzej Persona – Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej, Wydział Chemii  
Wykład. Podstawy teoretyczne dotyczące równowag w roztworach elektrolitów: dysocjacja, hydroliza, rozpuszczalność, reakcje 
kompleksowania. Znajomość podstawowych sposobów wyraŜania i przeliczania stęŜeń roztworów (cp, cm, ułamek masowy, 
objętościowy, ppm). Umiejętność obliczania pH roztworów umiejętność układania i rozliczania reakcji erdoks 
Konwersatorium (45 godzin). Podstawowe obliczenia związane ze sporządzaniem roztworów: mianowanych (standard pierwotny i 
wtórny), roztworów o Ŝądanym stęŜeniu w wyniku prostych operacji analitycznych (rozcieńczanie, zatęŜanie, mieszanie roztworów o 
róŜnych stęŜeniach). Rozpuszczalność, iloczyn rozpuszczalności. Obliczanie objętości lub stęŜeń odczynników uŜywanych w 
analizie wagowej. MnoŜnik analityczny. Obliczanie wyników analizy w metodach związanych z uwalnianiem składników lotnych. 
Oznaczanie zawartości analizowanej substancji w badanej próbce (lub zanieczyszczeń) na podstawie wyniku oznaczenia. 
Określanie wzoru elementarnego i sumarycznego na podstawie wyniku analizy. Pośrednia analiza wagowa. Obliczenia związane z 
przygotowywaniem roztworów buforowych. Obliczanie wyników analizy na podstawie wyników miareczkowania alkacymetrycznego. 
Oznaczanie z uŜyciem dwu wskaźników. Oznaczanie mieszanin związków alkacymetrycznie czynnych. Obliczanie parametrów 
kolektywnych układu: kwasowość i zasadowość wody. Chelatujące odczynniki kompleksujące. Obliczanie wyników analizy na 
podstawie miareczkowań kompleksometrycznych (bezpośredniego, odwrotnego i pośredniego). Twardość wody. Przewidywanie 
kierunku przebiegu reakcji redoks (aspekt analityczny). Podstawowe obliczenia w oparciu o schemat przebiegu reakcji redoks. 
Obliczanie wyników analizy redoksymetrycznej (utlenialność, ChZT). Miareczkowa analiza strąceniowa (metody pośrednie i 
bezpośrednie). Obliczanie wyników analizy na podstawie wyników miareczkowania strąceniowego. Spektrofotometria. Prawa 
absorpcji. Obliczanie wyników oznaczeń spektrofotometrycznych. Miareczkowanie spektrofotometryczne. Interpretacja wyników 
pomiarów. Testy odrzucania wyników wątpliwych. Statystyki pozycyjne. Wyznaczanie przedziału ufności. Testowanie hipotez 
statystycznych: porównanie wartości średniej z próby z wartością rzeczywistą, porównanie dwóch wartości z próby, porównanie 
precyzji pomiarów. Oszacowywanie granic wykrywalności i oznaczalności. 
Literatura: 
1. Persona, T. Gęca, A. Kusak, B. Marczewska – Chemia analityczna. Podstawy klasycznej analizy ilościowej, Medyk, Warszawa 

2007 
2. Cygański, B. Ptaszyński, J. Krystek – Obliczenia w chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2000 
3. M. Wesołowski, K. Szefer, D. Zimna – Zbiór zadań z analizy chemicznej, WNT, Warszawa 2002 
4. L.F. Hamilton, S.G. Simpson, D.W. Ellis – Obliczenia w chemii analitycznej, PWN, Warszawa 1973 
Metody oceny: egzamin pisemny 
Metody nauczania: wykład 
 
 
 

L28.Ochrona przyrody 
 
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody 
Kod przedmiotu: – L28 
Typ przedmiotu: kierunkowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: I  
Semestr: II 
Punkty ECTS: 5 
Liczba godzin: WY – 15, LB – 30  
Imię i nazwisko wykładowcy: dr Ignacy Kitowski i inni pracownicy Zakładu Ochrony Przyrody 
Cele przedmiotu: Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi problemami ochrony przyrody Polsce i na 
Świecie wynikających z przyjętych regulacji prawnych o charakterze krajowym i międzynarodowym, a mających podstawę w 
badaniach naukowych.  
Po zakończonym kursie, słuchacz zna biologiczne podstawy ochrony przyrody i rozumie przyczyny, dynamikę oraz sposoby 
klasyfikacji i opisu zjawisk zanikania gatunków.  
Absolwent kursu zna biologiczne podstawy ochrony przyrody i rozumie istotę oraz sposoby tworzenia obszarów chronionych oraz 
zasady i regulacje odnoszące się do ochrony gatunkowej. Absolwent kursu rozumie relację pomiędzy procesami globalnych zmian 
środowiska, a problemami ochrony przyrody.  
Wymagania wstępne - brak 
Treści kształcenia:  
Wykład 
RóŜnorodność biologiczna i krajobrazowa jako podstawowy cel ochrony przyrody . 
Polskie tradycje ochrony przyrody. Natura 2000 oraz inne europejskie sieci obszarów chronionych.  Dyrektywa Siedliskowa i 
Dyrektywa Ptasia jako podstawy sieci Natura 2000. Gatunki i siedliska priorytetowe sytemu Natura 2000. Zasady tworzenie 
obszarów Natury 2000  Parki narodowe  i inne formy ochrony obszarowej przyrody w Polsce. Polska Czerwona Księga Zwierząt, 
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Polska Czerwona Księga Roślin. BioróŜnorodność i problemy jej zachowania. Ochrona in situ. Ochrona ex situ. Konwencja: 
Ramsarska, Bońska, Waszyngtońska i inne konwencje oraz porozumienia jako międzynarodowe akty prawne ochrony przyrody. 
Gatunki zagroŜone i obszary chronione – kwalifikacja wg. IUCN. Gatunki inwazyjne a fauna i flora rodzima. Reintrodukcja i 
introdukcja - jako skuteczne narzędzia ochrony przyrody - realizacja i zalecenia IUCN. Ochrona lasów w Polsce i na świecie. 
Internacjonalizacja problemów ochrony przyrody. Globalne zmiany klimatyczne a ochrona zasobów przyrody. UŜytkowanie trwałe i 
nie trwały- przegląd problemów krajowych i międzynarodowych. 
Ćwiczenia  
Kompetencje administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony przyrody. Przegląd gatunków roślin i zwierząt ujętych w 
Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt i Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Przewodniki i manuale do Sieci Natura 2000. Przegląd i 
rozpoznawania gatunków chronionych gatunków roślin i zwierząt ujętych w załącznikach do Dyrektyw: Siedliskowej i Ptasiej sieci 
Natura 2000.  
Efekty kształcenia Uczestnik kursu zna poziomy organizacji róŜnorodności biologicznej i wypływające z tego zróŜnicowanie 
sposobów jej ochrony. Absolwent kursu zna i rozumie biologiczne mechanizmy zaniku gatunków oraz zagroŜenia dla róŜnorodności 
biologicznej zarówno w wymiarze lokalnym jaki i globalnym. Uczestnik zakończonego kursu rozumie i identyfikuje instrumenty 
ochrony przyrody zarówno w kontekście krajowym, jak i międzynarodowym. Absolwent kursu potrafi dobrać zastosować skuteczne 
narzędzia ochrony przyrody dla zadanego przypadku podczas konkretnych procesów decyzyjnych.  
Spis zalecanych lektur  
1. Simonides E. 2008. Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego . Warszawa. 
2. Pullin A.S. 2004 . Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.  
3. Grzegorczyk M. (red.) 2007. Integralna ochrona przyrody Inst. Inst. Ochrony. Przyr. PAN. Kraków   
4. Makomaska M., Tworek S. 2003.Ekologiczna sieć Natura 2000. Inst. Ochrony. Przyr. PAN. Kraków.  
5. Głowaciński Z. 2001. Polska Czerwona Księga Zwierząt. PWR i L. Warszawa. 
6. Kazimierczakowa R., Zarzycki K. 2001. Polska Czerwona Księga Roślin . Inst. Botaniki PAN. Kraków.  
Wybrane artykuły z czasopism: Biological Conservation, Ecological Conservation. Environmental Conservation, – dostarczone 
studentom przez prowadzącego wykłady 
Metody nauczania: Wykład realizowany metodą prezentacji multimedialnych  
Metody oceny: egzamin pisemny 
 
 

L29. Ekologia 
 
Nazwa przedmiotu: Ekologia 
Kod przedmiotu: L29 
Typ przedmiotu: kierunkowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: I 
Semestr: II 
Liczba punktów ECTS: 4,5 
Liczba godzin: WY – 20, LB - 25 
Imię i nazwisko wykładowcy: dr hab. Bogdan Lorens, Zakład Ekologii, Instytut Biologii Prowadzący: pracownicy Zakładu Ekologii, 
Instytut Biologii 
Cele kształcenia: Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami ekologii ogólnej obejmującymi prawidłowości i zaleŜności 
pomiędzy organizmami i środowiskiem na róŜnych poziomach organizacji przyrody, wpływ organizmów na środowisko naturalne 
oraz dynamiczne procesy biologiczne jakie w nim zachodzą. Opanowanie wiadomości z zakresu relacji osobnika ze środowiskiem, 
ekologii populacji, ekosystemów i związanych z nimi zagadnień gospodarki energią i obiegiem materii. Znaczenie tej problematyki w 
identyfikacji zagroŜeń ekologicznych i działaniach z zakresu ochrony środowiska 
Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu biologii realizowanych w programie szkoły średniej 
Treści merytoryczne przedmiotu: Przedmiot i zakres ekologii. Oddziaływanie czynników abiotycznych na organizmy i ich 
kompensacja. Populacja i jej struktury (zagęszczenie, rozrodczość i śmiertelność, rozkład wiekowy, dynamika liczebności, struktura 
genetyczna). Oddziaływania międzygatunkowe (konkurencja, drapieŜnictwo, roślinoŜerność, mutualizm). Strategie Ŝyciowe 
organizmów. Zasady organizacji i funkcjonowania biocenozy i ekosystemu – roślinność jako składnik biocenozy, struktura fizyczna i 
biotyczna, gospodarka energią i materią. RóŜnorodność ekosystemów, główne biomy świata. Podstawowe cykle biogeochemiczne i 
konsekwencje ich zakłóceń dla funkcjonowania biosfery. Ekologia stosowana w praktyce ochrony środowiska. Metodologia badań 
ekologicznych. 
Ćwiczenia terenowe:  
Treści merytoryczne: Warunki siedliskowe zbiorowisk kserotermicznych. Sukcesja ekologiczna. Charakterystyka ekologiczna jezior 
(strefowość, miksja, trofizm). Wpływ działalności gospodarczej na środowisko przyrodnicze Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego 
(otoczenie jezior Piaseczno i Brzeziczno, Krowie Bagno). Struktura przestrzenna fitocenoz wodnych i torfowiskowych. Zakłócenia w 
funkcjonowaniu ekosystemów oraz próby ich renaturyzacji na przykładzie torfowisk w otoczeniu jeziora Bikcze. 
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Spis zalecanych lektur:  
1. Begon M., Mortimer M., 1989: Ekologia populacji. Studium porównawcze zwierząt i roślin. PWRiL, Warszawa, 356 s. 
2. Falińska K., 1996: Ekologia roślin. Podstawy teoretyczne, populacje, zbiorowiska, procesy. PWN, Warszawa. 
3. Krebs Ch. J., 1996. Ekologia. PWN, Warszawa. 
4. Odum E.P., 1977: Podstawy ekologii. PWRiL, Warszawa. 
5. Weiner J., 2005: śycie i ewolucja biosfery. PWN, Warszawa. 
6. Wiąckowski S., 1998: Ekologia ogólna. Oficyna Wydawnicza Branta. 
7. Mackenzie A., Ball A., Virdee S. 2000. Krótkie wykłady. Ekologia. PWN, Warszawa. 

Metody nauczania: wykład i ćwiczenia 
Metody oceny: egzamin (test), ćwiczenia - sprawozdanie 
 
 

L31. Język angielski  
Nazwa przedmiotu: Język angielski 
Kod przedmiotu:  L31 
Typ przedmiotu:  ogólny  
Poziom przedmiotu: podstawowy lub zaawansowany (w zaleŜności od poziomu przygotowania studentów 
Rok studiów: I  
Semestr: I 
Punkty ECTS: 1 
Liczba godzin: ĆW - 30  
Prowadzący: Lektorzy Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS 
Program autorski dostosowany do poziomu studiujących. 
Wymagania wstępne: opanowanie wiadomości z zakresu szkoły średniej 
Metody nauczania: konwersatorium.  
Metody oceny: zaliczenie 
 
 
 

L-32 – Gleboznawstwo i ochrona gleb 
 
Nazwa przedmiotu: Gleboznawstwo i ochrona gleb  
Kod przedmiotu: L-32 
Typ przedmiotu: obligatoryjny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: II, Io 
Semestr: IV 
Liczba punktów ECTS: 4 
Liczba godzin: WY – 15, LB – 30  
Język przedmiotu: polski 
Imię i nazwisko wykładowcy: prof. dr hab. Ryszard Dębicki (Zakład Gleboznawstwa, Instytut Nauk o Ziemi) 
Cele przedmiotu: Zrozumienie roli gleby w funkcjonowaniu środowiska poprzez poznanie: genezy i morfologii gleb, zasad ich 
klasyfikacji uŜytkowej i przyrodniczej, znajomości podstawowych cech fizycznych, chemicznych i biologicznych i ich znaczenia w 
obiegu zanieczyszczeń w przyrodzie oraz podstawowych problemów degradacji i ochrony gleb.  
Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z geografii, chemii i fizyki. 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Wykład: (prof. dr hab. Ryszard Dębicki) 
Rola gleby w funkcjonowaniu środowiska i w Ŝyciu człowieka. Geneza i morfologia gleb. Gleba jako układ wielofazowy – polidyspersyjny. 
Materia organiczna gleby, jej formy i znaczenie. Podstawowe właściwości gleb i ich dynamika (właściwości fizyczne, chemiczne i 
biologiczne). Mechanizm zakwaszania gleby. Woda glebowa, jej postacie i ruch w glebie. Podstawy systematyki i klasyfikacji gleb w Polsce i 
UE. Charakterystyka podstawowych jednostek glebowych Polski. Zasoby glebowe Europy i świata. Transport zanieczyszczeń w glebie. 
Typy degradacji gleb. Teoretyczne, prawne, ekonomiczne i techniczne aspekty ochrony gleb (w tym Karta gleb UE i FAO, Tematyczna 
Strategia Ochrony Gleb UE, Ramowa Dyrektywa Glebowa). 
Laboratorium: (pracownicy Zakładu Gleboznawstwa, INoZ)  
Cechy morfologiczne gleb. Właściwości fizyczne gleb. Materia organiczna gleby. Właściwości biologiczne gleby. Odczyn gleby. Pojemność wodna gleb. 
Transport zanieczyszczeń w glebie. Zmiany w glebach zdegradowanych i rekultywowanych. Klasyfikacja i bonitacja gleb. Metody ochrony gleb. 
Wykorzystanie najnowszych metod pomiarowych w badaniach gleby w laboratorium i w terenie.  
Spis zalecanych lektur:  
1. S. Zawadzki, B. Dobrzański, Gleboznawstwo. PWRiL, Warszawa, 1995.  
2. R. Bednarek, Z. Prusinkiewicz, Geografia gleb. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 1996.  
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3. S. Baran, R. Turski, Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wyd. AR Lublin, 1996.  
4. S. Uziak (red.), Badanie gleb w laboratorium i w polu. Wyd. UMCS, Lublin, 1992. 
5. E. A. Paul, F.E. Clark, Mikrobiologia i biochemia gleb. Wyd. UMCS, Lublin, 2000. 
6. R. Bednarek, H. Dziadowie, U. Pokoiska, Z. Prusinkiewicz, Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 
2004. 
7. J. Paluch, K. Pulikowski, M. Trybała, Ochrona wód i gleb. Wyd. AR Wrocław, 2001. 
Metody nauczania: wykłady (prezentacje Power-Point), laboratorium, ćwiczenia terenowe. 
Metody oceny: egzamin pisemny – test (WY), zaliczenie (LB). 
 
 
 

L33. Geologia z elementami geomorfologii 
 
Nazwa przedmiotu: Geologia z elementami geomorfologii 
Kod przedmiotu: L33  
Typ przedmiotu: kierunkowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: II 
Semestr: III 
Liczba punktów ECTS: 4  
Liczba godzin: WY – 15, LB – 30 
Język przedmiotu: polski 
Wymagania wstępne: brak 
Prowadzący: pracownicy Zakładu Geologii i Ochrony Litosfery, (Instytut Nauk o Ziemi) 
Cel kształcenia: nabycie umiejętności postrzegania i interpretacji zjawisk geologicznych i geomorfologicznych zachodzących 
współcześnie, zwłaszcza w kontekście zmian procesów pod wpływem działalności człowieka 
Treści programowe:  
Wykład: Przedmiot geologii i geomorfologii. Budowa i metody badań wnętrza Ziemi. Procesy endo- i egzogeniczne. Globalne i 
regionalne procesy tektoniczne. Rodzaje ruchów litosfery. Plutonizm, zjawiska wulkaniczne, trzęsienia ziemi. Rodzaje i skutki 
wietrzenia. Działalność wód: powierzchniowych (rzeki, jeziora) i podziemnych, zjawiska krasowe. Działalność mórz, pochodzenie i 
rodzaje osadów morskich. Procesy kształtujące stok. Procesy i rzeźba: eoliczna, glacjalna, peryglacjalna, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru Polski. Modyfikacje i zmiana typu procesów na skutek antropopresji. 
Laboratorium: Praktyczne zapoznanie się z podstawowymi minerałami skałotwórczymi i złoŜowymi. Umiejętność rozpoznawania 
makroskopowego podstawowych skał magmowych, osadowych i metamorficznych. Czytanie rzeźby z mapy topograficznej oraz 
umiejętność jej interpretacji genetycznej i funkcjonalnej. Cechy morfologiczne dolin rzecznych, obszarów lessowych i eolicznych.  
Spis zalecanych lektur:  
1. Klimaszewski M., 1995: Geomorfologia, PWN, Warszawa  
2. Migoń P., 2008: Geomorfologia, Wydawnictwo Naukowe PWN 
3. Mizerski Wł., 2006: Geologia dynamiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN  
4. Mizerski Wł., 2004: Geologia dynamiczna dla geografów, Wydawnictwo Naukowe PWN 
5. Czubla P., Mizerski Wł., Świerczewska-Gładysz E., 2008: Przewodnik do ćwiczeń z geologii; Wydawnictwo Naukowe PWN 
6. Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej: 1986. red. W. Jaroszewski, Wyd. Geol., Warszawa,  
7. Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej: 1999. red. P. Roniewicz, Warszawa, Wydawnictwo PAE,  
8. Przewodnik do ćwiczeń z geologii i geomorfologii dla studentów ochrony środowiska, 2001; red. nauk. M. Harasimiuk, wyd. 
UMCS, Lublin. 
Metody i formy oceny pracy studenta: egzamin pisemny 
Język nauczania: j. polski 
 
 

L34 - Hydrologia 
 
Nazwa przedmiotu: Hydrologia 
Kod przedmiotu: L34  
Typ przedmiotu: kierunkowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Liczba punktów ECTS: 4  
Rok studiów: II 
Semestr: III 
Liczba godzin: WY – 15; LB – 30 
Język nauczania: polski 
Prowadzący: prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk, oraz pracownicy Zakładu Hydrografii, Instytut Nauk o Ziemi 
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Cele przedmiotu: Poznanie warunków występowania i obiegu wody. Praktyczne stosowanie podstawowych metod hydrologicznych 
– statystycznych,  obliczeniowych,  kartograficznych i pomiarów terenowych. Kompetencje w zakresie interpretacji zdarzeń, 
stosowania podstawowych obliczeń i wykonywania opracowań kartograficznych w zakresie hydrologii.  
Treści programowe:  
Wykład: Własności fizyczne i chemiczne wody morskiej i lądowej. Hydrosfera – jakość, zasoby i krąŜenie wody w przyrodzie. Bilans 
wodny. Obieg wody w zlewni (opad, parowanie, odpływ rzeczny, retencja). Własności hydrogeologiczne skał. Infiltracja, 
pochodzenie, ruch i rodzaje wód podziemnych. Źródła, ich występowanie i klasyfikacje. Sieć rzeczna, klasyfikacje rzek. Obserwacje 
stanów wody i metodyka ich opracowania. Pomiary przepływu, krzywa natęŜenia przepływu i miary odpływu. Odpływ i jego 
zróŜnicowanie na świecie. NiŜówki, wezbrania powodzie – zagroŜenie i moŜliwości zapobiegania. Występowanie i zasilanie jezior. 
Termika i typy troficzne jezior. Ocean światowy. Woda morska i jej właściwości. Dynamika oceanu. Bałtyk i jego zagroŜenia. 
Potrzeby wodne gospodarki,  normy jakości, zagroŜenia, degradacja i ochrona wód.  
Ćwiczenia laboratoryjne: Wyznaczanie działów wodnych i gęstości sieci rzecznej. Opracowywanie map wód podziemnych: mapy 
hydroizohips i hydroizobat. Analiza stanów wody i metody ich opracowania. Pomiar natęŜenia przepływu w rzece – zajęcia terenowe. 
Obliczanie dobowych przepływów. Miary odpływu. Bilansowanie zasobów wodnych. Parametry morfometryczne jezior.  
Spis zalecanych lektur: 
1. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z.,1996, 1999, 2006: Hydrologia ogólna, PWN Warszawa. 
2. Bajkiewicz-Grabowska, E., Magnuszewski A., Mikulski Z., 1993, 2002: Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej. PWN 

Warszawa. 
3. Dawydow L.K., Dmitriewa A.A., Konkina N.G., 1979: Hydrologia ogólna. PWN Warszawa. 
4. Pociask-Karteczka A., 2003, 2006: Zlewnia. Właściwości i procesy. Wyd. UJ. Kraków. 
5. Byczkowski A., 1996, 1999: Hydrologia t.I i II. SGGW Warszawa. 
6. Chełmicki W., 2001: Woda. Zasoby, degradacja, ochrona, Wyd. PWN Warszawa. 
7. Dębski K., 1970: Hydrologia, PWN Warszawa. 
8. Dynowska I., Tlałka A., 1982: Hydrografia PWN Warszawa. 
9. Michalczyk Z., Wilgat T., 2008: Wody. Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny, LTN Lublin. 
Metody oceny: egzamin 
Metody nauczania: wykład i laboratorium  
 
 

L35 - Biochemia 
 
Nazwa przedmiotu: Biochemia 
Kod przedmiotu – L 35 
Typ przedmiotu – podstawowy 
Poziom przedmiotu – podstawowy 
Rok studiów – II rok 
Semestr – III  
Liczba punktów ECTS – 5 
Liczba godzin: WY – 30, LB – 30  
Imię i nazwisko wykładowcy: wykład – dr Monika Prendecka, ćwiczenia – dr Monika Prendecka, mgr Jolanta Polak, Zakład 
Biochemii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 
Cele przedmiotu: 
Wykład: zapoznanie studentów z podstawami biochemii statycznej (cząsteczki aktywne biologicznie) i biochemii dynamicznej 
(anabolizm i katabolizm), z uwzględnieniem aspektów środowiskowych biochemii i procesów ewolucyjnych  
Ćwiczenia: zapoznanie studentów z podstawami biochemii analitycznej 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Wykład:  
- aminokwasy, budowa, właściwości i reaktywność, systematyka aminokwasów 
- białka, budowa, funkcje, właściwości, podziały i hierarchie struktury 
- enzymy, ich właściwości, systematyka i mechanizmy działania  
- podstawy enzymologii, kinetyka reakcji katalizowanych enzymatycznie,  
- regulacja aktywności enzymatycznej (aktywacja, inhibicja, proteoliza), mechanizmy;  
- podstawowy metabolizm azotowy, biosynteza i rozpad związków azotowych  
 (białek, aminokwasów, zasad azotowych, układów heterocyklicznych);  
- cukry, budowa, właściwości i reaktywność, systematyka, funkcje cukrowców;  
- metabolizm podstawowy (glikoliza, cykl kwasów tójkarboksylowych, łańcuch oddechowy, fermentacje);  
- lipidy, ich właściwości i reaktywność, systematyka lipidów; sterydy i terpeny; anabolizm i katabolizm lipidów;  
- budowa i funkcje błon biologicznych, rodzaje transportu błonowego;  
- hormony, budowa, systematyka, mechanizmy działania;  
- regulacja podstawowych szlaków metabolicznych;  
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- fotosynteza 
- podstawy genetyki klasycznej i molekularnej, kwasy nukleinowe, ich budowa i systematyka; replikacja, transkrypcja i translacja; 
- techniki inŜynierii genetycznej, izolacja i oczyszczanie DNA, podstawy techniki PCR, poszukiwanie wybranych genów, sekwencji 
regulatorowych, wektory wirusowe, plazmidy bakteryjne, biblioteki DNA 
- GMO-organizmy modyfikowane genetycznie, transgeniczne rośliny i zwierzęta, metody tworzenia zmodyfikowanych genetycznie 
organizmów, identyfikacja i detekcja GMO 
Ćwiczenia: 

1. Aminokwasy, ich właściwości i reakcje; ilościowe oznaczanie aminokwasów; 
2. Białka, ich właściwości i reakcje; ilościowe oznaczanie białek; 
3. Oznaczanie przykładowych enzymów z róŜnych klas 
4. Cukry, ich właściwości i reakcje; ilościowe oznaczanie cukrów; 
5. Tłuszcze, ich właściwości i reakcje; ilościowe oznaczanie liczb tłuszczowych; 
6. Kwasy nukleinowe i ich izolacja; 

Spis zalecanych lektur: 
1. Stryer, L.: Biochemia, PWN, Warszawa, 2005. 
2. Kłyszejko-Stefanowicz, L.: Cytobiochemia, PWN, Warszawa, 2002. 
3. Nelson, D.L., Cox, M.M.: Lehninger principles of biochemistry, 5e, W.H. Freeman and Company, New York, 2009. 
4. Voet, D., Voet, J.G., Pratt, C.W.: Fundamentals of biochemistry, 3e, John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, 2008. 
5. Kłyszejko-Stefanowicz, L. (red.): Ćwiczenia z biochemii, PWN, Warszawa, 1999. 
6. Skrypty własne Zakładu Biochemii UMCS. 

Efekty kształcenia – umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami biochemicznymi, opisu i interpretacji zjawisk i 
procesów zachodzących w przyrodzie oŜywionej opartego na rezultatach wykonanych eksperymentów 
Metoda oceny: wykład - egzamin (test), ćwiczenia - zaliczenie (na podstawie odbycia ćwiczeń praktycznych i kolokwium na 
ćwiczeniach) 

 
 

L36. Meteorologia i klimatologia 
 
Nazwa przedmiotu: Meteorologia i klimatologia 
Kod przedmiotu – L 36 
Typ przedmiotu: – kierunkowy 
Poziom przedmiotu: – podstawowy 
Rok studiów: – II 
Semestr: – III 
Liczba punktów ECTS: 5 
Liczba godzin: WY – 15, LB - 30 
Imię i nazwisko wykładowcy: dr hab. Marek Nowosad (wykład), mgr Mateusz Dobek i mgr Agnieszka KrzyŜewska (ćwiczenia 
laboratoryjne) – Zakład Meteorologii i Klimatologii, Instytut Nauk o Ziemi 
Cele przedmiotu: poznanie procesów zachodzących w atmosferze oraz powiązań między atmosferą a innymi komponentami 
środowiska przyrodniczego 
Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z meteorologii i klimatologii z zakresu szkoły średniej 
Treść merytoryczna przedmiotu: Podstawowe pojęcia z meteorologii i klimatologii. Skład, uwarstwienie i dynamika atmosfery 
ziemskiej oraz jej ewolucja . Bilans promieniowania oraz bilans cieplny Ziemi i systemu Ziemia-Atmosfera. Podstawy termodynamiki 
atmosfery (równowagi powietrza, obieg ciepła). Obieg wody w atmosferze. Cyrkulacja atmosferyczna w róŜnych skalach . Czynniki i 
procesy klimatotwórcze. Rozkład geograficzny i przebieg wybranych elementów klimatu na Ziemi . Wybrane teorie zmian i wahań 
klimatu. MoŜliwości wykorzystania wiedzy o klimacie. Prowadzenie instrumentalnych i wizualnych obserwacji zjawisk i elementów 
pogody. Podział stacji meteorologicznych, terminy i zakres obserwacji. Przyrządy meteorologiczne wykorzystywane na stacjach, 
słuŜące do pomiaru: promieniowania słonecznego, usłonecznienia, temperatury powietrza i gleby, ciśnienia atmosferycznego, 
kierunku i prędkości wiatru, wilgotności powietrza, opadu, parowania. Powstawanie chmur, opadów, osadów. Zanieczyszczenia i 
samooczyszczanie atmosfery; rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń drogą atmosferyczną. Wpływ działalności człowieka na 
atmosferę  (dwutlenek węgla, ozon, kwaśne deszcze). Masy powietrza i fronty atmosferyczne. Zmiany pogody podczas 
przechodzenia frontów. Metody opracowań materiałów do celów klimatycznych. Wykorzystanie danych satelitarnych do badań 
meteorologicznych i klimatologicznych. 
Spis zalecanych lektur: 

1. Chromow S.P.: Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa, 1969. 
2. Kossowska Cezak U., Podstawy meteorologii i klimatologii, Wyd. Szkoły WyŜszej Przymierza Rodzin, Warszawa 2007. 
3. Kossowska Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M.: Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, 

opracowania, PWN, Warszawa Łódź 2000. 
4. KoŜuchowski K. (red.): Meteorologia i klimatologia. PWN Warszawa 2005. 
5. Tamulewicz J.: Pogoda i klimat Ziemi [w:] Wielka Encyklopedia Geografii Świata, Tom 5, Wydawnictwo Kurpisz s.c., Poznań 

1996. 
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6. Woś A.: Meteorologia dla geografów, PWN, Warszawa, 1996. 
Metody nauczania: wykład, ćwiczenia laboratoryjne  
Metody oceny: egzamin pisemny, zaliczenie pisemne 

 
 

 
L37. Biologia komórki 

 
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki 
Kod przedmiotu: L37 
Typ przedmiotu: podstawowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: II 
Semestr: III 
Punkty ECTS: 4 
Liczba godzin: WY – 15, LB – 30 
Język wykładowy: j. polski, istnieje moŜliwość prowadzenia zajęć w języku angielskim. 
Imię i nazwisko wykładowcy: Dr Barbara Chudzik 
Cele przedmiotu: uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu ultrastruktury i funkcjonowania komórki eukariotycznej. Opanowanie 
umiejętności wykorzystania róŜnych typów mikroskopów optycznych do badań cytologicznych oraz wykonania preparatów 
cytologicznych i interpretacji wyników podstawowych reakcji cytochemicznych, immunocytochemicznych i cytoenzymatycznych. 
Treści merytoryczne przedmiotu: skład chemiczny komórki. Ewolucja komórki eukariotycznej. RóŜnorodność kształtu, wielkości i 
funkcji komórek eukariotycznych. Budowa i funkcje błony komórkowej oraz jej wytworów. Połączenia międzykomórkowe; 
funkcjonalne kontinuum cytoszkieletu, plazmolemy i macierzy zewnątrzkomórkowej w komórkach roślinnych i zwierzęcych. 
Sygnalizacja komórkowa, podstawowe typy receptorów błonowych i wewnątrzkomórkowe szlaki sygnalizacyjne. Wewnętrzny system 
błon komórki eukariotycznej, transport wewnątrzkomórkowy. Lokalizacja i molekularne podstawy procesów metabolicznych 
przebiegających w komórce. Jądro i organizacja materiału genetycznego. Podziały komórkowe, regulacja proliferacji komórek, 
śmierć komórki. Zaburzenia regulacji cyklu komórkowego, podstawowe mechanizmy kancerogenezy. Czynniki indukujące apoptozę i 
nekrozę.  
Spis zalecanych lektur: 

1. Kilarski W.: Strukturalne podstawy biologii komórki. PWN, 2003. 
2. Alberts B. (red.), i in.: Podstawy biologii komórki. PWN 1999. 
3. Kawiak J.(red.), i in.: Podstawy cytofizjologii. PWN, 1995. 
4. Ostrowski K. (red.), Kawiak J.: Cytofizjologia. PZWL, 1990. 
5. Kłyszejko-Stefanowicz L.: Cytobiochemia, PWN 2003. 
7. Woźny A., Michejda J., Ratajczak L.: Podstawy biologii komórki roślinnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000. 

Metody nauczania: wykłady i zajęcia laboratoryjne 
Metody oceny: Wykłady – egzamin pisemny w formie testu. Zajęcia laboratoryjne – zaliczenie (odpowiedzi ustne + trzy kolokwia 
pisemne w formie testu) 
 
 

L38. Ekonomia w ochronie środowiska 
 
Nazwa przedmiotu: Ekonomia w ochronie środowiska 
Kod przedmiotu: L 38 
Typ przedmiotu: kierunkowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: II 
Semestr: III 
Punkty ECTS: 2 
Liczba godzin: WY- 15, ĆW – 15 
Imię i nazwisko wykładowcy: Dr Joanna Czarnecka, Zakład Ekologii, Instytut Biologii UMCS 
Cele kształcenia: zapoznanie z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, zastosowaniem rachunku ekonomicznego w ochronie 
środowiska, podstawowymi metodami wyceny zasobów środowiska i podstawowymi instrumentami ekonomicznymi w ochronie 
środowiska w Polsce i UE.  
Wymagania wstępne: brak 
Treści kształcenia: podstawy ekonomii; gospodarka rynkowa, podmioty gospodarcze, funkcjonowanie wolnego rynku, dochód 
narodowy, wzrost i rozwój gospodarczy, rola państwa w gospodarce mieszanej; postawy polityki ekologicznej, aspekty ekonomiczne 
zrównowaŜonego rozwoju, następstwa integracji Polski z Unią Europejską, instrumenty ekonomiczne stymulujące ochronę 
środowiska, wycena zasobów środowiska, rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska, ekonomika ochrony środowiska w 
przedsiębiorstwie.  
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Spis zalecanych lektur: 
1. Duda S., Mamcarz H., Pakuła A. 2000. Ekonomia. Morpol, Lublin. 
2. Małachowski K. 2007. Gospodarka a środowisko i ekologia. CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa. 
3. Poskrobko B. 2007. Zarządzanie środowiskiem. PWE, Warszawa. 
4. Winpenny J. T. 1995. Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej. PWE, Warszawa. 
5. śylicz T. 2004. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. PWE, Warszawa. 

Metody nauczania: wykład i ćwiczenia 
Metody oceny: egzamin 
 
 

L41. Język angielski  
Nazwa przedmiotu: Język angielski 
Kod przedmiotu:  L41 
Typ przedmiotu:  ogólny  
Poziom przedmiotu: podstawowy lub zaawansowany (w zaleŜności od poziomu przygotowania studentów 
Rok studiów: I  
Semestr: I 
Punkty ECTS: 2 
Liczba godzin: ĆW - 30  
Prowadzący: Lektorzy Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS 
Program autorski dostosowany do poziomu studiujących. 
Wymagania wstępne: opanowanie wiadomości z zakresu szkoły średniej 
Metody oceny: egzamin 
Metody nauczania: konwersatorium.  
 
 

L42. Filozofia przyrody 
 
Nazwa przedmiotu: Filozofia przyrody  
Kod przedmiotu: L42 
Typ przedmiotu: ogólny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: II 
Semestr: IV 
Punkty ECTS: 2 
Liczba godzin: WY- 30, KW – 30 
Język wykładowy: polski  
Imię i nazwisko wykładowcy: dr hab. Andrzej Łukasik, Instytut Filozofii UMCS  
Treści kształcenia: koncepcje filozofii przyrody; filozofia przyrody a nauki przyrodnicze; staroŜytna i średniowieczna filozofia 
przyrody; fizyka klasyczna i filozofia mechanicyzmu; filozoficzne zagadnienia teorii względności; elementy filozofii kosmologii ; 
filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej; filozoficzne implikacje teorii chaosu deterministycznego; Ŝycie i jego ewolucja.  
Efekty kształcenia: celem wykładu jest zapoznanie studentów z historycznym rozwojem problematyki filozofii przyrody i 
podstawowymi zagadnieniami filozoficznymi współczesnych nauk przyrodniczych.  
Spis zalecanych lektur: 

1. M. Heller, /Filozofia przyrody. Zarys historyczny/, Znak, Kraków 2004  
2. M. Heller, T. Pabjan, /Elementy filozofii przyrody,/ Biblios, Tarnów 2007  
3. J. Such, M. Szcześniak, A. Szczuciński, /Filozofia kosmologii/, IF UAM, Poznań 1998  
4. M. Tempczyk, /Ontologia świata przyrody/, Universitas, Kraków 2005 A. Łukasik, /Filozofia atomizmu. Atomistyczny model 

świata w filozofii przyrody, fizyce klasycznej i współczesnej, a problem elementarności/, Wyd. UMCS, Lublin 2006 
Metody nauczania: wykład (prezentacja multimedialna), konwersatoria (referaty studentów, dyskusja)  
Metody oceny: zaliczenie w formie testu  
 
 

L43. Prawo ochrony środowiska 
 
Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony środowiska  
Kod przedmiotu: L44 
Typ przedmiotu: kierunkowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: II 
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Semestr: IV 
Punkty ECTS: 3 
Liczba godzin: WY- 30, KW – 15 
Język wykładowy: polski  
Imię i nazwisko wykładowcy: dr Marcin Roliński,  
Treści kształcenia: Podstawowe pojęcia, koncepcje i zasady prawa ochrony środowiska. Międzynarodowe i wspólnotowe prawo 
ochrony środowiska. System prawa ochrony środowiska w Polsce: podstawowe akty prawne, organizacja administracji ochrony 
środowiska, ustawowe kompetencje organów administracji w zakresie ochrony środowiska, udział społeczeństwa w procedurach 
decyzyjnych, odpowiedzialność karna, cywilna, administracyjna i karno-administracyjna za naruszanie stanu środowiska. Zasady 
postępowania sądowego w przypadkach naruszania regulacji prawnych dotyczących środowiska.  
Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje: rozumienia najistotniejszych cech regulacji prawnych i ekonomicznych, 
wzajemnych związków między nimi i tendencji ich rozwoju na poziomie międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym; odnajdywania 
powiązań pomiędzy regulacjami funkcjonującymi na róŜnych szczeblach; posługiwania się terminologią i znajomością aktów 
prawnych; wykorzystywania instrumentów prawno-ekonomicznych w działalności gospodarczej, edukacyjnej, badawczej i 
monitoringowej; zarządzania środowiskiem. 
Spis zalecanych lektur: 
Lipiński A.: Prawne podstawy ochrony środowiska, Kraków 2007. 
Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E.: Ochrona środowiska, Kolonia Limited 2008. 
Barczak A.: Zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska, Warszawa 2006. 
Wierzbowski B., Rakoczy B.: Podstawy prawa ochrony środowiska, Warszawa 2007.  
Metody nauczania: wykład (prezentacja multimedialna), konwersatoria (referaty studentów, dyskusja)  
Metody oceny: test  
 
 

L44. Technologie ochrony środowiska 
 
Nazwa przedmiotu: Technologie ochrony środowiska 
Kod przedmiotu: L44 
Typ przedmiotu: kierunkowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: II 
Semestr: IV 
Punkty ECTS: 6 
Liczba godzin: WY- 30, KW – 45 
Język wykładowy: j. polski  
Imię i nazwisko wykładowcy: Dr Bogusław Chmiel, Dr Adam Lesiuk (Zakład Technologii Chemicznej), Prof. dr hab. Dobiesław 
Nazimek (Zakład Chemii Środowiskowej), Dr Jadwiga Skubiszewska-Zięba (Zakład Metod Chromatograficznych.) 
Treści kształcenia:  
Podstawy technologii przemysłowych (źródła energii i surowców, zasady technologiczne, podstawowe procesy technologiczne, 
analiza cyklu Ŝyciowego, produktów). 
Zasady tworzenia technologii przyjaznych środowisku – bezodpadowych i niskoodpadowych. 
Analiza wybranych technologii uciąŜliwych dla środowiska. 
Odpady a środowisko: miejsce odpadów w globalnym systemie środowiska, podstawowe modele generowania odpadów w 
środowisku (przepływy surowce-odpady), oddziaływanie odpadów na środowisko. 
Źródła i charakterystyka odpadów: definicje i zakres pojęcia, kryteria klasyfikacji odpadów, właściwości. 
Zasady postępowania z odpadami: hierarchia celów współczesnej gospodarki odpadami (unikanie, minimalizacja, wykorzystanie do 
celów przemysłowych i rolniczych, unieszkodliwianie). 
Technologie gospodarczego wykorzystania odpadów: kompostowanie, recykling (w tym polimerów i i tworzyw sztucznych), procesy 
termiczne. 
Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi: metody unieszkodliwiania, systemy zintegrowane gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi. 
Deponowanie odpadów: składowanie odpadów komunalnych i przemysłowych. 
Fizyczna i chemiczna budowa atmosfery i jej związki z ewolucją planety i Układu Słonecznego, 
Naturalne i antropogeniczne źródła zanieczyszczeń atmosfery, 
Cele i charakterystyka procesów stosowanych w technologii ochrony atmosfery (absorpcja, adsorpcja, spalanie, techniki 
membranowe). 
Nowe niekonwencjonalne źródła energii a czystość atmosfery i ich związek z zasadą zrównowaŜonego rozwoju – technologiczne i 
ekonomiczne aspekty jej realizacji. 
Zasada działania odpylaczy i urządzeń stosowanych do usuwania zanieczyszczeń gazowych. 
Główne zanieczyszczenia wód naturalnych: organiczne, nieorganiczne i biologiczne. Procesy jednostkowe stosowane w 
oczyszczaniu wód.  
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Warunki jakim powinna odpowiadać woda pitna.  
Sposoby oczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych: cedzenie, sedymentacja, koagulacja, filtracja, aeracja, sorpcja, 
dezynfekcja.  
Usuwanie substancji smakowych i zapachowych. Usuwanie ditlenku węgla, manganu, Ŝelaza.  
Metody dezynfekcji wody: fizyczne, chemiczne i oligodynamiczne. 
Układ technologiczny procesu oczyszczania wód. 
Uzdatnianie wody do celów komunalnych i przemysłowych. Uzdatnianie wód chłodniczych i kotłowych: zmiękczanie, 
demineralizacja, niszczenie i usuwanie planktonu. 
Technologia ścieków: podział ścieków, ich skład i właściwości fizyczne i chemiczne. 
Ścieki bytowo-gospodarcze, miejskie, przemysłowe, opadowe. Skład ścieków: zanieczyszczenia mechaniczne, chemiczne i 
biologiczne.  
Technologie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych: procesy fizykochemiczne i biologiczne. Oczyszczanie ścieków na 
złoŜach biologicznych i z osadem czynnym. Odnowa wody. 
Membranowe techniki stosowane w technologii wód i ścieków: odwrócona osmoza, nanofiltracja, ultrafiltracja, elektrodializa. 
Elektrochemia ekologiczna. 
Podstawy biotechnologii środowiskowej (wykorzystanie czynników biotycznych do usuwania zanieczyszczeń ze środowiska). 
Efekty kształcenia:  
Spis zalecanych lektur:  
Najnowsza literatura dotycząca zagadnień związanych z technologiami w gospodarce odpadami, oczyszczaniu ścieków oraz 
ochronie powietrza 
Metody nauczania: Wykład i konwersatorium 
Metody oceny: Wykład i konwersatorium - zaliczenie 
 
 
 
 

L45. InŜynieria procesowa 
 
Nazwa przedmiotu: InŜynieria procesowa 
Kod: L 45 
Typ przedmiotu: przedmiot kierunkowy 
Poziom przedmiotu: poziom podstawowy 
Rok studiów, semestr: rok II, semestr IV 
Punkty ECTS:  2 
Liczba godzin: WY –15, KW - 15 
Nazwisko wykładowcy:  dr Wiesław Grzegorczyk, Zakład Technologii Chemicznej Wydział Chemii 
Cele przedmiotu: przygotowanie absolwenta – specjalisty w/z ochrony środowiska - do identyfikacji parametrów procesowych i 
monitorowania instalacji oraz aplikacji wiedzy specjalistycznej nabytej podczas studiów, w tym nabytej wiedzy prawnej, do 
przeciwdziałania zagroŜeniom ingerencji instalacji w środowisko naturalne. Absolwent winien posiąść wiedzę z zakresu podstaw 
organizacji i realizacji operacji i procesów technologicznych, ogólnych praw transferu masy i energii, zasad budowy, funkcjonowania 
urządzeń i aparatów oraz umiejętność oceny potencjalnych miejsc i form oddziaływania instalacji na środowisko i związanych z tym 
zagroŜeń. 
Wymagania wstępne: znajomość fizykochemicznych podstaw przebiegu zjawisk fizycznych i przemian chemicznych oraz prawa 
ochrony środowiska (w tym pakiet dotyczący zadań i obowiązków prowadzącego instalację) 
Metody nauczania: wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, 15 godz 
Treści merytoryczne: Wprowadzenie do wykładu: inŜynieria procesowa - definicje i określenia; wielkości fizykochemiczne, kryteria 
podobieństwa, akumulacja i produkcja, bilans masowy i energetyczny.  
Dynamika płynów; opis charakteru ruchu, opory, przyczyny odchyleń, pomiar natęŜenia przepływu. Transport płynów; pompy, 
wentylatory, dmuchawy, spręŜarki. Operacje kontaktowania faz; przepływ płynu przez kolumnę, przegrody porowate, fluidyzacja. 
Mieszanie płynów i materiałów ziarnistych. Separacja faz; sedymentacja, filtracja, wirowanie, flotacja, odpylanie, suszenie 
materiałów sypkich, zastosowanie technik membranowych. Transfer ciepła; mechanizmy, urządzenia do operacji wymiany i odzysku 
ciepła. Procesy wymiany masy; mechanizmy transferu masy, opis operacji, aparaty i urządzenia; ekstrakcja, absorpcja, adsorpcja, 
destylacja, rektyfikacja, krystalizacja. 
Aparaty i urządzenia w technologii ochrony środowiska, wymagania procesowe, konstrukcyjne i materiałowe, zagroŜenia związanie z 
realizacją czynności procesowych. Schematy technologiczne, zasady lokalizacji i oznaczania armatury i aparatury kontrolno-
pomiarowej. 
Konwersatorium:  15 godz  
Treści merytoryczne: Modelowanie procesów, określanie i optymalizacja parametrów z wykorzystaniem liczb kryterialnych, dobór i 
rozmieszczenie aparatów i urządzeń, wykorzystanie naturalnych potencjałów. Bilans masowy i energetyczny. Sporządzanie 
schematów. Dobór oraz lokalizacja urządzeń i armatury kontrolno-pomiarowej. 
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Spis lektur:   
1. Ciborowski J.: Podstawy inŜynierii chemicznej, WNT, Warszawa 1985, 
2. Ciborowski J.: InŜynieria chemiczna, InŜynieria procesowa, WNT, Warszawa 1973. 
3. Planowski A., Ramm W., Kagan S.: InŜynieria chemiczna – Procesy i aparaty w technologii chemicznej, WNT W-wa 1989, 
4. Hobler T., Dyfuzyjny ruch masy i absorbery, PWN, 1976, 
5. Bennet C.O., Myers J. E., Przenoszenie pędu, ciepła i masy, WNT, 1967, 
6. Bartelmus G., Janecki D., Kos M., InŜynieria procesowa, laboratorium, WNT, 1999, 
7. Koch R, Noworyta A., Procesy mechaniczne w inŜynierii chemicznej, WNT, W-wa 1998, 
8. Tabiś B.: Zasady inŜynierii reaktorów chemicznych, WNT Warszawa, 2000, 
9. Schmidt-Szałowski K, Sentek J.: Podstawy technologii chemicznej – Organizacja procesów produkcyjnych, PW Warszawa, 

2001. 
10. Wiśniewski S., Wiśniewski T.S.; Wymiana ciepła, WNT W-wa 1997, 
11. Warych J.; Aparatura chemiczna i procesowa, PW Warszawa 2004, 
12. Pawłow K.F.,Romankow P.G., Noskow A.A.; Przykłady i zadania z zakresu aparatury i inŜynierii chemicznej, WNT W-wa 

1981. 
 
 
 
 

L46. Techniki odnowy środowiska 
 
Nazwa przedmiotu: Techniki odnowy środowiska 
Kod przedmiotu: L 46 
Typ przedmiotu: kierunkowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok: II 
Semestr: IV 
Liczba godzin: WY – 15, LB – 15 
Punkty ECTS: 4 
Język nauczania: j. polski 
Imię i nazwisko wykładowcy: dr Jarosław Dawidek, dr Andrzej Plak (Wydział BiNoZ) 
Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych zagadnień z hydrografii i gleboznawstwa 
Cel nauczania: Celem zajęć jest zapoznanie studenta z naturalnymi i antropogenicznymi procesami, które decydują o stanie i 
wielkości przemian środowiska. Znajomość tych procesów pozwoli zidentyfikować i ocenić stopień degradacji hydrosfery i pedosfery. 
Przedstawione zostaną sposoby rekultywacji, remediacji i renaturyzacji środowiska z uwzględnieniem ekologicznych podstaw 
inŜynierii środowiska. Rozumienia procesów ekologicznych i identyfikacji zagroŜeń ekologicznych wraz z  posługiwaniem się 
skutecznymi instrumentami ochrony środowiska  pozwoli na stosowanie zdobytej wiedzy w podejmowaniu  w przyszłości trafnych 
decyzji gwarantujących zachowanie idei zrównowaŜonego rozwoju. 
Treści programowe: ZagroŜenia, przekształcenia i degradacja wód powierzchniowych i podziemnych. Rodzaje zanieczyszczeń 
oraz metody ich neutralizacji, a takŜe zasady racjonalnego kształtowania  jakości hydrosfery. Sposoby ochrony ujęć wód 
podziemnych oraz jezior i zbiorników wodnych. Metody renaturyzacji cieków wodnych z uwzględnieniem rewaloryzacji krajobrazowej 
dolin rzecznych. ZagroŜenia, degradacja i przekształcenie gleb  z uwzględnieniem zanieczyszczenia innych elementów środowiska. 
Techniki i podział metod remediacyjnych i rekultywacyjnych gleb. Wybór optymalnych metod transformacji zanieczyszczeń i technik 
odnowy środowiska w aspekcie ekonomicznym, prawnym i ekologicznym. 
"Wymagania przyrodnicze, ograniczenia i skutki renaturyzacji wód. Bioremediacja. Rośliny w odnowie środowiska i renaturyzacji 
wód". 
Spis zalecanych lektur: 

1. Burchard J., Ziułkiewicz M., 1999. ZagroŜenie i ochrona jakości wód podziemnych i źródlanych w środkowej Polsce. Mat. 
XLVIII Zjazdu PTG „Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa”, t. 2, Wyd. UŁ Łódź.  

2. Dojlido J., Chemia wody. Wyd. Ekonomia i Środowisko, W-wa.  
3. Kowal A., L., 1990. Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów. Wyd. Polit. Wrocł. Wrocław.  
4. Maciaszczyk A., Tło hydrogeochemiczne. Metody badania, oceny i interpretacji. Publikacje CPBP zeszyt 54, Wyd. SGGW-

AR W-wa.  
5. Perelman A., I., 1971, Geochemia krajobrazu. Wyd. PWN, W-wa.  
6. Polański A., Smulikowski K., 1969, Geochemia. Wyd. Geol. W-wa.  
7. Baran S., Turski R., 1996, Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wyd. A.R. w Lublinie. Lublin.  
8. Maciak F., 1996, Ochrona i rekultywacja środowiska, Wyd. SGGW. W-wa.  
9. Siuta J., 1998, Rekultywacja gruntów-poradnik. Wyd. Inst. Ochr. Środ. W-wa. 

Metody nauczania: Wykład i laboratorium 
Metody i formy oceny: egzamin 
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L47. Technologie bioenergetyczne 
 
Nazwa przedmiotu: Technologie bioenergetyczne 
Kod przedmiotu: L47 
Typ przedmiotu: kierunkowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: II 
Semestr: IV 
Punkty ECTS: 3 
Liczba godzin: WY- 15, KW – 15 
Język wykładowy: j. polski  
Imię i nazwisko wykładowcy: Prof. dr hab. Janusz Szczodrak oraz inni pracownicy - Zakład Mikrobiologii Przemysłowej, Instytut 
Mikrobiologii i Biotechnologii. Dr hab. Dobiesław Nazimek prof. UMCS Zakład Chemii Środowiskowej 
Treści kształcenia:  
Wykłady:  
Zasoby i charakterystyka odnawialnych źródeł energii (OZE) ze szczególnym uwzględnieniem biomasy. Energia z biomasy – 
bioenergia / agroenergia. Surowce pochodzenia rolniczego do produkcji biopaliw płynnych – bioetanolu, estrów wyŜszych kwasów 
tłuszczowych oraz paliw niepłynnych. Technologie produkcji wieloletnich roślin jako surowców lignino-celulozowych do 
termochemicznej konwersji biomasy (otrzymywania tlenku węgla, biometanolu) oraz mikrobiologicznego przetwarzania biomasy (do 
uzyskiwania metanu). Bioetanol z serwatki jako źródło energii. Wytwarzanie etanolu w oparciu o surowce roślinne (np. topinambur, 
buraki cukrowe) oraz odpadowe (np. serwatka). Wytwarzanie acetonu i butanolu. 
 Celem wykładu jest zapoznanie się słuchaczy z podstawami wybranych technologii bioenergetycznych, jak teŜ z pogłębioną 
wiedzą ich wpływu na środowisko przyrodnicze. Jednocześnie celem wykładu jest przedstawienie słuchaczom istniejących 
algorytmów postępowania w zakresie projektowania nowych technologii jak teŜ unowocześniania istniejących z zastosowaniem, jako 
parametru kierunkowego, zasady zrównowaŜonego rozwoju. Efektem kształcenia powinien być zarówno wzrost świadomości 
słuchaczy w zakresie zrozumienia celów jak teŜ algorytmów postępowania, obejmujących równieŜ aspekty społeczne i ekonomiczne 
technologii, w realizacji zasady zrównowaŜonego rozwoju.  
Wymagania wstępne:  
 Podstawowa znajomość chemii fizycznej, szczególnie termodynamiki procesów, oraz dobra znajomość podstaw fizyki 
klasycznej. 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Wykłady zawierają następujące treści programowe: 

� cele wdraŜaniem technologii bioenergetycznych, 
� ogniwa paliwowe jako przykład technologii bioenergetycznych, ich ewolucja technologiczna aktualne i przyszłe 

zastosowania, 
� źródła wodoru dla ogniw paliwowych – aktualne i przyszłe, problem energii pierwotnej, 
� etanol jako surowiec do produkcji benzyn i ON – technologia ETG (ethanol to gasoline) jajko przykład ewolucji technologii 

w kierunku technologii bioenergetycznych. 
Efekty kształcenia:  Umiejętność oceny funkcjonowania technologii bioenergetycznych w aspekcie zrównowaŜonego rozwoju, 
ocena wdraŜania tej zasady a takŜe umiejętność posługiwania się argumentami na rzecz zasady zrównowaŜonego rozwoju. Ocena 
skutków procesów technologicznych a takŜe społecznych i ekonomicznych w aspekcie ochrony środowiska. 
Spis zalecanych lektur: 
1. Pijanowski E.: Zarys chemii i technologii mleczarstwa, PWRiL, Warszawa, 1984 
2. Präve, Faust U., Sitting W., Sukatsch D.A.: Fundementals of Biotechnology, Verlag Chemie, Weinheim, 1987 
3. Ilczuk Z.: Postępy Mikrobiologii, 1970, t. 9, 75 – 96; 1987, t. 26, 119 – 129; 1989, t. 28, 63 – 76. 
4. Duszkiewicz W., Grzybowski R., Sobczak E.: Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i technicznej, SGGW-AR, Warszawa, 

1991 
5. Bednarski W., Reps A.:  Biotechnologia Ŝywności, WNT, Warszawa, 2001 
6. Waites M. J., Morgan N.L., Rockey J.S., Higton G.: Industrial Microbiology: And Introduction, Blackwell Science Ltd, USA, 2001 
7. Bednarski W., Fiedurek J.: Podstawy biotechnologii przemysłowej, WNT, Warszawa, 2007 
11. Ewolucja materii, ewolucja środowiska, D.Nazimek, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2001. 
12. Człowiek i jego technologie, D.Nazimek, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2003. 
13. Environmental Chemistry, S.E.Manahan, 4th ed. Lewis Publishers, 1991. 
Metody nauczania:  
Wykład prowadzony z zastosowaniem technik multimedialnych. 
Metody oceny: zaliczenie. 
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L48. Problemy zrównowaŜonego rozwoju 
 
Nazwa przedmiotu: Problemy zrównowaŜonego rozwoju 
Kod przedmiotu: L48 
Formuła przedmiotu: wykład i konwersatorium 
Typ przedmiotu: kierunkowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: II 
Semestr: IV 
Liczba godzin: WY – 15, KW – 15  
Język nauczania: j. polski 
Imię i nazwisko wykładowcy: dr Małgorzata Flaga Zakład Geografii Ekonomicznej, dr Joanna Sposób Zakład Hydrografii 
Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu geografii i ochrony środowiska 
Cel nauczania: zdobycie umiejętności oceny funkcjonowania człowieka w skali lokalnej i globalnej przyrody, oceny przyczyn 
społecznych, ekonomicznych i ekologicznych skutków działalności człowieka, oceny zagroŜeń powodowanych działalnością 
człowieka, wdraŜania zasad zrównowaŜonego rozwoju oraz posługiwania się argumentami na rzecz zrównowaŜonego rozwoju 
Treści kształcenia: Pojęcie zrównowaŜonego rozwoju: koncepcje i wskaźniki. Modele rozwoju konsumpcyjnego i konserwacyjnego. 
Gospodarowanie odnawialnymi i nieodnawialnymi zasobami naturalnymi. Wpływ człowieka na ilość i jakość zasobów przyrody. 
Zastosowanie zasad ekorozwoju w gospodarce. Koncepcje i wskaźniki zrównowaŜonego rozwoju. WdraŜanie zasad 
zrównowaŜonego rozwoju w polityce ekologicznej Polski i strategie ochrony. Przykłady stosowania zasad ekorozwoju w gospodarce. 
Trudności połączenia efektu ekonomicznego, zaspokajania potrzeb społecznych i ochrony środowiska. Świadomość, etyka i 
edukacja ekologiczna w promowaniu zrównowaŜonego rozwoju. 
Spis zalecanych lektur: 

1. Baran S., Turski R., 1992: Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wyd. AR, Lublin  
2. Chełmicki W., 2002: Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. PWN, Warszawa  
3. Dynowska J., (red.) 1993: Przemiany stosunków wodnych w Polsce w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych. 

UJ, Kraków 
4. Gomółka E., Szaynok A. 1997: Chemia wody i powietrza. Wyd. Polit. Wrocł., Wrocław    
5. Kalinowska A., 1993: Ekologia – wybór przyszłości. Editions Spotkania, Warszawa 
6. Kalinowska A., 2002: Ekologia: wybór na Nowe Stulecie. Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa 
7. Kozłowski S., 2005: Przyszłość ekorozwoju. Wyd. KUL, Lublin 
8. Olszewski K.,1995: Meteorologia zanieczyszczeń. Wybrane zagadnienia. Wyd. Uniw. Warsz., Warszawa 
9. Pociask – Karteczka J.,  (red.), 2003: Zlewnia: właściwości i procesy. IGiGP UJ Kraków 

Materiały pomocnicze: 
Ochrona Środowiska 2007 i nowsze, GUS Warszawa 2007  
Raporty o stanie środowiska województwa lubelskiego w latach 2006-2007 i nowsze. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin  
Metody i formy oceny pracy studenta: ocena bieŜąca na zajęciach i zaliczenie pisemne w formie testu 
 
 
 

L49. Ćwiczenia terenowe biol. – geogr. 
 
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe biol. – geogr. 
Kod przedmiotu: L49 
Typ przedmiotu: kierunkowy  
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: II 
Semestr: VI 
Liczba punktów: ECTS: 4 
Liczba godzin: 80 (10 dni) 
Prowadzący: kierownik ćwiczeń: dr Marcin Kozieł – Zakład Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Ziemi inni wykładowcy – 
Pracownicy Instytutu Biologii (Zakład Botaniki i Mykologii, Zakład Zoologii, Zakład Geobotaniki) oraz Instytutu Nauk o Ziemi (Zakład 
Ochrony Środowiska, Zakład Gleboznawstwa, Zakład Hydrografii) 
Treści kształcenia: Sukcesja roślinności w ekosystemach autogenicznych i antropogenicznych. Wskaźnikowe gatunki i zbiorowiska 
roślinne dla ekosystemów autogenicznych i antropogenicznych. Procesy ekologiczne i synantropizacji w ekosystemach 
autogenicznych i antropogenicznych. Naturalne bioindykatory środowiska przyrodniczego – rośliny naczyniowe, grzyby, porosty. 
Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na stan zdrowotny roślin. Ochrona zwierząt w agrocenozach. Zwierzęta synantropijne; 
ich miejsce i rola w ekosystemach antropogenicznych. Restytucja i reintrodukcja gatunków zagroŜonych i chronionych. 
Wykorzystanie zwierząt kręgowych (płazów i ptaków) a takŜe bezkręgowców (owady) w biomonitoringu środowiska. Zwierzęta 
społeczne. Zwierzęta w piętrowym układzie lasu. Uszkodzenia drzew wywołane przez owady. Zasady i metody pobierania prób 
faunistycznych; ich konserwacja, zbiory muzealne. Kartowanie terenowe. Waloryzacja krajobrazu. Typy i rodzaje krajobrazów: 



 54

pierwotny, naturalny, kulturowy, zdegradowany – przykłady. Sposoby uŜytkowania terenu i ich wpływ na środowisko. Przekształcenia 
szaty roślinnej pod wpływem działalności gospodarczej człowieka. Metody technicznej i biologicznej rekultywacji nieuŜytków 
poprzemysłowych. Współczesne problemy i zagroŜenia obszarów chronionych. Formy ochrony przyrody. ZagroŜenia, degradacja i 
przekształcenia gleb (lessowych, hydrogenicznych), gruntów, wód podziemnych, cieków wodnych oraz krajobrazu. Sposoby 
przeciwdziałania erozji wietrznej, powierzchniowej wodnej i wąwozowej. Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe środowiska. Chemizm 
wód podziemnych. Rola i znaczenie przyrodnicze źródeł. Charakterystyka wód mineralnych. Przyrodnicze i gospodarcze znaczenie 
doliny rzecznych. Rzeka jako szlak migracyjny – korytarz ekologiczny. 
Efekty kształcenia: umiejętności i kompetencje: wykonanie zdjęcia fitosocjologicznego oraz opisu profilu glebowego, samodzielne 
sporządzenie mapy i opisu uŜytkowania terenu, rozpoznawanie w terenie charakterystycznych dla danego obszaru gatunków roślin 
oraz zwierząt (ze szczególnym zwróceniem uwagi na gatunki chronione) oraz zbiorowisk roślinnych, identyfikowanie przyczyn 
degradacji gleby, zasobów wodnych i krajobrazu. 
Wymagania wstępne: wiedza z zakresu nauk o Ziemi i podstaw ochrony środowiska 
Spis zalecanych lektur: 

1. Buraczyński J. (red.), 2002: Roztocze. Środowisko przyrodnicze. Wyd. Lubelskie, Lublin. 
2. Chmielewski T. J., 2005: Rezerwat Biosfery "Polesie Zachodnie" : walory, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju : monografia 

regionu. PPH Zapol, Dmochowski Sobczyk, Urszulin. 
3. Dobrowolski, R. Terpiłowski S. (red.), Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski. Wyd. 

UMCS, Lublin. 
4. Dobrzański B., Uziak S., Klimowicz Z., Melke J., 1987: Badania gleb w laboratorium i w polu. Wyd. UMCS, Lublin. 
5. Fijałkowski D., Izdebski K., 1996: Szata roślinna Lubelszczyzny. Wyd. LTN, Lublin. 
6. Gardziel Z., 1997: Góry Świętokrzyskie. Przewodnik do ćwiczeń terenowych. Wyd. UMCS, Lublin; 
7. Kondracki J. 1998: Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa. 
8. Matuszkiewicz J. M., 1993: Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. Prace geogr. IGiPZ, 158, Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, Warszawa. 
9. Stupnicka E., Stempień-Sałek M., 2001: Poznajemy Góry Świętokrzyskie. Wycieczki geologiczne. PWN, Warszawa. 
10. Wilgat T., 2004: Roztoczański Park Narodowy : przyroda i człowiek. Wydaw. LIPIEC, Zwierzyniec. 
11. Wilgat T: 1992: System obszarów chronionych województwa lubelskiego. Wyd. UMCS, TWWP, LFOŚ, Lublin. 
12. Mapy turystyczne. 

Forma zaliczenia: wykonanie opracowania + test w terenie 
Miejsce prowadzenia zajęć: PłaskowyŜ Nałęczowski, Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie, Roztoczański Park Narodowy, 
Kazimierski Park Krajobrazowy, Góry Świętokrzyskie, Niecka Nidziańska 
Uwagi: strój terenowy, notatnik, mapy 
 
 
 

L51. Radioizotopy w środowisku 
 
Typ przedmiotu: podstawowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: III 
Semestr: V 
Imię i nazwisko wykładowcy: Prof. dr hab. Władysław Janusz,- Zakład Radiochemii i Fizykochemii Koloidów, Wydział Chemii 
Liczba godzin: WY – 15, LB – 15 
Punkty ECTS: 2,0 
Wymagania wstępne: zaliczenie z przedmiotów L12, L25.  
Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawami radiochemii i radiometrii. 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

1. Podstawowe wiadomości o właściwościach i budowie jądra atomowego: Skład nukleonowy jądra atomowego. Metody 
określania masy, ładunku i promienia jądra atomowego. Energia wiązania nukleonów w jądrze atomowym. Momenty 
elektryczny i magnetyczny jądra atomowego. Spin. Izospin. Parzystość. 

2. Modele jądra atomowego. Siły jądrowe. Model kroplowy. Model powłokowy. Model kolektywny. Naturalne przemiany 
promieniotwórcze. Aktywność promieniotwórcza - jednostki. Prawo rozpadu i nagromadzenia. Metody określania czasu 
połowicznego zaniku. Przemiany a. Efekt tunelowy. Przemiany b - oddziaływania słabe. Przemiany g. Samorzutne 
rozszczepienie jądra atomowego. 

3. Reakcje jądrowe. Ogólne wiadomości o reakcjach jądrowych. Bilans energetyczny. Przekrój czynny. Mechanizm reakcji 
jądrowych. Reakcje wywołane przez neutrony. Rezonans jądrowy. Reakcje wywołane przez cząstki naładowane. Reakcje 
fotojądrowe. Reakcje rozszczepienia jądra atomowego i syntezy termojądrowej. 

4. Oddziaływanie promieniowania z materią. Oddziaływanie cząstek cięŜkich z materią. Oddziaływanie promieniowania b z 
materią. Samopochłanianie promieniowania. Oddziaływanie promieniowania g z materią - efekt fotoelektryczny, Comptona i 
tworzenia par. Masowy i liniowy współczynnik pochłaniania. 

5. Detekcja promieniowania jądrowego. Podział detektorów promieniowania. Detektory jonizacyjne - licznik proporcjonalny i 
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licznik Geigera-Müllera. Detektory półprzewodnikowe (Ge i Si). Detektory scyntylacyjne (stałe i ciekłe). 
6. Elementy kosmologii. Promieniowanie słoneczne i kosmiczne. Występowanie izotopów w środowisku naturalnym.  
7. Problemy związane z przemysłowym wykorzystaniem energii jądrowej. Cykl paliwowy. Typy, budowa, działanie i system 

zabezpieczeń reaktorów jądrowych. Przyczyny i przebieg awarii jądrowych, zasięg i typ skaŜeń. 
8. Podstawowe zagadnienia związane z ochroną radiologiczną i bezpieczeństwem pracy z izotopami promieniotwórczymi. 

Rodzaje naraŜenia na promieniowanie jonizujące. Dawki ekspozycyjne i pochłonięte promieniowania jonizującego. ALI, DEC. 
Wczesne i opóźnione skutki napromieniania. Skutki somatyczne i genetyczne. Dawka letalna. Hormeza radiacyjna. 

Metody oceny: zaliczenie na podstawie obecności. 
Metody nauczania: wykład 
Ćwiczenia laboratoryjne 
Imię i nazwisko wykładowcy:: pracownicy Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów 
Treści merytoryczne przedmiotu: Charakterystyka robocza licznika GM, charakterystyka robocza licznika scyntylacyjnego, czas 
martwy liczników, geometria układu licznik-źródło, absorpcja promieniowania, samoabsorpcja, rozproszenie wsteczne 
promieniowania, określanie aktywności źródeł promieniotwórczych. 
Spis zalecanych lektur: 

1. Szymański W.: Chemia jądrowa, PWN, Warszawa, 1996. 
2. W. Szymański, Elementy nauki o promieniowaniu jądrowym dla kierunku ochrona środowiska, Wydawnictwo UMK, Toruń 

1999. 
3. Praca zbiorowa( A.Z. Hrynkiewicz –redakcja), Człowiek i promieniowanie jonizujące, PWN, Warszawa 2001. 
4. England J. B.: Metody doświadczalnej fizyki jądrowej, PWN, Warszawa, 1980. 
5. Chopin G., Rydberg J., Liljenzin J. O.: Radiochemistry and Nuclear Chemistry Butterwoth-Heinemann, 1995. 
6. Ehman W. D., Vance D. E.: Radiochemistry and Nuclear Method of Analysis, Wiley&Sons, Weinheim,1991. 
7. Lieser K.H.: Nuclear and Radiochemistry, Wiley&Sons, Weinheim, 1997. 

Metody oceny: wykonanie i pisemne zaliczenie ćwiczeń przewidzianych programem. 
Metody nauczania: samodzielna praca laboratoryjna 
 
 
 

L52. Ochrona własności przemysłowej i intelektualnej 
 
Kod przedmiotu: L52 
Typ przedmiotu: podstawowy  
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: III 
Semestr: V 
Punkty ECTS: 0,5 
Liczba godzin: WY- 5 
Metody nauczania: wykład 
Metody oceny: brak 
Język wykładowy: j. polski  
Imię i nazwisko wykładowcy: Maria Brodzicka – rzecznik patentowy UMCS w Lublinie 
Treści kształcenia: Własność intelektualna i przemysłowa. Krajowy, europejski i międzynarodowy system ochrony wynalazków, 
wzorów uŜytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych, Badania patentowe i rola informacji patentowej w procesie innowacji 
 
 
 

L53. Instrumenty ochrony środowiska 
 
Nazwa przedmiotu: Instrumenty ochrony środowiska 
Kod przedmiotu: L53 
Typ przedmiotu: kierunkowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: III 
Semestr: V 
Punkty ECTS: 6 
Liczba godzin: WY- 30, KW – 45 
Metody nauczania: wykład i konwersatorium 
Metody oceny: zaliczenie 
Język wykładowy: j. polski  
Imię i nazwisko wykładowcy: dr Witold Wołoszyn Zakład Ochrony Środowiska Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, dr Adam Lesiuk 
Zakład Technologii Chemicznej Wydział Chemii, dr Marcin Polak Zakład Ochrony Przyrody Wydział Biologii i Nauk o Ziemi 
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Treści kształcenia: Podstawowe definicje z zakresu oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). System ocen oddziaływania na 
środowisko w Polsce z uwzględnieniem roli ocen strategicznych. Międzynarodowe podstawy prawne dotyczące OOŚ: Unia 
Europejska (dyrektywy: 85/337/EWG, 97/11/WE, 2003/35/WE, 2003/4/WE, 92/43/EWG), Konwencja z Espoo, Konwencja z Aarhus. 
Procedura OOŚ w Polsce - etapy oceny, ich funkcje i wzajemne relacje. Procedura OOŚ w kontekście sieci obszarów Natura 2000. 
Uczestnicy procedury OOŚ i ich kompetencje. Karta informacyjna przedsięwzięcia oraz raport o oddziaływaniu na środowisko – 
wymagania formalne, zakres tematyczny, układ treści, metodyka sporządzania. Przykłady kart informacyjnych i raportów dla 
wybranych przedsięwzięć. Udział społeczeństwa w procedurze OOŚ. Źródła informacji na potrzeby OOŚ (przewodniki i wytyczne 
metodyczne, bazy danych). Praktyczne wskazówki  dotyczące przebiegu postępowania OOŚ oraz zasad jego dokumentowania. 

Geneza i koncepcja systemów zarządzania środowiskowego. Systemy zarządzania środowiskiem formalne i nieformalne. 
Cel, sposoby oraz skutki wdraŜania systemu zarządzania środowiskowego. Wymagania rozporządzenia EMAS i serii norm ISO 
14 000 m.in.: systemy zarządzania środowiskiem SZŚ, ekologiczna analiza cyklu Ŝycia produktu, analiza kosztów i zysków, 
ekoetykietowanie. Odpowiedzialność instytucji i przedsiębiorstw za stan i ochronę środowiska. Ocena i zarządzanie ryzykiem 
zagroŜeń środowiskowych. Standardy i normy środowiskowe. Monitoring środowiska – cele i zasady. Zasady pobierania prób 
środowiskowych, wykonywania pomiarów analitycznych, eliminacji substancji przeszkadzających i efektów matrycowych, 
interpretacji wyników. Systemy i techniki pomiarowe w monitoringu środowiska. 
Podstawowe wskaźniki i dopuszczalne normy stanu środowiska – powietrza, wody i gleby. Reprezentatywność laboratoriów. 
Monitoring powietrza, wód, osadów i gleby. 
Spis zalecanych lektur: 
Aktualne pozycje z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, systemów zarządzania środowiskiem oraz monitoringu środowiska 

 

L54. Pracownia dyplomowa 
Rok studiów: III 
Semestr: V 
Liczba punktów ECTS: 4 
Ćwiczenia: 15 godzin na 1 studenta (konsultacje z promotorem pracy licencjackiej),  
Pracownicy Jednostek Dydaktycznych, w których studenci wykonują prace dyplomowe  
Program zajęć jest ściśle związany z tematyką prac dyplomowych (licencjackich). 
 

 
 
L55 – Blok przedmiotów - przedmioty fakultatywne 
 

Blok biologiczno-geograficzny 
 

Typ przedmiotu: fakultatywny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: III 
Semestr: V 
Liczba punktów ECTS: 5 
Liczba godzin: WY – 30, LB - 30 
Imię i nazwisko wykładowcy: Wykład: dr hab. Waldemar Maksymiec, Zakład Fizjologii Roślin, Wydział BiNoZ, Ćwiczenia 
laboratoryjne: pracownicy Zakładu Fizjologii Roślin 
Cele przedmiotu: poznanie przebiegu podstawowych procesów Ŝyciowych roślin i  źródeł zanieczyszczeń środowiska związanych z 
ich uprawą, róŜnorodności substancji biologicznie czynnych występujących w roślinach i moŜliwości ich wykorzystania przez 
człowieka, poznanie mechanizmów obronnych roślin przed czynnikami szkodliwymi w środowisku i moŜliwości wykorzystania roślin 
detoksykacji środowiska. 
Wymagania wstępne: podstawowy kurs z botaniki, podstawowy kurs z biochemii i biologii komórki. 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Wykład: Fizjologiczna charakterystyka komórki roślinnej. Gospodarka wodna roślin. Aktywna i bierna wymiana substancji 
chemicznych pomiędzy komórką a otoczeniem. Gospodarka mineralna roślin. Fotosynteza i chemosynteza. Oddychanie 
komórkowe. Wzrost i rozwój roślin Regulatory wzrostu roślin i moŜliwości ich zastosowania przez człowieka. Termo- i fotoindukcja. 
Fitochrom – regulacja metabolizmu, wzrostu i rozwoju roślin. Ruchy roślin. SkaŜenie roślin związane z działalnością człowieka. 
Odpowiedź roślin na stresy abiotyczne i biotyczne. Oddziaływanie roślin na otoczenie, metabolity wtórne. 
Ćwiczenia: Gospodarka wodna roślin. Gospodarka mineralna. Fotosynteza. Oddychanie komórkowe. Wzrost, rozwój i ruchy roślin. 
Spis zalecanych lektur: 

1. Kopcewicz J., Lewak S.: Fizjologia roślin 
2. Piskornik Z.: Fizjologia roślin dla wydziałów ogrodniczych, Cz. 2. 
3. Jankiewicz L.S.: Regulatory wzrostu i rozwoju roślin: własności i działanie. Tom 1 (praca zbiorowa) 

Metody nauczania: wykład, ćwiczenia laboratoryjne 
Metody oceny: pisemny egzamin testowy; blok ćwiczeń laboratoryjnych zakończony zaliczeniem ustnym. 
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Język wykładowy: polski 
 
 
 

Fizjologia zwierząt 
 
Typ przedmiotu: fakultatywny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: III 
Semestr: V 
Punkty ECTS: 5 
Liczba godzin: WY – 30, LB – 30 
Imię i nazwisko wykładowcy: dr hab. Piotr Wlaź prof. nadzw. UMCS oraz pracownicy Zakładu Fizjologi Zwierząt 
Metody nauczania: wykład i ćwiczenia laboratoryjne 
Metody oceny: egzamin pisemny 
Język wykładowy: polski 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wykłady: Układ nerwowy – budowa i funkcja tkanki nerwowej i glejowej. Pobudliwość, powstawanie i natura impulsu nerwowego. 
Właściwości ośrodków nerwowych. Ośrodki poszczególnych funkcji, odruchy, emocje i wyŜsze czynności układu nerwowego. 
Kodowanie siły i wielkość pobudzenia we włóknach nerwowych. Mechanizm powstawania pobudzenia w róŜnych typach receptorów. 
Narządy zmysłowe i drogi przesyłania stanów pobudzenia. Wegetatywny układ nerwowy. Ośrodki części współczulnej i 
przywspółczulnej, zakres funkcji, mediatory. Rodzaje hormonów i ich udział w funkcjonowaniu organizmu. Układ wydzielania 
wewnętrznego. Relacje miedzy środowiskiem – układem nerwowym – przysadka mózgową – obwodowymi gruczołami dokrewnymi. 
Układ wydalniczy – warunki fizjologiczne i proces powstawania pramoczu (filtracja). Procesy biofizyczne i biochemiczne prowadzące 
do powstawania moczu ostatecznego (resorpcja zwrotu, sekrecja i zakwaszanie). Humoralna i nerwowa regulacja pracy nerki. Nerka 
jako gruczoł wewnętrznego wydzielania. 
Ćwiczenia: Krew – miejsce powstawania, dojrzewania i rola fizjologiczna poszczególnych elementów morfotycznych krwi. Procesy 
warunkujące homeostazę płynów ustrojowych. Układ krąŜenia. Nerwowa i humoralna regulacja czynności serca i układu 
naczyniowego. Ośrodki i mechanizm regulacji nerwowej i humoralnej procesu oddychania. Warunki wymiany gazów w płucach i 
tkankach. Formy przenoszenia tlenu i dwutlenku węgla. Mechanizm skurczu mięśni szkieletowych i gładkich. Rodzaje skurczów. 
Praca mięśni. Odruchowa regulacja napięcia mięśniowego. 
Spis zalecanych lektur: 

1. B. Sadowski: Fizjologiczne  mechanizmy  zachowania, PWN Warszawa 1973. 
2. Chmurzyński, Sadowski: Biologiczne mechanizmy zachowania, PWN Warszawa, 1989. 
3. Z. Dąbrowski: Fizjologia  krwi, PWN Warszawa 1989. 
4. W. F. Ganong: Fizjologia  lekarska, WL PZWL 1994. 
5. B. Gołąb, W.Z. Traczyk: Anatomia i fizjologia  człowieka, Ośrodek Doradztwa Szkolnego, Jatorów 1997. 
6. K. Schmidt-Nielsen: Fizjologia  zwierzat – adaptacja  do  środowiska, WN PWN 1997. 
7. E. Miętkiewski: Zarys  fizjologii  lekarskiej, PZWL Warszawa 1984. 
8. E. Miętkiewski: Kurs fizjologii doświadczalnej, PZWL Warszawa 1970. 
9. B. Szabuniewicz: Instrukcje do ćwiczeń z fizjologii, PZWL Warszawa 1970. 
10. W. Traczyk (red.), A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, PZWL Warszawa 2007. 
11. J. Bullock, J. Boyle, M. Wang: Fizjologia, U&P Wrocław 2004. 
12. W. Z. Traczyk: Fizjologia człowieka w zarysie, PZWL Warszawa 2006 
13. S. J. Konturek (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, U&P Wrocław 2007 

 
 

Geografia fizyczna 

 
Typ przedmiotu: fakultatywny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: III 
Semestr: V 
Liczba punktów ECTS: 2 
Imię i nazwisko wykładowcy: dr Piotr Kulesza, Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii UMCS  
Wymagania wstępne: brak 
Liczba godzin: WY – 15, KW – 15 
Metody nauczania: wykład i konwersatorium 
Metody oceny: test i zaliczenie ćwiczeń 
Cele przedmiotu: rozumienie istoty zjawisk oraz charakteru i dynamiki procesów zachodzących w środowisku geograficznym w 
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skali globalnej, rozumienie przestrzennego zróŜnicowania epigeosfery pod względem przyrodniczym 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wykłady: Geografia fizyczna w systemie Nauk o Ziemi – interdyscyplinarny charakter nauk o środowisku przyrodniczym. Ziemia 
jako system. Struktura i prawidłowości funkcjonowania epigeosfery, obieg materii i przepływ energii, prawo jedności. Strefowość i 
astrefowość procesów i zjawisk. ZróŜnicowanie klimatyczne powierzchni Ziemi. Wewnętrzne i zewnętrzne procesy kształtujące 
litosferę. Regionalizacja fizycznogeograficzna. 
Ćwiczenia: Główne rysy rzeźby planetarnej. Wielkie płyty litosfery a główne jednostki tektoniczne na kuli ziemskiej oraz 
rozmieszczenie zjawisk sejsmicznych i wulkanicznych. ZróŜnicowanie promieniowania słonecznego i opadów atmosferycznych 
wzdłuŜ południków. Zjawisko piętrowości i wysokość występowania granicy wieloletniego śniegu. Pasy krajobrazowe. 
Spis zalecanych lektur: 

1. Czechowski L., 1994: Tektonika płyt i konwekcje w płaszczu Ziemi, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 
2. Borówka R. K., Jurek J., (red), 2001: Nasza Ziemia. Budowa Ziemi bez tajemnic. Wyd. Kurpisz, 
3. Flis J., 1988: Wstęp do geografii fizycznej. WSIP, Warszawa 
4. Galon R., 1989: Geografia jako nauka. Przedmiot, rozwój i metody w zarysie. UMK, Toruń;  
5. Stanley S.M., 2002: Historia Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN 
6. Kalesnik S., 1975: Podstawy geografii fizycznej. PWN, Warszawa, 
7. Encyklopedia Geograficzna Swiata, t. 8 i 9, Kraków, 1997. 

 
 
 
 

Hydrobiologia 
 
Typ przedmiotu: fakultatywny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: III 
Semestr: V 
Liczba punktów ECTS: 3 
Liczba godzin: WY – 15, LB – 30 
Imię i nazwisko wykładowcy: dr Paweł Buczyński 
Metody nauczania: Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych (prezentacje multimedialne, folie, przeźrocza); ćwiczenia w 
rozpoznawaniu organizmów wodnych – laboratoryjne i terenowe (wycieczka), z wykorzystaniem organizmów zakonserwowanych 
(alkohol etylowy) i Ŝywych; praca samodzielna studenta (analiza morfologii i charakterystyk ekologicznych organizmów); ćwiczenie 
praktyczne określania jakości wody (współczesne formy systemu saprobów, indeksy biotyczne na przykładzie BMWP) – w 
laboratorium i terenie. 
Metody oceny: Na podstawie zaliczeń pisemnych (test wielokrotnego wyboru). 
Język wykładowy: polski. 
Cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z: 
- funkcjonowaniem biocenoz wodnych i jego uwarunkowaniami środowiskowymi; 
- fauną i florą róŜnych środowisk wodnych oraz z ich najwaŜniejszymi przedstawicielami (głównie plankton, makrofity i zoobentos); 
- teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami zagroŜeń wód i organizmów wodnych, metod zwalczania tych zagroŜeń, zapobiegania 
im, usuwania ich skutków; 
- metodami monitoringu jakości wody, ze szczególnym uwzględnieniem metod biologicznych. 
Opanowanie umiejętności: 
- rozpoznawania organizmów – waŜnych dla funkcjonowania ekosystemów wodnych, charakterystycznych dla róŜnych środowisk, 
przydatnych w bioindykacji, chronionych i zagroŜonych; 
- stosowania róŜnych metod monitoringu jakości wody, zwłaszcza w wodach bieŜących. 
Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu: zoologii, botaniki, ekologii. 
Treści merytoryczne przedmiotu: Przedmiot i zakres badań hydrobiologii. Cechy wody jako środowiska Ŝycia. Główne czynniki 
środowiska i ich działanie na organizmy wodne: czynniki fizyczne i chemiczne, zlewnia, osady denne, interakcje między 
organizmami. Bakterie i grzyby w środowisku wodnym. Zgrupowania ekologiczne organizmów wodnych. Funkcjonowanie biocenoz 
róŜnych wód powierzchniowych, naturalnych i antropogenicznych. Wpływ róŜnych zagroŜeń wód na ich biocenozy. Monitoring 
biologiczny środowiska wodnego. Procesy samooczyszczania się wód. Eutrofizacja: przyczyny, skutki, zapobieganie, rekultywacja 
wód zeutrofizowanych. Ochrona wód i organizmów wodnych.. 
Spis zalecanych lektur: 

1. BARTRAM J., BALLANCE R. (Eds) 1996. Water quality monitoring. Spon Press, London. 
2. ALLAN J.D. 1998. Ekologia wód płynących. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 
3. ENGELHARDT W. 1998. Przewodnik, flora i fauna wód śródlądowych. Multico, Warszawa. 
4. GŁOWACIŃSKI Z., Nowacki J. (Red.) 2004. Polska czerwona księga zwierząt, bezkręgowce. Wyd. Instytutu Ochrony 

Przyrody PAN, Akademia Rolnicza im. A Cieszkowskiego, Kraków – Poznań. 
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5. KAJAK Z. 2001. Hydrobiologia-limnologia: ekosystemy wód śródlądowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 
6. LAMPERT W., SOMMER U. 2001. Ekologia wód śródlądowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 
7. OLACZEK R., WARCHOLIŃSKA A.U. 1999. Ochrona środowiska i Ŝywych zasobów przyrody. Wybrane zagadnienia. 

Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 
8. PODBIELKOWSKI Z., TOMASZEWICZ H. 1996. Zarys hydrobotaniki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 
9. STAŃCZYKOWSKA A. 1997. Ekologia naszych wód. WSiP, Warszawa. 
10. śMUDZIŃSKI L., KORNIJÓW R., BOLATEK J., GÓRNIAK A., OLAŃCZUK-NEYMAN K., PĘCZALSKA A., 

KORZENIEWSKI K. 2002. Słownik hydrobiologiczny, terminy, pojęcia, interpretacje. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. 
 
 

Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska 
 
Typ przedmiotu: fakultatywny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: III 
Semestr: V 
Liczba punktów ECTS: 2,5 
Liczba godzin: WY – 30, LB – 15 
Imię i nazwisko wykładowcy: Prof. Ewa Kurek oraz pracownicy Zakładu Mikrobiologii Środowiskowej 
Cele przedmiotu: Wykład ma zapoznać studentów z tzw. „zielonymi technologiami” polegającymi na wykorzystaniu procesów 
biologicznych do redukcji ryzyka dla środowiska związanego z działalnością człowieka. Obejmować będzie: moŜliwość zastąpienia 
lub ograniczenia zastosowania środków chemicznych: pestycydów i nawozów poprzez  

1) procesy biologiczne powodujące taki sam efekt, ale nie zakłócające równowagi i bioróŜnorodności;  
2) usuwanie ze środowiska zanieczyszczeń chemicznych (organicznych i nieorganicznych) wykorzystując aktywność 

mikroorganizmów i roślin;  
3) zastąpienie tradycyjnych technologii (górnictwo i hutnictwo) powodujących degradację środowiska metodami biologicznymi 

wykorzystującymi efektywność mikroorganizmów. 
Treści programowe:  
Ochrona roślin przed patogenami z zastosowaniem preparatów mikrobiologicznych. 
Szczepionki mikrobiologiczne jako preparaty nawoŜeniowe i biopestycydy.  
Bioremediacja gleby i wód podziemnych zanieczyszczonych związkami organicznymi. Metody selekcji szczepów efektywnie 
biodegradujących ksenobiotyki w środowisku. Wykorzystanie mikroorganizmów w eliminacji metali cięŜkich z zanieczyszczonych 
gleb i wód. Biologiczne oczyszczanie ścieków. Technologie wykorzystujące procesy mikrobiologiczne do pozyskiwania kopalin, 
odsiarczania węgla i neutralizacji kwaśnych wód kopalnianych. Procesy mikrobiologiczne warunkujące powstawanie dojrzałych 
kompostów wysokiej jakości. 
Ćwiczenia: W ramach tych ćwiczeń w będą realizowane w skali laboratoryjnej następujące tematy: 

1. Fitoremediacja gleb skaŜonych metalami cięŜkimi 
2. Bioremediacja gleb skaŜonych związkami ropopochodnymi 
3. Biologiczne metody zwalczania fitopatogenów 
4. Preparaty bionawoŜeniowe (wiązanie N2 i uruchamianie P) 

Spis zalecanych lektur: 
1. Długoński J.: Biotechnologia mikrobiologiczna, Wyd. UŁ, Łódź, 1997. 
2. Chmiel A., Biotechnologia – podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne,  PWN W-wa, 1991. 
3. Scragg A.: Environmental Biotechnology, Longman, 1999. 
4. Schlegel H.G.: Mikrobiologia ogólna, PWN, Warszawa, 1996. 
5. Paul E.A., Clark F.E.: Mikrobiologia i biochemia gleb, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.  
6. Klimiuk E., Łebkowska M. Biotechnologia w ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003. 
7. Błaszczyk M.K. Mikroorganizmy w ochronie środowiska, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007.  

 
 
 

Podstawy kartografii i topografii 
 
Typ przedmiotu: fakultatywny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: III 
Semestr: V 
Liczba punktów ECTS: 2 
Liczba godzin: WY – 15, LB – 30 
Imię i nazwisko wykładowcy: dr Krzysztof Kałamucki (Zakład Kartografii), dr Przemysław Mroczek (Zakład Geografii Fizycznej i 
Paleogeografii 
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Język nauczania: polski 
Wymagania wstępne: posiadanie podstawowej wiedzy o mapach na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej 
Cel przedmiotu: 
- zapoznanie studentów z ogólną wiedzą o mapie, 
- poznanie zasad konstrukcji map, 
- wykształcenie umiejętności wielokierunkowej analizy treści map topograficznych, 
- zdobycie umiejętności interpretacji poszczególnych elementów map środowiskowych, 
- zapoznanie z technikami pomiarów karto- i morfometrycznych, 
Treści programowe: Kartografia jako nauka, jej zakres i rozwój. Pojęcie i funkcje mapy. Podstawy matematyczne map, metody i 
techniki pomiarów powierzchni Ziemi. Globalne i lokalne systemy pozycjonowania. Kartograficzne środki wyrazu, generalizacja 
kartograficzna. Klasyfikacja map. Mapy topograficzne – systemy odniesienia, układy współrzędnych geodezyjnych, rodzaje 
odwzorowań, elementy składowe. Wielkoskalowe mapy tematyczne. Metody prezentacji kartograficznej oraz przedstawiania rzeźby 
terenu na mapach. Mapa jako źródło informacji i narzędzie analiz przestrzennych. Podstawowe pomiary karto- i morfometryczne na 
mapach sozologicznych. 
Spis zalecanych lektur: 

1. DoroŜyński R., 2006: Zarys kartometrii - pomiary na mapie. Wyd. Dom Organizatora. Toruń. 
2. Fagiewicz K., 2007: Numeryczna mapa sozologiczna jako narzędzie diagnozowania stanu środowiska przyrodniczego. 

AWEL, Poznań. 
3. Horodyski B. (red.) 1994: Polska kartografia map topograficznych. Uniwersytet Warszawski, Warszawa. 
4. Makowski A. (red.), 2005: System informacji topograficznej kraju. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 

Warszawa. 
5. Pasławski J. (red.), 2006: Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wydawnictwo Nowa Era, Wrocław. 

 
 
 
 
Blok przedmiotów chemicznych: 
 

Chemia fizyczna 
 
Typ przedmiotu: fakultatywny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: III 
Semestr: V 
Liczba punktów ECTS: 3 
Liczba godzin: WY – 30, LB – 30 
Imię i nazwisko wykładowcy: dr hab. Anna DERYŁO-MARCZEWSKA, prof. UMCS 
Język nauczania: polski 
Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z pojęciami, definicjami, prawami rządzącymi przebiegiem procesów chemicznych, 
związkami pomiędzy zjawiskami chemicznymi i fizycznymi, oraz zastosowaniami metod chemii fizycznej do opisu układów 
biologicznych. 
Wymagania wstępne: opanowany materiał z przedmiotu „Chemia ogólna” 
Treści programowe:  
Wykład: Termodynamika chemiczna procesów odwracalnych i nieodwracalnych: Pierwsza zasada termodynamiki: praca, ciepło, 
energia wewnętrzna, entalpia, kalorymetria, zastosowanie kalorymetrii do badania układów biologicznych, zastosowanie pierwszej 
zasady termodynamiki do procesów szczegółowych, pojemność cieplna przy stałej objętości i przy stałym ciśnieniu, prawo Hessa i 
Kirchhoffa, entalpie przemian fizycznych i reakcji chemicznych, zaleŜność od temperatury. Druga zasada termodynamiki: procesy 
odwracalne i nieodwracalne, samorzutność przemian, entropia, zmiany entropii towarzyszące róŜnym procesom, zaleŜności 
temperaturowe. Trzecia zasada termodynamiki. Potencjały termodynamiczne. Równowaga termodynamiczna. Termodynamika 
układów chemicznych: potencjał chemiczny, aktywność, związek pomiędzy entalpią swobodną reakcji a stałą równowagi. 
Wprowadzenie do termodynamiki procesów nieodwracalnych. Zastosowanie termodynamiki do układów biologicznych: reakcje 
biochemiczne, cykle metaboliczne, bezpośrednia synteza ATP, powstawanie gradientu jonów w wyniku reakcji chemicznych, 
struktura białek. 
Równowagi fazowe, roztwory: Przejścia fazowe w czystych substancjach, trwałość faz, wykresy fazowe czystych substancji. Reguła 
faz Gibbsa. Równowaga w układach dwuskładnikowych: ciecz/para, prawo Raoulta, destylacja – zeotropy i azeotropy, ciecz/ciecz, 
ciecz/ciało stałe. Równowaga w układach trójskładnikowych, trójkąt Gibbsa. Roztwory: termodynamiczna charakterystyka roztworów, 
właściwości koligatywne, rozpuszczalność, osmotyczna teoria roztworów. 
Kinetyka i kataliza: Pojęcie szybkości reakcji, klasyfikacja kinetyczna reakcji chemicznych, wyznaczanie stałej szybkości i rzędu 
reakcji, wpływ temperatury na szybkość reakcji. Reakcje złoŜone. Zastosowanie kinetyki do układów biologicznych. Kataliza, kataliza 
enzymatyczna. 
Podstawy elektrochemii: Przewodnictwo roztworów elektrolitów: przewodnictwo właściwe i molowe, liczby przenoszenia i ruchliwość 
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jonów. Ogniwa galwaniczne, ogniwa chemiczne i stęŜeniowe, siła elektromotoryczna ogniwa, rodzaje półogniw, pomiar SEM. 
Wyznaczanie wielkości fizykochemicznych z pomiarów przewodnictwa i SEM. Elektroliza. Wytwarzanie energii i korozja. 
Zjawiska międzyfazowe: Napięcie powierzchniowe cieczy i metody jego pomiaru, zaleŜność od temperatury i gęstości. Napięcie 
powierzchniowe roztworów. Adsorpcja na granicy faz ciecz/gaz, struktura warstw adsorpcyjnych, nadmiar powierzchniowy, równanie 
izotermy adsorpcji Gibbsa. Substancje powierzchniowo aktywne, klasyfikacja, właściwości, zastosowanie, usuwanie ze ścieków. 
Adsorpcja na granicy faz ciało stałe/gaz, izotermy adsorpcji, pomiar. Adsorpcja na granicy faz ciało stałe/roztwór, nadmiar 
powierzchniowy i rzeczywista adsorpcja, typy izoterm adsorpcji, pomiar. Adsorbenty. Zastosowania metod adsorpcyjnych do 
usuwania toksycznych substancji z gazów, wód i ścieków. Układy koloidalne; klasyfikacja, otrzymywanie, właściwości. Struktura 
podwójnej warstwy elektrycznej. Zjawiska elektrokinetyczne. 
Podstawy mechaniki kwantowej i termodynamiki statystycznej, zastosowania w chemii i biologii. 
Podstawy spektroskopii elektronowej, oscylacyjnej i magnetycznego rezonansu jądrowego, zastosowania w chemii i biologii. 
Laboratorium: Bezpieczeństwo w laboratorium. Wyznaczanie zmian funkcji termodynamicznych dla róŜnych procesów. Równowagi 
fazowe w układach dwu- i trójskładnikowych, ekstrakcja. Wykorzystanie pomiaru przewodności elektrolitów i SEM do wyznaczania 
wielkości fizykochemicznych. Pomiar napięcia powierzchniowego – sprawdzenie reguły Traubego, wyznaczanie izotermy adsorpcji i 
krytycznego stęŜenia micelizacji. Adsorpcja na granicy faz ciało stałe/roztwór. Układy koloidalne: otrzymywanie – metody 
dyspersyjne i kondensacyjne, stabilność układów koloidalnych – flokulacja i koagulacja (reguła Schulza-Hardy'ego. Zjawiska 
elektryczne na granicy faz ciało stałe/roztwór; punkt izoelektryczny (iep) i punkt ładunku zerowego (pzc). 
Spis zalecanych lektur: 

1. P. W. Atkins, Podstawy chemii fizycznej, PWN Warszawa, 1999. 
2. P.W. Atkins, Chemia fizyczna, PWN Warszawa, 2001. 
3. L. Sobczyk, A. Kisza, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa, 1975. 
4. K. Pigoń, Z. Ruziewicz, Chemia fizyczna, PWN, Warszawa, 1980. 
5. A. Danek, Chemia fizyczna, PZWL, Warszawa, 1978. 
6. Praca zbiorowa: Chemia fizyczna, PWN, Warszawa, 1980. 
7. A.W. Adamson, Chemia fizyczna powierzchni, PWN Warszawa, 1963. 
8. J. Ościk, Adsorpcja, PWN, Warszawa, 1983.  
9. E.T. Dutkiewicz, Fizykochemia powierzchni, WN-T, Warszawa, 1998. 
10. Z. Sarbak, Adsorpcja i adsorbenty, WN UAM, Poznań, 2000. 
11. R. Zieliński, Surfaktanty, WAE, Poznań, 2000. 
12. C.E. Stauffer, Emulgatory, WNT, Warszawa, 1969. 
13. H. Sonntag, Koloidy, PWN, Warszawa, 1982. 
14. A. Scheludko, Chemia koloidów, WN-T, Warszawa 1969. 
15. 1. A.W. Adamson, Chemia fizyczna powierzchni, PWN Warszawa, 1963. 
16. A.W. Adamson, Physical Chemistry of Surfaces, 5th edition, Interscience Publication, New York, 1990.  
17. P. W. Atkins, Podstawy chemii fizycznej, PWN Warszawa 1999. 
18. P. W. Atkins, Chemia. Przewodnik po chemii fizycznej, PWN Warszawa 1997. 
19. J. Bronsztejn, K.A. Semendaev, Matematyka – poradnik encyklopedyczny, PWN Warszawa, 1968. 
20. A. Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT Warszawa, 1999. 
21. A. Danek, Chemia fizyczna, PWN Warszawa, 1978. 
22. E.T. Dutkiewicz, Fizykochemia powierzchni, WNT Warszawa, 1998.  
23. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, PWN Warszawa 1997. 
24. J. Ościk, Adsorpcja, PWN Warszawa, 1983. 
25. T. Paryjczak, Chromatografia gazowa w badaniach adsorpcji i katalizy, PWN Warszawa, 1986. 
26. Praca zbiorowa, Chemia fizyczna, PWN Warszawa 1980. 
27. Praca zbiorowa, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej, Wyd. UMCS Lublin 1999. 
28. H. Sonntag, Koloidy, PWN Warszawa, 1982. 
29. E. Szymański, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej – skrypt, Wyd. UMCS Lublin 1991. 
30. E. Szyszko, Instrumentalne metody analityczne, PZWL Warszawa 1982. 

Metody nauczania: wykład, utrwalenie i rozszerzenie wiedzy w laboratorium poprzez wykonywanie i opracowanie ćwiczeń, 
konsultacje indywidualne. 
Metody oceny: wykład: egzamin w formie testu; laboratorium: sprawdzanie wiedzy przed wykonaniem ćwiczeń, kolokwium 
zaliczeniowe. 
 
 
 

Podstawy metod chromatograficznych 
 
Typ przedmiotu: fakultatywny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: III rok  
Semestr: V 
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Liczba punktów: 2 
Liczba godzin: WY- 15, LB - 15 
Wymaganie wstępne: Podstawowa wiedza z chemii fizycznej 
Imię i nazwisko wykładowcy: prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz 
Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawami procesu chromatograficznego pod kątem wykorzystanie go w analizie 
próbek środowiskowych. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wykład: 
Chromatografia jako najbardziej popularna i wszechstronna technika analityczna. Podstawowe definicje, nomenklatura 
chromatograficzna i podział metod chromatograficznych. 
Rozdzielczość jako jedna z najwaŜniejszych wielkości chromatograficznych. Sprawność układu chromatograficznego; teoria półek i 
teoria kinetyczna. Wpływ selektywności, retencji i efektywności układu chromatograficznego na rozdzielczość. 
Rodzaje faz ruchomych i faz stacjonarnych stosowane w chromatografii gazowej, cieczowej i nadkrytycznej. Rola fazy ruchomej w 
chromatografii cieczowej. Rodzaje kolumn stosowanych w chromatografii gazowej i cieczowej. 
Aparatura do chromatografii gazowej, cieczowej, nadkrytycznej i planarnej. 
Chromatograficzna analiza jakościowa i ilościowa. 
Ćwiczenia: 
1. Podstawowe wielkości w chromatografii – wyznaczanie parametrów retencji oraz innych chromatograficznych wielkości w 

oparciu o rozdziały metodą chromatografii gazowej. 
2. Analiza ilościowa na przykładzie prostych próbek środowiskowych badanych metodą kolumnowej chromatografii cieczowej 

(kalibracja zewnętrzna). 
3. Chromatografia planarna - prosta i tania technika analityczna wykorzystywana takŜe w ochronie środowiska. 
4. Wykorzystanie indeksu retencji – podstawowego parametru retencyjnego w analizie jakościowej. 
5. Optymalizacja kinetycznych parametrów pracy kolumny w chromatografii gazowej. 
6. Określenie metodą chromatografii gazowej składu ilościowego wybranych próbek środowiskowych (metoda normalizacji pików). 
Spis zalecanych lektur: 

1. Z. Witkiewicz – Podstawy Chromatografii 
2. Walenty Szczepaniak – Metody instrumentalne w analizie chemicznej (zaleca się dwa rozdziały dotyczące analizy 

chromatograficznej); 
3. G. Guiochon i C. Pommier – Chromatografia gazowa; 
4. Notatki z wykładów. 

Metody nauczania: wykład, ćwiczenia laboratoryjne, konsultacje 
Metody oceny: kolokwium zaliczeniowe oraz zaliczenie pracowni na podstawie pisemnych opracowań ćwiczeń, które wykonują 
studenci. 
 
 

Sozologia 
 
Typ przedmiotu: fakultatywny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: III rok  
Semestr: V 
Liczba punktów: 3 
Liczba godzin: WY- 15, KW - 15 
Wymaganie wstępne: brak 
Imię i nazwisko wykładowcy: dr Ignacy Kitowski, Zakład Ochrony Przyrody 
Cele przedmiotu:  
Głównym celem przedmiotu  jest zapoznanie z podstawowymi problemami czynnej ochrony środowiska naturalnego na świecie w 
Polsce na Świecie. Po zakończonym kursie, słuchacz rozumie procesy internacjonalizacji oddziaływań środowiskowych. Absolwent 
kursu potrafi przewidzieć efekty strat środowiskowych w wynikające z katastrof i wojen. Słuchacz kursu rozumie relację pomiędzy 
procesami jednostkowego oddziaływania na środowisko i zmianami globalnymi. Absolwent kursu rozumie potrzebę i wagę ochrony 
zasobów przyrodniczych na obszarach silnie odkształconych i zdegradowanych.  
Treści kształcenia: 

Wykład: Podstawowe działy sozologii. Ewolucja oddziaływania człowieka na zasoby przyrody. Formy czynnej ochrony zasobów 
środowiska naturalnego. Internacjonalizacja problematyki ochrony środowiska. Transgraniczne oddziaływania na środowisko. 
Regulacje prawne w odniesieniu do transgranicznych obiektów chronionych. Sozologiczne aspekty realizacji zaleceń wybranych 
konwencji międzynarodowych (Konwencja Karpacka, Konwencja Helsińska i inne). Oddziaływanie globalnych zmian klimatu na 
ekologię ekosystemów. Obraz jednostkowego oddziaływania człowiek na środowisko ( tzw: „foot printing”). Oddziaływanie wojny na 
ekosystemy naturalne. Oddziaływanie katastrof ekologicznych na ekosystemy naturalne – ekologiczne podstawy zarządzania 
kryzysowego. Deforestacji i pustynnienia- jako efekt aktywności człowieka. Ochrona środowiska i zasobów przyrody na obszarach 
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silnie zdegradowanych. Modelowania środowiska- wybrane aspekty. Choroby cywilizacyjne ludzi i zwierząt. Ekoturystyka i ekologia 
polityczna jako nowy element aktywności sozologicznych.  
Efekty kształcenia  Absolwent kursu postrzega środowisko naturalne holistycznie i rozumie, społeczne, ekonomiczne oraz 
polityczne i prawne uwarunkowania jego ochrony. 
Uczestnik zakończonego kursu identyfikuje zjawiska jednostkowego oddziaływania człowiek na środowisko. Słuchacz kursu 
identyfikuje instrumenty czynnej ochrony środowiska zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Absolwent kursu 
potrafi dobrać i zastosować skuteczne narzędzia ochrony środowiska podczas konkretnych procesów decyzyjnych odnoszących się 
do obszarów silnie przekształconych i zdegradowanych lub w sytuacji kryzysowej. 
Spis zalecanych lektur  
1. Dobrzańska B , Dobrzański  G. Kiełczewski D. 2009.Ochrona środowiska przyrodniczego. PWN .Warszawa  
2. Simonides E. 2008.  Ochrona przyrody. Wydawnictwo Uniwersytetu  Warszawskiego . Warszawa. 
Wybrane artykuły z czasopism: Environmental Pollution, Environmental Manangement  Environmental Conservation.  
Metody nauczania: wykład metodą prezentacji multimedialnych 
Metody oceny: zaliczenie na podstawie obecności 
 
 

Elektrochemiczne metody analizy w ochronie środowiska 
 
Typ przedmiotu: fakultatywny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: III 
Semestr: V 
Liczba punktów ECTS: 3 
Liczba godzin: WY- 15, LB – 15 
Metody nauczania: wykład i ćwiczenia laboratoryjne 
Metody oceny: egzamin pisemny 
Imię i nazwiska wykładowcy: dr hab.Małgorzata Grabarczyk, dr Dorota Sieńko, dr Katarzyna Tyszczuk, Zakład Chemii Analitycznej 
i Analizy Instrumentalnej Wydział Chemii 
Cel przedmiotu: jest zapoznanie studentów z najwaŜniejszymi analitycznymi metodami elektrochemicznymi wykorzystywanymi w 
ochronie środowiska.  
Wymagania wstępne: podstawowa znajomość instrumentalnych metod analizy 
Treści merytoryczne przedmiotu: Sposoby pobierania próbek środowiskowych do analizy i problemy związane z ich odpowiednim 
przygotowaniem do analizy, dobór odpowiedniego sposobu mineralizacji. Podział elektrochemicznych metod analitycznych ze 
względu na rodzaj reakcji elektrodowej. Szczegółowe omówienie najwaŜniejszych technik, takich jak: potencjometria, 
elektrograwimetria, kulometria, amperometria, polarografia, woltamperometria z zatęŜaniem. Zwrócenie uwagi na wady i zalety 
poszczególnych technik i odpowiedni ich dobór do celów analitycznych, ze względu na rodzaj próbki środowiskowej (jej matrycę), 
zakres oznaczanych stęŜeń, czas i koszt poświęcony analizie.  
Laboratorium:  
Oznaczanie substancji organicznych i nieorganicznych następującymi metodami: 

1. Kulometria - miareczkowanie kulometryczne amperostatyczne 
2. Potencjometria – wykorzystanie elektrod jonoselektywnych 
3. Polarografia stałopradowa 
4. Woltamperometria pulsowa róŜnicowa 
5. Woltamperometria stripingowa 

Spis zalecanych lektur: 
1. A. Hulanicki „Współczesna chemia analityczna” 
2. W. Szczepaniak „Metody instrumentalne w analizie chemicznej” 
3. A. Cygański „Podstawy metod elektroanalitycznych” 
 
 
 

Postępowanie administracyjne w ochronie środowiska – mechanizmy realizacji prawa materialnego 
 
Typ przedmiotu: fakultatywny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: III 
Semestr: V 
Liczba punktów ECTS: 3 
Liczba godzin: WY- 15, KW – 15 
Metody nauczania: prowadzony metodą tradycyjną, przy wykorzystaniu dwóch podstawowych metod:  

- przedstawienia i analizy stanu prawnego,  
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- przedstawienia przypadków ilustrujących znaczenie poszczególnych instytucji. 
Konwersatoria prowadzone będą w formie rozmów ze słuchaczami z wykorzystaniem róŜnorodnych pomocy dydaktycznych. 
Metody oceny: Zaliczenie przedmiotu w formie ustnej lub pisemnej. Warunkiem pozytywnego zaliczenia przedmiotu będzie 
udzielenie poprawnych odpowiedzi na więcej niŜ połowę pytań. 
Imię i nazwiska wykładowcy: wykład – dr Katarzyna Popik-ChorąŜy, konwersatorium – dr Dorota Lebowa 
Cel przedmiotu:  
Wykład: Celem przedmiotu będzie przekazanie studentom wiedzy dotyczącej źródeł prawa krajowego, wspólnotowego i 
międzynarodowego w ramach ochrony środowiska, podstawowych pojęć w zakresie ochrony środowiska, zadań administracji 
publicznej w tej materii oraz realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z części szczegółowej prawa administracyjnego w 
omawianym zakresie. 
Konwersatoria: Podstawowym celem zajęć będzie przećwiczenie ze studentami wiedzy zdobytej podczas wykładu z zakresu prawa 
ochrony środowiska w tym procedury administracyjnej, poprzez teoretyczne i praktyczne wyjaśnienie znaczenia podstawowych 
pojęć i instytucji. 
Treści programowe: Pojęcie i cechy administracji publicznej; pojęcie i doktrynalny podział prawa administracyjnego; postępowanie 
administracyjne: pojęcie, zasady, uczestnicy; podstawowe pojęcie z zakresu prawa ochrony środowiska, zadania i kompetencje - 
ustalenia pojęciowe; zasady ogólne prawa ochrony środowiska; system zadań administracji publicznej i ich klasyfikacja; zadania o 
charakterze organizatorskim, wykonawczym, reglamentacyjnym, kontrolnym, nadzorczym. 
Spis zalecanych lektur: 
1.Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2007. 
2.ChorąŜy K., Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Zakamycze 2005. 
3.Ciechanowicz-Mc-Lean J., Bukowski Z., Rakoczy B., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2008. 
4.Górski M., Kierkowska J.S. (red.), Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2006. 
5.Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Warszawa 2007. 
6.Radecki W., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2008. 
7.Stelmasiak J. (red.) Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2009. 
 
 

InŜynieria procesowa w ochronie środowiska 
 
Typ przedmiotu: kierunkowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: III 
Semestr: V 
Liczba punktów ECTS: 2 
Liczba godzin: LB – 30 
Wykładowcy: pracownicy Zakładu Technologii Chemicznej Wydział Chemii 
Treści merytoryczne:  

Modelowanie i opis wybranych operacji jednostkowych: 
- dozowanie reagentów do strefy reakcji i charakterystyka reaktora przepływowego,  
- wymiana masy (obliczanie kolumny absorpcyjnej), 
- wymiana ciepła (wyznaczanie parametrów wymiennika ciepła),  
- filtracja (określanie współczynników równania Rutha i powierzchni nuczy), 
- operacje wysokotemperaturowe (określanie parametrów termicznego rozkładu ciał stałych), 
- fluidyzacja (wyznaczanie szybkości krytycznej oraz opis zaburzeń procesu fluidyzacji), 
Modelowanie i kontrola przebiegu procesów technologicznych; 
- wytwarzanie gazu syntezowego – konwersja metanu dwutlenkiem węgla, 
- wytwarzanie atmosfer ochronnych, 
- wypalanie kamienia wapiennego, 
- otrzymywanie tworzyw wielowarstwowych, 

Spis lektur: 
1. Kępiński J; Technologia chemiczna nieorganiczna, PWN  W-wa, 1984, 
2. Bortel E., Koneczny H.: Zarys technologii chemicznej, PWN  W-wa, 1992, 
3. Molenda J.: Technologia chemiczna, Wyd. Szkolne i Pedag., W-wa, 1997, 
4. Ciborowski J.: InŜynieria chemiczna – Podstawy inŜynierii chemicznej, WNT W-wa,. 1985, 
5. Planowski A., Ramm W., Kagan S.: InŜynieria chemiczna – Procesy i aparaty w technologii chemicznej, WNT W-wa, 1989, 
6. Koch R., Noworyta A.: Procesy mechaniczne w inŜynierii chemicznej, WNT W-wa, 1998, 
7. Tabiś B.: Zasady inŜynierii reaktorów chemicznych, WNT Warszawa, 2000, 
8. Machocki A. (red).: Technologia chemiczna – ćwiczenia laboratoryjne, UMCS Lublin, 2002, 
9. Bartelmus G., Janecki D., Kos M., InŜynieria procesowa, laboratorium, WNT, 1999, 
10. Schmidt-Szałowski K, Sentek J.: Podstawy technologii chemicznej – Organizacja procesów produkcyjnych, PW Warszawa, 

2001, 
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11. Kozak D.; Wybrane operacje jednostkowe i aparaty przemysłu chemicznego - UMCS Lublin 1986,  
12. Wykład z inŜynierii procesowej i technologii chemicznej. 

Metody oceny: zaliczenie.  
 

Ćwiczenia terenowe - wycieczki techniczne 
 
Typ przedmiotu: kierunkowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: III 
Semestr: V 
Liczba punktów ECTS: 3 
Liczba godzin: LB – 60 
Wykładowcy: pracownicy Zakładu Technologii Chemicznej. Zakładu Chemii Środowiskowej, Zakładu Metod Chromatograficznych 
Wydział Chemii 
Treści merytoryczne: Wizyty w zakładach i przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska (składowiska odpadów, 
oczyszczalnie ścieków, zakłady przetwarzania odpadów, instalacje oczyszczania powietrza, spalarnie odpadów itp.) w celu 
zapoznania z technikami i technologiami ochrony środowiska. 
Metody oceny: zaliczenie.  
 

 
 
 
L61. Blok przedmiotów - przedmioty fakultatywne 
 
Blok biologiczno-geograficzny 

 
 

Biocenozy – struktura i metody badań 
 
Typ przedmiotu: fakultatywny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: III 
Semestr: VI 
Punkty ECTS: 5 
Liczba godzin: WY – 30, ĆW - 30 
Imię i nazwisko wykładowcy: Dr Joanna Czarnecka, Zakład Ekologii, Instytut Biologii UMCS, pracownicy Zakładu Ochrony 
Przyrody Instytut Biologii UMCS 
Forma zaliczenia: sprawozdanie z ćwiczeń 
Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ekologii ogólnej 
Cele kształcenia: Zapoznanie ze strukturą, funkcjonowaniem, podstawami klasyfikacji zbiorowisk roślinnych. Uświadomienie 
najwaŜniejszych zagroŜeń biocenoz i sposobów ich ochrony. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania podstawowych fitocenoz, 
zastosowania podstawowych metod ich opisu w terenie oraz kameralnego opracowania zgromadzonych danych.  
Treści merytoryczne przedmiotu: Fitocenoza i jej właściwości; struktura pionowa i pozioma, róŜnorodność, liczebność. 
Oddziaływania bezpośrednie i pośrednie między roślinami w fitocenozach, konkurencja, allelopatia. Wpływ zwierząt na zbiorowiska 
roślinne: symbioza, zgryzanie, wydeptywanie, zapylanie, zoochoria. Zmienność dobowa i sezonowa; zmiany fitocenoz w czasie: 
sukcesja pierwotna i wtórna. Synantropizacja szaty roślinnej. Charakterystyka wybranych wodnych i lądowych zbiorowisk roślinnych 
(zbiorowiska roślin wodnych, szuwary, torfowiska, wydmy i solniska, łąki i murawy, zbiorowiska zaroślowe, leśne i synantropijne). 
Podstawowe metody badania zbiorowisk roślinnych (metody terenowe i kameralne). 
Spis zalecanych lektur: 

1. Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Wyd. Sorus, Instytut Botaniki UJ, Poznań, Kraków. 
2. Falińska K. 2004. Ekologia roślin. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 
3. Faliński J. 2001. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 
4. Matuszkiewicz W. 2006. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN.  
5. Rabotnow T. A. 1985. Fitocenologia. Ekologia zbiorowisk roślinnych. PWN, Warszawa. 
6. Szmeja J. 2006. Przewodnik do badań roślinności wodnej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. 

Metody nauczania: wykład, ćwiczenia terenowe  
Metody oceny: egzamin test 
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Biologia ewolucyjna 
 
Typ przedmiotu: fakultatywny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: III 
Semestr: VI 
Liczba punktów ECTS: 2,5 
Liczba godzin: WY- 25, KW – 15 
Metody nauczania: wykład, konwersatorium 
Metody oceny: zaliczenie pisemne 
Imię i nazwisko wykładowcy: dr hab. Marek Kucharczyk, Zakład Ochrony Przyrody, Instytut Biologii UMCS 
Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z botaniki, zoologii, mikrobiologii i ekologii. 
Cele kształcenia: Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami mikro- i makroewolucji. Opanowanie wiadomości 
dotyczących zmienności i ich źródeł, selekcji naturalnej, specjacji, podłoŜa bioróŜnorodności oraz znaczenia procesów ewolucyjnych 
w tworzeniu relacji pomiędzy organizmem i środowiskiem. 
Treści merytoryczne przedmiotu: Właściwości i cechy organizmów. PodłoŜe róŜnorodności biologicznej. Wartościowanie cech i 
ich znaczenie adaptacyjne.  Adaptacjonizm jako sposób interpretacji procesów ewolucyjnych. Naturalna selekcja. Adaptacja jako 
podstawa róŜnicowania podczas selekcji. Jednostka selekcji. PrzeŜycie i rozród organizmu i populacji. Pojęcie gatunku. Specjacja 
jako wynik selekcji. Powstawanie gatunków, wymierania. Ewolucja rozmnaŜania, rozród płciowy i systemy kojarzeń. Altruizm 
biologiczny. Koncepcja i prawidłowości makroewolucji. Ewolucja strategii Ŝyciowych i interakcji. Od ewolucji biologicznej do 
społecznej. Ewolucja mowy i uczenia się. Kreacjonizm jako pseudonauka. 
 
Spis zalecanych lektur: 

1. Gottman B.S. 2008. Ewolucjonizm. Co warto wiedzieć. CKA Gliwice. 
2. Krzanowska H., Łomnicki A. (red.) 2002. Zarys mechanizmów ewolucji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
3. Maynard Smith J., Szathmary E. 2000. Tajemnice przełomów w ewolucji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
4. Price P. W. 1996. Biological evolution. Saunders College Publishing. 
5. Weiner J. 2005. śycie i ewolucja biosfery. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

 
 

Ochrona zasobów wodnych i atmosfery 
 
Typ przedmiotu: fakultatywny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: III 
Semestr: VI 
Liczba godzin: WY – 15 
Język nauczania: polski 
Metody oceny: test pisemny  
Imię i nazwisko wykładowcy: dr hab. Bogusław M. Kaszewski prof. UMCS (Zakład Meteorologii i Klimatologii), dr Joanna Sposób 
(Zakład Hydrologii) 
Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu: meteorologii i klimatologii oraz hydrologii  
Cel nauczania: poznanie problemów związanych z ochroną zasobów wodnych i atmosfery 
Treści programowe: Ewolucja atmosfery ziemskiej. Rola poszczególnych warstw i składników atmosfery. Naturalne i 
antropogeniczne substancje zanieczyszczające atmosferę. Rodzaje zanieczyszczeń. Normy zanieczyszczeń atmosfery. RóŜne 
aspekty ochrony powietrza atmosferycznego. Zasoby wodne, ich wykorzystanie oraz zmiany ilościowe i jakościowe jako przejaw 
ingerencji człowieka w warunki obiegu wody w zlewni. Ochrona czynna, bierna i monitoring wód. Gospodarowanie wodą, jej 
uzdatnianie oraz oczyszczanie ścieków. Stan czystości wód podziemnych i powierzchniowych. Ochrona powietrza atmosferycznego 
oraz hydrosfery w Polsce i na świecie – współpraca międzynarodowa. 
Zalecane lektury i materiały pomocnicze:  

1. Chełmicki W., 1997: Degradacja i ochrona wód. Część pierwsza: Jakość. Instytut geografii UJ, Kraków 
2. Chełmicki W., 1997: Degradacja i ochrona wód. Część druga: Zasoby wodne. Instytut geografii UJ, Kraków 
3. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., 2008.Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 
4. Dynowska J., (red.) 1993. Przemiany stosunków wodnych w Polsce w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych. 

Kraków. 
5. Gomółka E., Szaynok A. 1997: Chemia wody i powietrza. Wyd. Polit. Wrocł., Wrocław    
6. Kleczkowski A.S., (red.) 1984. Ochrona wód podziemnych. Wyd. Geol. Warszawa. 
7. Ochrona Środowiska 2007 i nowsze, GUS Warszawa 2007  
8. Pociask–Karteczka J., (red.), 2003: Zlewnia: właściwości i procesy. IGiGP UJ Kraków 
9. Siemiński M., 1994, Fizyka zagroŜeń atmosfery. PWN Warszawa. 
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10. Zwoździak J., Zwoździak A., Szczurek A., 1998: Meteorologia w ochronie atmosfery. Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej . Wrocław. 

 
 

Odporność człowieka a środowisko 
 
Typ przedmiotu: fakultatywny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: III 
Semestr: VI 
Liczba godzin: WY – 30, LB – 15 
Język nauczania: polski 
Imię i nazwisko wykładowcy: Dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska, Zakład Wirusologii i Immunologii, Instytut Mikrobiologii i 
Biotechnologii  
Treści programowe: Komórki i narządy układu immunologicznego – podstawowe definicje. Odporność wrodzona i nabyta. 
Charakterystyka, budowa i powstawanie przeciwciał. Główny układ zgodności tkankowej. Receptory limfocytów T wiąŜące antygen. 
Prezentacja i rozpoznawanie antygenu. Mechanizmy odporności wrodzonej (rozpoznawanie drobnoustrojów, fagocytoza, układ 
dopełniacza). Układ odpornościowy związany z błonami śluzowymi i skórą. Odporność przeciwzakaźna w zakaŜeniach wirusowych, 
bakteryjnych, pasoŜytniczych i grzybiczych. Reakcje nadwraŜliwości. Immunoprofilaktyka. NajwaŜniejsze wirusy patogenne dla 
człowieka – wirus grypy, zapalenia wątroby, wirusy brodawczakowe, HIV.  
Spis zalecanych lektur: 

1. Gołąb J., Jakóbisiak M. „Immunologia” PWN, Warszawa 2007  
2. Collier L., Oxford J. “Wirusologia”, PZWL 2001 

 
 

Podstawy teledetekcji i GIS 
 
Typ przedmiotu: fakultatywny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: III 
Semestr: VI 
Liczba punktów: 2,5 
Liczba godzin: WY – 20  
Metody oceny: zaliczenie 
Imię i nazwisko wykładowcy: dr Leszek Gawrysiak (Pracownia GIS), dr Mirosław Krukowski (Zakład Kartografii) 
Wymagania wstępne: - 
Język wykładowy: polski 
Treści merytoryczne: Promieniowanie elektromagnetyczne jako nośnik informacji teledetekcyjnej o środowisku. Rodzaje zdjęć 
lotniczych i zasady ich wykonywania. Związki geometryczne między zdjęciem lotniczym i terenem, zasady wykonywania zdjęć 
lotniczych, zasady widzenia przestrzennego, podstawy metodyczne procesu interpretacji zdjęć lotniczych, cechy rozpoznawcze, 
wykorzystanie zdjęć lotniczych i satelitarnych w interpretacji poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego. 
Teledetekcja satelitarna: satelity obserwacyjne Ziemi, zdjęcia satelitarne i ich rodzaje, zasady analizy zdjęć satelitarnych, zakres 
informacji pozyskiwanych za pomocą teledetekcji satelitarnej. Integracja teledetekcji z systemami informacji geograficznej. 
Historia rozwoju Systemów Informacji Geograficznej (GIS) na tle rozwoju informatyki i sprzętu komputerowego. Typy systemów GIS, 
systemy pokrewne (przegląd oprogramowania). Dokumentowanie stanu środowiska z wykorzystaniem mapy cyfrowej. Struktura 
mapy numerycznej. Typy i formaty danych, struktura zbiorów w zapisie cyfrowym. Georeferencje - układ współrzędnych mapy 
cyfrowej. Źródła danych (mapy topograficzne /w tym historyczne/ mapy tematyczne, zdjęcia lotnicze i satelitarne. Mapy numeryczne 
opracowane na potrzeby ochrony i zarządzania środowiskiem w Polsce. Analizy przestrzenne z wykorzystaniem róŜnych typów map 
danych. Zaawansowane funkcje analityczne (programowanie w GIS). Analizy środowiskowe w oparciu o internetowe źródła danych. 
Przegląd zastosowań systemów GIS w ochronie środowiska (instytucje rządowe i samorządowe, projekty celowe). 
Spis zalecanych lektur: 

1. Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W., 2006: GIS. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 
2. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., 2007: GIS. Obszary zastosowań. PWN, Warszawa 

 
 

Problemy rozwoju regionalnego 
 

Typ przedmiotu: fakultatywny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: III 
Semestr: VI 
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Liczba punktów: 2 
Liczba godzin: WY – 15, KW – 15 
Metody oceny: wykład: zaliczenie w formie testu, konwersatorium: wykonanie pracy pisemnej, zreferowanie wyników, udział w 
dyskusji 
Metody nauczania: analiza studiów przypadków z zastosowaniem metod: SWOT, SMART i analizy scenariuszowej. 
Imię i nazwisko wykładowcy: dr Artur Myna - Zakład Geografii Ekonomicznej, Instytut Nauk o Ziemi, mgr Artur Opoka 
(konwersatorium) – Zakład Geografii Ekonomicznej 
Język wykładowy: polski 
Cele przedmiotu: wykształcenie praktycznych umiejętności uzasadniania programów ochrony środowiska, projektowania celów i 
wskaźników osiągnięć, formułowania załoŜeń i określania obszarów ryzyka.  
Treści merytoryczne: 
Wykład: Gmina jako podmiot decydujący o rozwoju i zagospodarowaniu lokalnej przestrzeni. Zadania gminy. Rola gminy w ochronie 
środowiska: kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców, organizacja i wykonywanie usług komunalnych, rozwój 
infrastruktury ochrony środowiska, funkcje regulacyjne i kontrolne. Ekonomiczne, prawne i administracyjne instrumenty 
gospodarowania gmin.  
Rozwój lokalny a rozwój regionalny. Pojęcie, cele i zasady polityki regionalnej. Europejskie fundusze pomocowe jako źródło 
finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w ochronie środowiska. Diagnozowanie problemu, którego rozwiązanie jest 
przedmiotem projektu. Uzasadnienie celowości projektu. Projektowanie celów metodą SMART. Analiza finansowa, ekonomiczna i 
ocena oddziaływania na środowisko. Procedury, tryb wdraŜania i kryteria oceny projektów gmin ze szczególnym uwzględnieniem 
ochrony środowiska. Monitoring, ocena i kontrola. Bariery w korzystaniu z europejskich funduszy pomocowych.   
konwersatorium: analiza uwarunkowań rozwoju, projektowanie celów oraz scenariuszy zagroŜeń i szans, ze szczególnym 
uwzględnieniem problemów ochrony i kształtowania środowiska.  
Spis zalecanych lektur: 

1. Grosse T.: Polityka regionalna UE. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2004. 
2. Myna A.: Bariery w korzystaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej na przykładzie gmin Lubelszczyzny, Samorząd 

Terytorialny, 9, Warszawa, 2004, s. 30-38. 
3. Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa, 2000. 
4. Tkaczyński J., Rossman G.: Fundusze Unii Europejskiej, Temida 2, Białystok, 2003. 

 
 

ZagroŜenia i ochrona krajobrazu 
 
Typ przedmiotu: fakultatywny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: III 
Semestr: VI 
Liczba godzin: WY – 15, KW – 15 
Metody nauczania: wykład, laboratorium 
Metody oceny: zaliczenie (wykonanie opracowania tematycznego) i udział w dyskusji 
Imię i nazwisko wykładowcy: dr Sebastian Bernat - Zakład Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Ziemi  
Cele przedmiotu: poznanie podstawowych zagroŜeń i zasad kształtowania poszczególnych typów krajobrazu oraz form ochrony 
krajobrazu, rozumienie funkcjonowania krajobrazu, kształcenie umiejętności świadomego kształtowania krajobrazu i prognozowania 
jego zmian 
Wymagania wstępne: brak 
Treści programowe: "Krajobraz "i jego róŜne interpretacje. Percepcja krajobrazu. Struktura krajobrazu. Syntezy krajobrazowe, 
wielofunkcyjność krajobrazu.. Typologie krajobrazu. Krajobraz harmonijny. Krajobraz pierwotny, krajobraz naturalny, krajobraz 
kulturowy. Charakter krajobrazu. Ewolucja krajobrazu. Funkcjonowanie krajobrazu, wraŜliwość, stabilność krajobrazu. Formy 
degradacji krajobrazu. Inwentaryzacja zasobów krajobrazowych. Ocena i waloryzacja krajobrazu. Formy ochrony krajobrazu i 
praktyka ochrony w róŜnych krajach. Krajobrazy jako elementy dziedzictwa kulturowego narodów i społeczności. Czerwona Księga 
Krajobrazów. Ocena oddziaływania na krajobraz. Zasady kształtowania róŜnych typów krajobrazu. Renaturalizacja, rekultywacja i 
rewitalizacja krajobrazu. Planowanie krajobrazu, polityka krajobrazowa. Plany ochrony krajobrazu. Zarządzanie krajobrazem. 
Strategie krajobrazowe. 
Spis zalecanych lektur: 

1. Malinowska E., Lewandowski W., Harasimiuk A. (red.), 2004, Geoekologia i ochrona krajobrazu. Leksykon. UW Warszawa. 
2. Myga-Piątek U. (red.), 2005: Krajobraz kulturowy – aspekty teoretyczne i metodologiczne. Prace Kom. Krajobrazu Kulturowego 

PTG, 4, Sosnowiec. 
3. Pietrzak M., 1998: Syntezy krajobrazowe. ZałoŜenia, problemy, zastosowania. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. 
4. Richling A., Solon J., 1996, Ekologia krajobrazu. PWN, Warszawa  
5. śarska B. ,2006, Ochrona krajobrazu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 
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Blok chemiczny 
 

Zastosowanie chromatografii w ochronie środowiska 
 
Typ przedmiotu: fakultatywny 
Poziom przedmiotu: ponadpodstawowy z elementami zaawansowania 
Rok studiów: III  
Semestr: VI 
Liczba punktów: 3 
Liczba godzin: WY – 15, LB – 30 
Imię i nazwisko wykładowcy: prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz 
Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami chromatografii pod kątem ich wykorzystanie w analizie 
środowiskowej. 
Wymaganie wstępne: Podstawowa wiedza z chromatografii i chemii fizycznej. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wykład: 

1. Ogólne zasady strategii rozdziału chromatograficznego. Sposoby regulacji rozdzielczości. Elucja izokratyczna a elucja 
gradientowa. 

2. Chromatograficzna analiza niejonowych próbek środowiskowych w układzie RP i NP 
3. Drugorzędowe równowagi w układzie chromatograficznym. Chromatograficzna analiza jonowych próbek środowiskowych w 

układzie RP i chromatografia par jonowych. 
4. Chromatografia jonowymienna. 
5. Rozdział makromolekuł metodami chromatograficznymi. Chromatografia wykluczania. Chromatografia jonowymienna białek. 

Chromatografia wytrąceniowa. Chromatografia oddziaływania hydrofobowego. Chromatografia powinowactwa. Frakcjonowanie 
w polach przepływu. 

Ćwiczenia laboratoryjne: 
1. Wpływ składu fazy ruchomej na rozdział w układach RP.  
2. Technika elucji gradientowej. 
3. Optymalizacja detekcji UV-VIS. 
4. Adsorpcyjna chromatografia cieczowa – rozdział wybranych izomerów. 
5. Podstawy metod elektromigracyjnych (elektroforeza kapilarna). 
6. Oznaczanie anionów nieorganicznych w wodzie metodą kapilarnej elektroforezy strefowej (CZE). 
7. Analiza techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej w układzie RP. 

Spis zalecanych lektur: 
1. Z. Witkiewicz – Podstawy Chromatografii 
2. T. Paryjczak – Chromatografia gazowa w badaniach adsorpcji i  

katalizy 
3. P.J. Schoenmakers – Optimization of chromatographic selectivity 
4. Notatki z wykładów 

 
 

Utylizacja polimerów syntetycznych 
 
Typ przedmiotu: fakultatywny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Rok studiów: III  
Semestr: VI 
Liczba punktów: 2 
Liczba godzin: WY – 15, LB – 15 
Imię i nazwisko wykładowcy: prof. dr hab. Barbara Gawdzik 
Wymaganie wstępne: brak 
Cele przedmiotu: zapoznanie studentów Ochrony Środowiska z problemami, jakie stwarzają odpady z syntetycznych tworzyw  
sztucznych, głównymi źródłami odpadów oraz warunkami i sposobami ich utylizacji.  
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wykład: 
Główne zagadnienia, poruszane na wykładzie, obejmować będą: 
1. Definicje pojęć: makromolekuła, monomer, polimer, tworzywo sztuczne. Klasyfikacja polimerów. Podstawowe metody 
otrzymywania polimerów syntetycznych. 
2. Produkcja, zastosowanie i zuŜycie tworzyw sztucznych 
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3. Problem składowania odpadów z tworzyw sztucznych – pochodzenie, ilość, segregacja, identyfikacja i oczyszczanie. 
4. Próby zagospodarowania odpadowych polimerów syntetycznych. 
5. Metody utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych, podział i ogólna charakterystyka. 
6. Degradacja tworzyw syntetycznych: chemodegradacja, fotodegradacja, termodegradacja i biodegradacja. 
7. Recykling: chemiczny,  materiałowy i  energetyczny. 
8. Sposoby utylizacja tworzyw masowych:  utylizacja i sposoby zagospodarowania poliolefin, utylizacja polistyrenu, utylizacja 
poli(tereftalanu etylenu), problemy związane z utylizacją poli(chlorku winylu). 
9. Recykling wybranych grup tworzyw sztucznych: recykling poliuretanów, recykling tworzyw termoutwardzalnych, recykling wyrobów 
gumowych. 
10. Problem toksyczności niektórych monomerów stosowanych w produkcji polimerów syntetycznych oraz małocząsteczkowych 
substancji domieszkowych. 
Ćwiczenia laboratoryjne: 
1. Degradacja termiczna przykładowych polimerów syntetycznych. 
2. Glikoliza poli(tereftalanu etylenu) (PET) i wykorzystanie produktu depolimeryzacji do syntezy nienasyconej Ŝywicy poliestrowej – 
przykład recyklingu chemicznego. 
Spis zalecanych lektur: 

1. Praca zbiorowa: „Recykling materiałów polimerowych” A.K. Błędzki (red.), WNT, Warszawa 1997. 
2. M. Mucha,  „Polimery a ekologia”, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź  2002. 

 
 
 

Kataliza w ochronie środowiska 

Typ przedmiotu – fakultatywny 
Poziom przedmiotu – podstawowy 
Rok studiów: III  
Semestr: VI 
Liczba punktów ECTS: 2  
Liczba godzin: WY- 15, KW - 15 
Imię i nazwisko wykładowcy: dr hab. Janusz Ryczkowski, prof. nadzw. UMCS. 
Metody nauczania: Wykład i konwersatorium. Zajęcia prowadzone z elementami języka angielskiego. 
Metody oceny: Zaliczenie wykładów na podstawie opracowania, którego tematyka zostanie podana na pierwszych zajęciach. 
Zaliczenie konwersatorium – plakat lub prezentacja multimedialna. 
Cele przedmiotu: umiejętność korelacji zagadnień teoretycznych z praktycznymi zastosowaniami katalizy ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony środowiska. 
Wymagania wstępne. zaliczony kurs chemii fizycznej oraz technologii w ochronie środowiska. 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Podstawowe definicje i określenia w katalizie heterogenicznej. Charakterystyka powierzchni katalizatorów oraz właściwości 
katalityczne. Katalizatory samochodowe do silników wysokopręŜnych oraz z zapłonem iskrowym (ograniczenie oraz eliminacja 
zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw). Usuwanie tlenków azotu z gazów odlotowych ze źródeł stacjonarnych. Lotne 
związki organiczne i katalityczne metody ich usuwania. Istniejące rozwiązania do katalitycznego usuwania związków siarki oraz 
chloroorganicznych. Zasady zielonej chemii oraz przykłady praktycznej ich realizacji. 
 
Spis zalecanych lektur: 

1. Z. Sarbak, Kataliza w ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2004. 
2. B. Burczyk, Zielona chemia – zarys, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2006. 
3. Notatki z wykładów oraz zalecane materiały na zajęcia konwersatoryjne. 

 
 
 

Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji 
 
Typ przedmiotu – fakultatywny 
Poziom przedmiotu – zaawansowany 
Rok studiów: III  
Semestr: VI 
Liczba punktów ECTS: 2  
Liczba godzin: WY- 15, KW - 15 
Imię i nazwisko wykładowcy: dr Adam Lesiuk, Zakład Technologii Chemicznej Wydział Chemii 
Metody nauczania: wykład (prezentacje multimedialne) i konwersatorium  
Metody oceny: test wiedzy  



 71

Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z sposobem zarządzania informację o środowisku w przedsiębiorstwach i administracji, 
analizą cyklu Ŝycia (LCA) oraz metodach wprowadzania formalnych systemów zarządzania środowiskiem (ISO 14 000 i EMAS) 
Wymagania wstępne: zaliczony przedmiot Instrumenty ochrony środowiska 

Treści merytoryczne przedmiotu: System zarządzania środowiskiem w skali globalnej i lokalnej. Kompetencje i obowiązki organów 
rządowych i samorządowych odpowiedzialnych za informację o środowisku. Wydawanie pozwoleń na korzystanie ze środowiska. 
Wymogi wniosków o pozwolenie w zakresie korzystania ze środowiska. Dokumentacja szczegółowa stosowana przy zarządzaniu 
środowiskiem w przedsiębiorstwie. Wymogi audytów wewnętrznych i certyfikujących w zakresie formalnych systemów zarządzania 
środowiskiem. Narzędzia wspomagające organizację zarządzania informacją o środowisku. Geneza Analizy Cyklu śycia. Definicja, 
etapy analizy cyklu Ŝycia LCA. Cel i zakres badań LCA: system wyrobu, granice systemu, proces jednostkowy, jednostka 
funkcjonalna. Analiza zbioru w cyklu Ŝycia – LCI (Life Cycle Inventory). Ocena wpływu cyklu Ŝycia – LCIA: wybór kategorii wpływu, 
klasyfikacja, charakteryzowanie. Przykłady oceny wpływu cyklu Ŝycia. Przykłady zastosowania badania LCA do oceny rozwiązań w 
gospodarce odpadami.  
Spis zalecanych lektur: 
 

Gospodarka odpadami 
Typ przedmiotu – fakultatywny 
Poziom przedmiotu – zaawansowany 
Rok studiów: III  
Semestr: VI 
Liczba punktów ECTS: 3 
Liczba godzin: WY- 15, KW - 15 
Imię i nazwisko wykładowcy: dr Adam Lesiuk, Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii 
Wymagania wstępne:  opanowanie wiedzy z zakresu gospodarki odpadami z  przedmiotu Technologie ochrony środowiska 
Metody nauczania: wykład (prezentacje multimedialne) i konwersatorium  
Metody oceny: zaliczenie  
Cele przedmiotu: zapoznanie z podstawowymi problemami gospodarowania odpadami, praktyczne poznanie procedur 
administracyjnych związanych z gospodarką odpadami 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Odpady a środowisko: miejsce odpadów w globalnym systemie środowiska, podstawowe modele generowania odpadów w środowisku 
(przepływy surowce-odpady), oddziaływanie odpadów na środowisko. 
Polskie i Europejskie regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami. Ilość odpadów przemysłowych i komunalnych wytwarzanych w 
Polsce i na świecie. Analiza czynników sprzyjających i ograniczających tworzenie odpadów. Opakowania jako główny składnik odpadów 
komunalnych. Selektywna zbiórka, gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych (metody, urządzenia, efektywność). Tworzenie planów 
gospodarowanie odpadami w wybranej jednostce osiedleńczej – rozwiązania alternatywne. 
Charakterystyka i klasyfikacja odpadów: definicja, zakres pojęcia, kryteria klasyfikacji odpadów, właściwości róŜnych rodzajów odpadów. 
Strategia gospodarowania odpadami: hierarchia celów współczesnej gospodarki odpadami – unikanie, minimalizacja, gospodarcze 
wykorzystywanie (odzysk, recykling), plany gospodarki odpadami, regulacje prawne w gospodarowaniu odpadami.  
Gospodarowanie odpadami komunalnymi: parametry charakteryzujące odpady komunalne, metody badania odpadów komunalnych, 
kompleksowe i zintegrowane systemy gospodarowania odpadami komunalnymi, selektywna zbiórka jako główne ogniwo gospodarki odpadami 
komunalnymi. 
Odpady przemysłowe: charakterystyka ilościowa i jakościowa, problem odpadów przemysłowych w Polsce, główne kierunki i podstawowe 
sposoby wykorzystywania odpadów przemysłowych.  
Odpady niebezpieczne: charakterystyka jakościowa i ilościowa, kryteria klasyfikowania, metody unieszkodliwiania, systemy gospodarowania 
odpadami niebezpiecznymi, regulacje prawne. 
Deponowanie odpadów w środowisku: ogólna charakterystyka sposobów składowania odpadów komunalnych i przemysłowych, zjawiska 
towarzyszące składowaniu odpadów, kryteria wyboru miejsca na składowiska odpadów, zasady prawidłowej eksploatacji składowisk, warunki i 
sposoby składowania odpadów niebezpiecznych. 
Literatura: 
Najnowsze pozycje ksiąŜkowe dotyczące problemów gospodarki odpadami 
Artykuły dotyczące problematyki odpadów zamieszczane w czasopismach m.in.:  

a. Ochrona powietrza i problemy odpadów, Wyd. Nauk.-Techn. „EcoEdycja” Katowice,  
b. Przegląd Komunalny, Wyd. Abrys, Poznań. 

Serwisy internetowe poświęcone problemom gospodarki odpadami np. www.odpady.net.pl 
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Energetyka a środowisko 
 
Typ przedmiotu: fakultatywny 
Poziom przedmiotu: zaawansowany 
Rok studiów: III  
Semestr: VI 
Liczba punktów ECTS: 5 
Liczba godzin: WY- 30, KW - 15 
Imię i nazwisko wykładowcy: dr hab. Andrzej Komosa - Zakład Radiochemii i Fizykochemii Koloidów, dr Marcin Kuśmierz - Zakład 
Chemii Środowiska, Wydział Chemii 
Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z problemami energetycznymi świata 
Treści merytoryczne przedmiotu: Potrzeby energetyczne świata. Pierwotne i wtórne źródła energii. Zasoby paliw kopalnych – 
prognozy zuŜycia. Problemy środowiskowe związane z wydobyciem paliw kopalnych, transportem paliw kopalnych i ich 
wykorzystaniem. Energetyka alternatywna – odnawialne źródła energii, energia słońca, wiatru, ruchu wody, geotermalna, biomasy.  
Podstawowe informacje o promieniotwórczości, dawki promieniowania. Budowa reaktora jądrowego, typy i generacje reaktorów. 
Reakcje zachodzące w trakcie pracy reaktora. Paliwo jądrowe, produkcja paliwa, odpady przy produkcji paliwa. Przeróbka 
wypalonego paliwa jądrowego, powstające odpady. Odpady promieniotwórcze, klasyfikacji i problemy ich przechowywania. 
Radioizotopy w środowisku - czy są szkodliwe? Wypadki jądrowe i spowodowane nimi skaŜenia, porównanie z innymi źródłami 
skaŜeń. Katastrofa czarnobylska i jej wpływ na rozwój energetyki jądrowej. Energetyka jądrowa a inne źródła energii. 
Literatura: 
Najnowsze pozycje ksiąŜkowe dotyczące problemów energetyki oraz oddziaływania energetyki na środowisko 
Metody nauczania: wykład (prezentacje multimedialne) i konwersatorium  
Metody oceny: zaliczenie  
 
 

Metody analizy powietrza, wód i gruntów 
Typ przedmiotu – fakultatywny 
Poziom przedmiotu – zaawansowany 
Rok studiów: III  
Semestr: VI 
Liczba punktów ECTS: 4 
Liczba godzin: WY- 15, KW - 30 
Imię i nazwisko wykładowcy: dr Dorota Wianowska, Zakład Metod Chromatograficznych 
Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów ze współczesnymi metodami analizy związków w matrycach środowiskowych 
Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z chemii organicznej, nieorganicznej oraz chemii analitycznej ze szczególnym 
uwzględnieniem metod chromatograficznych 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Wykład 

1. Zasady i metody pobierania oraz przechowywania stałych, ciekłych i gazowych próbek środowiskowych 
2. Przegląd współczesnych technik analizy związków nieorganicznych i organicznych w matrycach środowiskowych. 
3. Ekstrakcyjne techniki rozdzielania związków ze stałych ciekłych i gazowych matryc środowiskowych. 
- ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz z wyróŜnienie techniki podtrzymywanych ciekłych membran (SLM), ekstrakcji do pojedynczej 
kropli (SDLE) orz ekstrakcji z pojedynczej kropli do pojedynczej kropli (DDLE) 
- ekstrakcja w układzie ciecz-ciało stałe (maceracja, perkolacja, w aparacie Soxleta, ekstrakcja na ciele stałym (SPE), 
mikroekstrakcja na ciele stałym (SPME), ekstrakcja sorpcyjna na wirującym elemencie (SDSE), dyspersja matrycy w fazie stałej 
(MSPD), ekstrakcja nadkrytyczna (SFE), przyspieszona ekstrakcja rozpuszczalnikiem (PLE), ekstrakcja rozpuszczalnikiem w 
obecności mikrofal (MASE), ekstrakcja rozpuszczalnikiem pod obecność ultradźwięków (UASE). 
Laboratorium 
1. Zastosowanie techniki mikroekstrakcji na ciele stałym (SPME) jako metody izolacji z próbek gazowych. 
2. Wykorzystanie techniki ciekłych membran (SLM) celem wydzielenia związków z próbek ciekłych. 
3. Przyspieszona ekstrakcja rozpuszczalnikiem (PLE) WWA z próbek stałych. 
4. Izolacja WWA z próbek biologicznych na drodze dyspersji matrycy w fazie stałej (MSPD). 
5. Izolacja fenoli z próbek ciekłych technika ekstrakcji na ciele stałym (SPE). 
6. Ekstrakcja nadkrytyczna pestycydów z gleby. 

Metody nauczania: wykład (prezentacje multimedialne) i laboratorium  
Metody oceny: zaliczenie  
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L62. Pracownia dyplomowa 
Rok studiów: III 
Semestr: VI 
Liczba punktów ECTS: 6 
Ćwiczenia: 15 godzin na 1 studenta (konsultacje z promotorem pracy licencjackiej),  
Pracownicy Jednostek Dydaktycznych, w których studenci wykonują prace dyplomowe  
Program zajęć jest ściśle związany z tematyką prac dyplomowych (licencjackich). 
 

L63. Seminarium dyplomowe 
Rok studiów: III 
Semestr: VI 
Liczba punktów ECTS: 3 
Seminarium: 30 godzin  
Pracownicy Jednostek Dydaktycznych, w których studenci wykonują prace dyplomowe  
Program zajęć jest ściśle związany z tematyką prac dyplomowych (licencjackich). 
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Przedmioty wykładane na III roku studiów licencjackich ochrony środowiska – „program stary”  
 
 

L51. Fizjologia roślin 
 
Typ przedmiotu: specjalistyczny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Cele przedmiotu: poznanie przebiegu podstawowych procesów Ŝyciowych roślin, źródeł zanieczyszczenia środowiska związanych 

z ich uprawą, róŜnorodności substancji biologicznie czynnych i moŜliwości ich wykorzystania przez człowieka.  
Wymagania wstępne: podstawowy kurs z botaniki, podstawowy kurs z biochemii 
Wykład: 30 godzin  
Punkty ECTS: 3 
Dr Waldemar Maksymiec, dr Ewa Skórzyńska-Polit - Zakład Fizjologii Roślin, Instytut Biologii 
Metody oceny: egzamin pisemny 
Metody nauczania: wykład 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

Fizjologiczna charakterystyka komórki roślinnej. Gospodarka wodna roślin. Aktywna i bierna wymiana substancji 
chemicznych pomiędzy komórką a otoczeniem. Gospodarka mineralna roślin. Fotosynteza i chemosynteza. Oddychanie 
komórkowe. Wzrost i rozwój roślin Regulatory wzrostu roślin i moŜliwości ich zastosowania przez człowieka. Termo- i fotoindukcja. 
Fitochrom – regulacja metabolizmu, wzrostu i rozwoju roślin. Ruchy roślin. Odpowiedź roślin na stres abiotyczny i biotyczny. 
Oddziaływanie roślin na otoczenie. 
Ćwiczenia laboratoryjne: 25 godzin  
Punkty ECTS: 2 
Pracownicy Zakładu Fizjologii Roślin, Instytut Biologii 
Metody oceny: blok ćwiczeń laboratoryjnych zakończony ustnym zaliczeniem 
Metody nauczania: ćwiczenia laboratoryjne 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

Gospodarka wodna roślin. Gospodarka mineralna. Fotosynteza. Oddychanie komórkowe. Wzrost, rozwój i ruchy roślin.  
Literatura: 
1. Kopcewicz J., Lewak S.: Fizjologia roślin 
2. Piskornik Z.: Fizjologia roślin dla wydziałów ogrodniczych, Cz. 2. 
3. Jankiewicz L.S.: Regulatory wzrostu i rozwoju roślin: własności i działanie. Tom 1 (praca zbiorowa) 
 
 

L52. Biologia komórki 
 
Typ przedmiotu: specjalistyczny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Wymagania wstępne: - brak 
Cele przedmiotu:  Uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu ultrastruktury i funkcjonowania komórki eukariotycznej. Opanowanie 
umiejętności wykorzystania róŜnych typów mikroskopów optycznych do badań cytologicznych oraz wykonania preparatów 
cytologicznych i interpretacji wyników podstawowych reakcji cytochemicznych, immunocytochemicznych i cytoenzymatycznych.. 
Dr Barbara Chudzik – Zakład Biologii Komórki, Instytut Biologii 
Wykład: 15 godzin 
Punkty ECTS: 1,5 
Metody oceny: egzamin pisemny w formie testu. 
Metody nauczania: wykład 
Pracownicy Zakładu Biologii Komórki, Instytut Biologii 
Ćwiczenia laboratoryjne: 30 godzin 
Punkty ECTS: 2 
Metody oceny: zaliczenie (odpowiedzi ustne + trzy kolokwia pisemne w formie testu) 
Metody nauczania: ćwiczenia laboratoryjne 
Treści merytoryczne przedmiotu: Skład chemiczny komórki. Ewolucja komórki eukariotycznej. RóŜnorodność kształtu, wielkości i 
funkcji komórek eukariotycznych. Budowa i funkcje błony komórkowej oraz jej wytworów. Połączenia międzykomórkowe; 
funkcjonalne kontinuum cytoszkieletu, plazmolemy i macierzy zewnątrzkomórkowej w komórkach roślinnych i zwierzęcych. 
Sygnalizacja komórkowa, podstawowe typy receptorów błonowych i wewnątrzkomórkowe szlaki sygnalizacyjne. Wewnętrzny system 
błon komórki eukariotycznej, transport wewnątrzkomórkowy. Lokalizacja i molekularne podstawy procesów metabolicznych 
przebiegających w komórce. Jądro i organizacja materiału genetycznego. Podziały komórkowe, regulacja proliferacji komórek, 
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śmierć komórki. Zaburzenia regulacji cyklu komórkowego, podstawowe mechanizmy kancerogenezy. Czynniki indukujące apoptozę i 
nekrozę.  
Literatura: 
1. Kilarski W.: Strukturalne podstawy biologii komórki. PWN, 2003. 
2. Alberts B. (red.), i in.: Podstawy biologii komórki. PWN 2005. 
3. Kawiak J.(red.), i in.: Podstawy cytofizjologii. PWN, 1995. 
4. Ostrowski K. (red.), Kawiak J.: Cytofizjologia. PZWL, 1990. 
5. Kłyszejko-Stefanowicz L.: Cytobiochemia, PWN 2003. 
6. Woźny A., Michejda J., RatajczakL.: Podstawy biologii komórki roślinnej. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000. 

 

L53. Chemia fizyczna  
Typ przedmiotu: specjalistyczny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Wymagania wstępne: - brak 
Punkty ECTS: 5,0 
Wykład: 30 godzin, egzamin 
Dr hab. Anna Deryło Marczewska – Katedra Chemii Fizycznej, Wydział Chemii 

Powstanie, rozwój i działy chemii fizycznej. Rozpuszczalność gazów, cieczy i ciał stałych w cieczy. Równowaga fazowa ciecz – para; 
destylacja. Równowaga fazowa ciecz – ciecz dla układów dwu- i trójskładnikowych o ograniczonej rozpuszczalności; ekstrakcja. Ebuliometria, 
kriometria i ciśnienie osmotyczne. Równowaga fazowa ciało stałe – ciecz dla układów jedno- i dwuskładnikowych. Reguła faz. Napięcie 
powierzchniowe cieczy; metody pomiaru, zaleŜność od temperatury i rodzaju cieczy. Elektryczny potencjał powierzchniowy cieczy. Adsorpcja na 
granicy ciecz – gaz; izoterma adsorpcji i struktura warstw adsorpcyjnych. Powierzchniowo aktywne substancje, klasyfikacja, właściwości, HLB, 
zastosowanie, usuwanie ze ścieków. Separacja pianowa. Adsorpcja na granicy ciało stałe gaz; rodzaje adsorpcji, teorie, pomiar, zastosowanie. 
Chromatografia gazowa. Adsorbenty.  
Adsorpcja na granicy ciało stałe – ciecz; pomiar, zastosowanie. Chromatografia cieczowa; podział według technik prowadzenia i mechanizmu. 
Adsorpcja jonowymienna. Układy koloidalne; klasyfikacja, otrzymywanie i oczyszczanie, właściwości. Struktura podwójnej warstwy elektrycznej 
– teorie. Zjawiska elektrokinetyczne – rodzaje i zastosowania.  
Ćwiczenia laboratoryjne: 30 godzin, zaliczenie 
dr hab. Marta Szymula – Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów, Wydział Chemii 

Bezpieczeństwo w laboratorium. Równowagi fazowe w układach trójskładnikowych ciecz – ciecz; ekstrakcja. Pomiar napięcia 
powierzchniowego  –  sprawdzenie reguły Traubego, wyznaczanie izotermy adsorpcji i krytycznego stęŜenia micelizacji i wypienianie 
powierzchniowo aktywnych substancji. Wydzielanie nieaktywnych powierzchniowo składników roztworu metodą flotacji jonowej i flotoekstrakcji. 
Emulsje, mikroemulsje i ciekłe kryształy  –  diagram fazowy. Adsorpcja na granicy faz ciało stałe – roztwór: izoterma adsorpcji Langmuira – 
wyznaczanie powierzchni właściwej Ŝelu krzemionkowego i węgla aktywnego; izoterma nadmiarowa. Adsorpcja jonowymienna. Układy 
koloidalne: otrzymywanie – metody dyspersyjne i kondensacyjne, stabilność układów koloidalnych – flokulacja i koagulacja (reguła Schulza –
 Hardy’ego. Zjawiska elektryczne na granicy faz ciało stałe – roztwór; punkt izoelektryczny (iep) i punkt ładunku zerowego (pzc).  
Literatura: 
1. Atkins P. W.: Podstawy chemii fizycznej, PWN Warszawa, 1999. 
2. Atkins P. W.: Chemia fizyczna, PWN Warszawa, 2001. 
3. Sobczyk L., Kisza A.: Chemia fizyczna, PWN, Warszawa, 1975. 
4. Pigoń K., Ruziewicz Z.: Chemia fizyczna, PWN, Warszawa, 1980. 
5. Danek A.: Chemia fizyczna, PZWL, Warszawa, 1978. 
6. Praca zbiorowa: Chemia fizyczna, PWN, Warszawa, 1980. 
7. Ościk J.: Adsorpcja, PWN, Warszawa, 1983. 
8. Dutkiewicz E. T.: Fizykochemia powierzchni, WN-T, Warszawa, 1998. 
9. Sarbak Z.: Adsorpcja i adsorbenty, WN UAM, Poznań, 2000. 
10. Anastasiu S., Jelescu E.: Środki powierzchniowo czynne, WNT, Warszawa, 1973. 
11. Zieliński R.: Surfaktanty,  WAE, Poznań, 2000. 
12. Stauffer C.E.: Emulgatory,  WNT, Warszawa, 1969. 
13. Sonntag H.: Koloidy, PWN, Warszawa, 1982. 
14. Scheludko A.: Chemia koloidów, WN-T, Warszawa 1969. 

 

L54. Mikrobiologia 
Punkty ECTS: 3,5 
Wykład: 15 godzin, egzamin 
Prof. dr hab. Wanda Małek, Zakład Mikrobiologii Ogólnej, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii 
 Historia mikrobiologii. Świat mikroorganizmów: prokariota a eukariota, wielkość, kształt i ułoŜenie komórek. Struktura i funkcje komórki 
prokariotycznej: cytoplazma, nukleoid, rybosomy, błona cytoplazmatyczna, otoczka, warstwa S, fimbrie, rzęski, endospory i inne formy 
przetrwalne. OdŜywianie bakterii: źródła węgla, azotu, wodoru, tlenu, fosforu i siarki. Wzrost mikroorganizmów: metody określania liczby i masy 
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bakterii, wzrost logarytmiczny, wzrost bakterii w hodowli ciągłej, wpływ czynników środowiskowych na wzrost mikroorganizmów (dostępności 
wody, pH, temperatury, stęŜenia tlenu, ciśnienia hydrostatycznego). Metabolizm: oddychanie tlenowe, beztlenowe, fermentacja, bakterie 
fotosyntetyzujące i chemosyntetyzujące. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na bakterie: temperatury, promieniowania, fenoli, alkoholi, 
metali cięŜkich, aldehydów i gazów sterylizujących. Charakterystyka wirusów bakteryjnych (bakteriofagów): struktura, klasyfikacja i reprodukcja 
bakteriofagów. Taksonomia mikroorganizmów: nomenklatura, identyfikacja i klasyfikacja. 
Ćwiczenia laboratoryjne: 30 godzin, zaliczenie 
Pracownicy Zakładu Mikrobiologii Ogólnej, Instytut Mikrobiologii i Biotechnologii 
 Podstawowe techniki mikrobiologiczne: przygotowywanie preparatów do obserwacji mikroskopowych, barwienie metodą Grama i Ziehl-
Neelsena, barwienie struktur komórkowych, obserwacje mikroorganizmów w mikroskopie świetlnym i kontrastowo-fazowym, izolacja czystych 
kultur bakteryjnych. Przygotowanie podłoŜy i przechowywanie kultur bakteryjnych. OdŜywianie i wzrost bakterii: określanie liczby bakterii, wzrost 
bakterii na róŜnych podłoŜach, podłoŜa selekcyjne i róŜnicujące, hodowle bakterii w warunkach tlenowych i beztlenowych. Charakterystyka i 
identyfikacja mikroorganizmów na podstawie testów fizjologicznych i biochemicznych (hydroliza skrobi, kazeiny, Ŝelatyny, mocznika, fermentacja 
węglowodanów, wykorzystywanie cytrynianu, test na katalazę i wytwarzanie siarkowodoru). Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na 
bakterie: temperatury, UV, pH, ciśnienia osmotycznego, metali cięŜkich, fenolu, fioletu krystalicznego, antybiotyków oraz dostępnych w handlu 
środków dezynfekujących i antyseptycznych. Bakteriofagi: izolacja fagów z gleby i ich namnaŜanie. 
Literatura: 
1. Schlegel H. G.: Mikrobiologia ogólna, PWN, Warszawa, 1996. 
2. Kunicki-Goldfinger W. J. H.: śycie bakterii, PWN, Warszawa, 1994. 
3. Perry J. J., Staley J. T.: Microbiology- dynamics & diversity, Saunders College Publishing, 1997. 

 

L55. Podstawy metod chromatograficznych 
Typ przedmiotu: specjalistyczny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Punkty ECTS: 3,5 
Wykład: 15 godzin, zaliczenie 
Prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz – Zakład Fizyki Chemicznej, Wydział Chemii 
Chromatografia jako najbardziej popularna i wszechstronna technika analityczna w ochronie środowiska. Podstawowe definicje, nomenklatura 
chromatograficzna i podział metod chromatograficznych. Rozdzielczość jako jedna z najwaŜniejszych wielkości chromatograficznych. 
Sprawność układu chromatograficznego; teoria półek i teoria kinetyczna. Wpływ selektywności retencji i efektywności układu 
chromatograficznego na rozdzielczość. Rodzaje faz ruchomych i faz stacjonarnych stosowanych w chromatografii gazowej, cieczowej i 
nadkrytycznej. Rola fazy ruchomej w chromatografii cieczowej. Rodzaje kolumn stosowanych w chromatografii gazowej i cieczowej. Aparatura 
do chromatografii gazowej, cieczowej, nadkrytycznej i planarnej. Sposoby regulacji rozdzielczości w róŜnych typach chromatografii 
(adsorpcyjnej, podziałowej, jonowymiennej, wykluczenia, powinowactwa); sposoby regulacji selektywności układów chromatograficznych. 
Przykłady aplikacji metod chromatograficznych pod kątem analiz w ochronie środowiska. 
Ćwiczenia laboratoryjne: 30 godzin, zaliczenie 
Pracownicy Zakładu Fizyki Chemicznej, Wydział Chemii 

1. Podstawowe wielkości w chromatografii – wyznaczanie parametrów retencji oraz innych chromatograficznych wielkości w oparciu o 
rozdziały metodą chromatografii gazowej. 

2. Analiza ilościowa na przykładzie prostych próbek środowiskowych badanych metodą kolumnowej chromatografii cieczowej (kalibracja 
zewnętrzna). 

3. Chromatografia planarna – prosta i tania technika analityczna wykorzystywana takŜe w ochronie środowiska. 
4. Wykorzystanie indeksu retencji – podstawowego parametru retencyjnego w analizie jakościowej. 
5. Optymalizacja kinetycznych parametrów pracy kolumny w chromatografii gazowej. 
6. Optymalizacja warunków detekcji HPLC pod kątem analiz w ochronie środowiska. 

 

L56. Geografia fizyczna kompleksowa 
 
Typ przedmiotu: specjalistyczny 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Wymagania wstępne: zaliczenie specjalistycznych przedmiotów geografii fizycznej z semestru 1-4 
Cele przedmiotu:  poznanie struktury i funkcjonowania środowiska przyrodniczego w róŜnych skalach 
dr Piotr Kulesza, Zakład Geografii Fizycznej i Paleogeografii, Instytut Nauk o Ziemi 
Wykład: 30 godzin 
Punkty ECTS: 3 
Metody oceny: zaliczenie w formie testu 
Metody nauczania: wykład 30 godz. 
Treści merytoryczne przedmiotu: Przedmiot i zakres badań geografii fizycznej kompleksowej. Struktura środowiska: geokomponenty, 
geohoryzonty, chorostruktura i chronostruktura. Modele funkcjonowania środowiska przyrodniczego: geokompleks i geosystem. 
Równowaga dynamiczna układów przyrodniczych. Stabilność, odporność i granice geosystemów. Typologia środowiska 
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przyrodniczego. Modelowanie zjawisk przyrodniczych. Zastosowanie badań fizycznogeograficznych w praktyce. 
Literatura: 
1. Richling A.: Kompleksowa geografia fizyczna, PWN, Warszawa, 1992.  
2. Ostaszewska K.: Geografia krajobrazu, PWN Warszawa, 2002.  
3. Pietrzak M.: Syntezy krajobrazowe – załoŜenia problemy, zastosowania, Bogucki Wydawnictwo Naukowe,  Poznań, 1998  
4. Richling A., Solon J.: Ekologia krajobrazu (III wyd.) PWN, Warszawa, 1998.  
5. Armand D.L.: Nauka o krajobrazie, PWN, Warszawa, 1980.  

L57. Gospodarka odpadami 
 
Typ przedmiotu: kierunkowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Wymagania wstępne: - 
Cele przedmiotu: zapoznanie z podstawowymi problemami gospodarowania odpadami, praktyczne poznanie procedur 
administracyjnych związanych z gospodarką odpadami 
Dr Bogusław Chmiel – Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii. 
Wykład: 30 godzin 
Punkty ECTS: 2 
Metody oceny: zaliczenie pisemne 
Metody nauczania: wykład interaktywny 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Odpady a środowisko: miejsce odpadów w globalnym systemie środowiska, podstawowe modele generowania odpadów w środowisku 
(przepływy surowce-odpady), oddziaływanie odpadów na środowisko. 
Charakterystyka i klasyfikacja odpadów: definicja, zakres pojęcia, kryteria klasyfikacji odpadów, właściwości róŜnych rodzajów odpadów. 
Strategia gospodarowania odpadami: hierarchia celów współczesnej gospodarki odpadami – unikanie, minimalizacja, gospodarcze 
wykorzystywanie (odzysk, recykling), plany gospodarki odpadami, regulacje prawne w gospodarowaniu odpadami.  
Gospodarowanie odpadami komunalnymi: parametry charakteryzujące odpady komunalne, metody badania odpadów komunalnych, 
kompleksowe i zintegrowane systemy gospodarowania odpadami komunalnymi, selektywna zbiórka jako główne ogniwo gospodarki odpadami 
komunalnymi. 
Odpady przemysłowe: charakterystyka ilościowa i jakościowa, problem odpadów przemysłowych w Polsce, główne kierunki i podstawowe 
sposoby wykorzystywania odpadów przemysłowych.  
Odpady niebezpieczne: charakterystyka jakościowa i ilościowa, kryteria klasyfikowania, metody unieszkodliwiania, systemy gospodarowania 
odpadami niebezpiecznymi, regulacje prawne. 
Technologie gospodarczego wykorzystania odpadów: technologie nieprzemysłowe (kompostowanie, rekultywacja i nawoŜenie gruntów), 
technologie przemysłowe (utylizacja energetyczna, materiałowa i surowcowa), oddziaływanie na środowisko róŜnych technologii utylizacji. 
Deponowanie odpadów w środowisku: ogólna charakterystyka sposobów składowania odpadów komunalnych i przemysłowych, zjawiska 
towarzyszące składowaniu odpadów, kryteria wyboru miejsca na składowiska odpadów, zasady prawidłowej eksploatacji składowisk, warunki i 
sposoby składowania odpadów niebezpiecznych. 
Dr Adam Lesiuk – Zakład Technologii Chemicznej, Wydział Chemii. 
Konwersatoriuk: 15 godzin 
Punkty ECTS: 1 
Metody oceny: zaliczenie pisemne 
Metody nauczania: konwersatorium, analiza studiów przypadku 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Polskie i Europejskie regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami. Ilość odpadów przemysłowych i komunalnych wytwarzanych w Polsce 
i na świecie. Analiza czynników sprzyjających i ograniczających tworzenie odpadów. Opakowania jako główny składnik odpadów komunalnych. 
Selektywna zbiórka, gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych (metody, urządzenia, efektywność). Tworzenie planów gospodarowanie 
odpadami w wybranej jednostce osiedleńczej – rozwiązania alternatywne. 
Literatura: 
1. Praca zbiorowa (red. Maria śygadło), Strategia gospodarki odpadami komunalnymi Wyd. PZIiTS, Poznań 2001 
2. Kempa E. S., Gospodarka odpadami miejskimi, Wyd. Arkady, Warszawa, 1983. 
3. Rosik-Dulewska Cz., Podstawy gospodarki odpadami, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2000. 
4. Wandrasz J., Gospodarka odpadami medycznymi, Wyd. PZIiTS Poznań 2001 
5. Jurasz F.: Kompleksowa gospodarka odpadami w gminie, Wyd. ARP - POLIGRAFIA, Warszawa, 1998. 
6. Kozak D., Chmiel B. (red.), Niećko J., Ochrona środowiska. Podręcznik do ćwiczeń terenowych „Chemiczne aspekty ochrony środowiska”, 

Wydawnictwo UMCS, Lublin, 1999. 
7. Materiały Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami Wyd. PZIiTS Poznań 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007 
8. Artykuły dotyczące problematyki odpadów zamieszczane w następujących czasopismach:  

a. Ochrona powietrza i problemy odpadów, Wyd. Nauk.-Techn. „EcoEdycja” Katowice,  
b. Ekologia i Technika, Wyd. Bydg. Tow. Nauk. Bydgoszcz,  
c. Problemy Ekologii, Wyd. Nauk.-Techn. „EcoEdycja” Katowice. 
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d. Przegląd Komunalny, Wyd. Abrys, Poznań. 
 

L58. Problemy rozwoju regionalnego 
 
Typ przedmiotu: kierunkowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Wymagania wstępne: - 
Cele przedmiotu:  

− nabycie przez studentów wiedzy o uwarunkowaniach, celach i programach zrównowaŜonego rozwoju lokalnego i 
regionalnego. 

− wykształcenie praktycznych umiejętności: 
−  uzasadniania programów rozwojowych współfinansowanych z europejskich  funduszy pomocowych, 
−  projektowania skwatyfikowanych celów i wskaźników osiągnięć, 
−  formułowania załoŜeń programów i określania obszarów ryzyka 

Dr Artur Myna – Zakład Geografii Ekonomicznej, Instytut Nauk o Ziemi 
Wykład: 15 godzin 
Punkty ECTS: 1,5 
Metody oceny: zaliczenie pisemne 
Metody nauczania: wykład interaktywny 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego dysponująca kompetencją generalną, decydująca o strategii 
rozwoju i zagospodarowaniu przestrzeni lokalnej. Zadania i kompetencje gminy. Rola gminy w ochronie środowiska: kształtowanie 
świadomości ekologicznej mieszkańców, organizacja i wykonywanie usług komunalnych, rozwój infrastruktury ochrony środowiska, 
funkcje regulacyjne i kontrolne. Ekonomiczne, prawne i administracyjne instrumenty gospodarowania gmin. Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. Mienie komunalne. Prywatyzacja usług. Formułowanie strategii zrównowaŜonego rozwoju. 
Rozwój lokalny a regionalny. Typologia regionów. Ewolucja modeli rozwoju regionalnego. Pojęcie, cele, funkcje i zasady polityki 
regionalnej w Polsce i Unii Europejskiej. Narodowy Plan Rozwoju i Podstawy Wsparcia Wspólnoty. Regionalne i sektorowe 
programy operacyjne. Regionalne instrumenty wspomagania rozwoju lokalnego. Kontrakty wojewódzkie. Ekopolityka. Europejskie 
fundusze pomocowe jako źródło finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w ochronie środowiska. Dokumentacja projektów 
inwestycyjnych, analiza finansowa i ekonomiczna, ocena oddziaływania na środowisko. Procedury, tryb wdraŜania i kryteria oceny 
projektów gmin i przedsiębiorstw. Spójność z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej. Monitoring, ocena i kontrola programów i 
projektów rozwojowych. Bariery w korzystaniu z europejskich funduszy pomocowych.   
Dr Artur Myna – Zakład Geografii Ekonomicznej, Instytut Nauk o Ziemi 
Konwersatorium 15 godzin 
Punkty ECTS: 1 
Metody oceny: zaliczenie pisemne 
Metody nauczania: analiza studiów przypadków z zastosowaniem metod: SWOT i scenariuszowej. 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Programy rozwoju regionalnego - podejście problemowe, dynamiczne i wariantowe. Analiza uwarunkowań rozwoju społeczno-
gospodarczego wybranych regionów Polski, projektowanie skwantyfikowanych celów oraz scenariuszy zagroŜeń i szans, ze 
szczególnym uwzględnieniem problemów ochrony i kształtowania środowiska. 
Literatura: 
1. Grosse T.: Polityka regionalna UE. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004. 
2. Myna A.: Bariery w korzystaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej na przykładzie gmin Lubelszczyzny, Samorząd 

Terytorialny, 9, Warszawa, 2004, s. 30-38. 
3. Parysek J.: Podstawy gospodarki lokalnej, UAM, Poznań, 2001. 
4. Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa, 2000. 
5. Pomoc Unii Europejskiej dla przedsiębiorców, (red. M. Burnat- Mikosz), CH. Beck, Warszawa, 2004. 
6. Skrzypek J.: Jak korzystać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Programy operacyjne dla przedsiębiorstw w teorii i 

praktyce, Twigger, Warszawa, 2004. 
7. Tkaczyński J., Rossman G.: Fundusze Unii Europejskiej, Temida 2, Białystok, 2003. 

 

L59. Geochemia 
Punkty ECTS: 2,0 
Wykład: 15 godzin, zaliczenie: test sprawdzający 
Dr hab. Bronisław Janiec, prof. UMCS - Zakład Hydrografii, Instytut Nauk o Ziemi 
 Elementy geochemii pierwiastków. Charakterystyka geochemiczna zewnętrznych geosfer. Geochemia procesów związanych 
z obiegiem pierwiastków w przyrodzie: procesy magmowe, hipergeniczne i  procesy metamorficzne. Geochemia wybranych 
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pierwiastków (waŜnych w strefie hipergenicznej). Woda a mobilność pierwiastków w obiegu geochemicznym. Geochemia minerałów 
i skał. Odczyn i potencjał oksydacyjno-redukcyjny. Uwagi o geochronologii izotopowej. Krajobrazy geochemiczne naturalne 
i antropogenizowane. Elementy geochemii krajobrazów Polski, Lubelszczyzny i innych (wybranych obszarów).  
Ćwiczenia laboratoryjne: 15 godzin, zaliczenie: opis (interpretacja wyników badań laboratoryjnych. 
Dr hab. Bronisław Janiec - Zakład Hydrografii, Instytut Nauk o Ziemi 
 Ćwiczenia laboratoryjne dotyczące rozpuszczalności róŜnych skał osadowych w wodzie destylowanej: badania zmian 
przewodnictwa elektrolitycznego i odczynu w układzie otwartym oraz analiza chemiczna wody po zakończeniu eksperymentu. 
Interpretacja wyników badań (ekstrapolacja wyników na obszary z których pochodzą  badane skały).  
Literatura: 
1. Janiec B.. Ann. UMCS, S. B, 44/45, 145-167, 1989/1990 
2. Janiec B.: Transformacje i translokacje jonowe w wodach naturalnych Roztocza Zachodniego, Wyd. UMCS Lublin 1997. 
3. Janiec B.: Przewodnik wycieczkowy, IV Zjazd Geomorfologów Polskich, III, 237-243, 1998. 
4. Perelman A. I: Geochemia krajobrazu. PWN Warszawa 1971. 
5. Polański A. Geochemia ogólna i organiczna. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego 1986. 
6. Polański A., Smulikowski K.: Geochemia, Wyd. Geol., Warszawa 1969. 
7. Kozłowski S.: Surowce skalne Polski, Wyd. Geol. Warszawa1986.. 
8. Mapy geologiczne (Składnica map INoZ).   

 

L61. Fizjologia zwierząt 
Punkty ECTS: 5,0 
Wykład: 30 godzin, egzamin 
Prof. dr hab. Kazimiera Gromysz-Kałkowska - Zakład Fizjologii Zwierząt 
 Układ nerwowy - budowa i funkcja tkanki nerwowej i glejowej. Pobudliwość, powstanie i natura impulsu nerwowego. Właściwości 
ośrodków nerwowych. Ośrodki poszczególnych funkcji, odruchy, emocje i wyŜsze czynności układu nerwowego. Kodowanie siły i wielkości 
pobudzenia we włóknach nerwowych. Mechanizm powstawania pobudzenia w róŜnych typach receptorów. Narządy zmysłowe i drogi 
przesyłania stanów pobudzenia. Wegetatywny układ nerwowy. Ośrodki części współczulnej i przywspółczulnej, zakres funkcji, mediatory. 
Rodzaje hormonów i ich udział w funkcjonowaniu organizmu. Układ wydzielania wewnętrznego. Relacje między środowiskiem - układem 
nerwowym - przysadką mózgową - obwodowymi gruczołami dokrewnymi.  
 Układ wydalniczy - warunki fizjologiczne i proces powstawania pramoczu (filtracja). Procesy biofizyczne i biochemiczne prowadzące do 
powstawania moczu ostatecznego (resorpcja zwrotna, sekrecja i zakwaszanie). Humoralna i nerwowa regulacja pracy nerki. Nerka jako gruczoł 
wewnętrznego wydzielania. 
Ćwiczenia laboratoryjne: 25 godzin, zaliczenie 
Pracownicy Zakładu Fizjologii Zwierząt, Instytut Biologii 
Krew - miejsce powstawania, dojrzewania i rola fizjologiczna poszczególnych elementów morfotycznych krwi. Procesy warunkujące 
homeostazę płynów ustrojowych.  Układ krąŜenia. Nerwowa i humoralna regulacja czynności serca i układu naczyniowego. Ośrodki i 
mechanizm regulacji nerwowej i humoralnej procesu oddychania. Warunki wymiany gazów w płucach i tkankach. Formy przenoszenia tlenu i 
dwutlenku węgla.  Mechanizm skurczu mięśni szkieletowych i gładkich. Rodzaje skurczów. Praca mięśni. Odruchowa regulacja napięcia 
mięśniowego.  
Literatura: 

1. Chmurzyński, Sadowski: Biologiczne mechanizmy zachowania, PWN Warszawa, 1989. 
2. Dąbrowski Z.: Fizjologia krwi, PWN, Warszawa, 1998. 
3. Ganong W. F.: Fizjologia, PZWL, Warszawa, 1994. 
4. Gołąb B., Traczyk W. Z.: Anatomia i fizjologia człowieka, Ośrodek Doradztwa Szkolnego, Jatorów, 1997. 
5. Schmidt-Nielsen K.: Fizjologia zwierząt - adaptacja do środowiska, PWN, Warszawa, 1992. 
 

L62. Toksykologia środowiska 
 
Wykład: 30 godzin, egzamin pisemny 
Punkty ECTS: 5 
Cele przedmiotu: kurs ma na celu zapoznanie z zagroŜeniami związanymi z obecnością w środowisku substancji toksycznych, 
skutkami ich oddziaływania na organizmy Ŝywe oraz przemianami jakimi ulegają w organizmie i środowisku.   
Wymagania wstępne: Podstawy chemii organicznej i nieorganicznej  
Dr Mariola Andrejko (26 godz.), Prof. dr hab. Teresa Jakubowicz  (4 godz.) 
Treści merytoryczne przedmiotu: Toksykodynamiczna, fizykochemiczna i biologiczna charakterystyka trucizn. Metabolizm 
ksenobiotyków (resorpcja, biotransformacja i wydalanie). Mikrosomalny układ enzymów metabolizujących ksenobiotyki. 
Charakterystyka wybranych metali cięŜkich pod względem ich toksyczności. Toksykologia pestycydów (insektycydy 
chloroorganiczne, insektycydy fosforoorganiczne, insektycydy karbaminianowe, herbicydy, fungicydy, pyretroidy). 
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Polichlorowane bifenyle (PCB), polichlorowane dibenzodioksyny (PCDD), 
polichlorowane dibenzofurany (PCDF). Azotany i azotyny. Nitrozoaminy i mykotoksyny. Kancerogeneza chemiczna i mutageneza. 
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Mechanizmy adaptacji zwierząt i roślin wyŜszych do ekstremalnych warunków środowiska przyrodniczego. Wpływ czynników 
środowiskowych na powstawanie nowotworów. 
Ćwiczenia laboratoryjne: 25 godzin, zaliczenie pisemne 
Pracownicy Zakładu Immunologii Bezkręgowców, Instytut Biologii 
Treści merytoryczne przedmiotu: Ocena średnich dawek efektywnych (ED50), trucizn środowiskowych: średnia dawka letalna (LD50), 
średnia koncentracja letalna (LC50), średni czas zamierania (LT50). Pestycydy fosforoorganiczne jako inhibitory esterazy cholinowej. 
Ocena sanitarnego stanu wód. Badania biotoksykologiczne wód zatrutych pestycydami, detergentami i metalami cięŜkimi. 
Toksykologia Ŝywności. 
Spis zalecanych lektur:   
1. Seńczuk Witold (red.): Toksykologia: podręcznik dla studentów, lekarzy i farmaceutów, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 

Warszawa 2002  
2. Brandys Jerzy (red.): Toksykologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999 
3. Rejmer Paweł: Podstawy ekotoksykologii, Wydawnictwo EkoinŜynieria, Lublin 1997 
4. Zakrzewski Sigmund F.: Podstawy toksykologii środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995 
5. Siemiński Marek: Środowiskowe zagroŜenia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 
Metody nauczania - wykłady z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych. Ćwiczenia laboratoryjne. 
Metody oceny - egzamin pisemny, zaliczenie pisemne. 

 

L63. Hydrobiologia 
Typ przedmiotu: kierunkowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Wymagania wstępne: - brak 
Cele przedmiotu:  

Zapoznanie studentów z: 
- funkcjonowaniem biocenoz wodnych i jego uwarunkowaniami środowiskowymi; 
- fauną i florą róŜnych środowisk wodnych oraz z ich najwaŜniejszymi przedstawicielami (głównie plankton, makrofity i 

makrozoobentos); 
- teoretycznymi oraz praktycznymi aspektami zagroŜeń wód i organizmów wodnych, metod zwalczania tych zagroŜeń, 

zapobiegania im, usuwania ich skutków; 
- metodami monitoringu jakości wody, ze szczególnym uwzględnieniem metod biologicznych. 
Opanowanie umiejętności: 
- rozpoznawania organizmów: waŜnych dla funkcjonowania ekosystemów wodnych, charakterystycznych dla róŜnych 

środowisk, przydatnych w bioindykacji, chronionych i zagroŜonych; 
- stosowania róŜnych metod monitoringu jakości wody, zwłaszcza w wodach bieŜących. 

Dr Paweł Buczyński – Zakład Zoologii Bezkręgowców, Instytut Biologii 
Wykład: 15 godzin 
Punkty ECTS: 1,5 
Metody oceny: Na podstawie zaliczeń pisemnych (test wielokrotnego wyboru). 
Metody nauczania: wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych (folie, przeźrocza) 
Pracownicy Zakładu Zoologii Bezkręgowców, Instytut Biologii 
Ćwiczenia laboratoryjne: 30 godzin 
Punkty ECTS: 2 
Metody oceny: Na podstawie zaliczeń pisemnych (test wielokrotnego wyboru). 
Metody nauczania: ćwiczenia w rozpoznawaniu organizmów wodnych – laboratoryjne i terenowe; praca samodzielna studenta 

(analiza morfologii i charakterystyk ekologicznych organizmów); ćwiczenie praktyczne określania jakości wody (współczesne 
formy systemu saprobów, indeksy biotyczne na przykładzie BMWP) – w laboratorium i terenie, 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Przedmiot i zakres badań hydrobiologii. KrąŜenie wody i bilans wodny. Cechy wody jako środowiska Ŝycia. Główne czynniki 

środowiska i ich oddziaływanie na organizmy wodne: czynniki fizyczne i chemiczne, zlewnia, osady denne, oddziaływania biotyczne. 
Bakterie i grzyby wodne. Zgrupowania ekologiczne organizmów wodnych. Funkcjonowanie biocenoz róŜnych wód 
powierzchniowych, naturalnych i antropogenicznych. ZagroŜenia wód i zapobieganie im. Badania wód zanieczyszczonych 
(monitoring). Procesy samooczyszczania się wód. Oczyszczanie ścieków. Eutrofizacja: przyczyny, skutki, zapobieganie, 
rekultywacja wód zeutrofizowanych. Ochrona wód. 
Literatura: 
1. Bartram J., Ballance R. (Eds): Water quality monitoring. Spon Press, London. 1996. 
2. Allan J.D.: Ekologia wód płynących. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa,1998. 
3. Engelhardt W., Jüring P., Pfadenhauer J., Rehfeldt K.: Przewodnik. Flora i fauna wód śródlądowych, Wyd. Multico, Warszawa, 1998. 
4. Głowaciński Z., Nowacki J. (Red.): Polska czerwona księga zwierząt, bezkręgowce. Wyd. Instytutu Ochrony Przyrody PAN, 

Akademia Rolnicza im. A Cieszkowskiego, Kraków – Poznań, 2004. 
5. Kajak Z.: Hydrobiologia-limnologia: ekosystemy wód śródlądowych. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa2001.. 
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6. Lampert W., U. Sommer.: Ekologia wód śródlądowych, PWN, Warszawa, 2001. 
7. Olaczek R., Warcholińska A.U.: Ochrona środowiska i Ŝywych zasobów przyrody. Wybrane zagadnienia. Wyd. Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź. 1999. 
8. Podbielkowski Z., Tomaszewicz H.: Zarys hydrobotaniki. Wyd. Naukowe PWN, Wa-wa. 1996. 
9. Stańczykowska A.: Ekologia naszych wód. WSiP, Warszawa. 1997.  
10. śmudziński L., Kornijów R., Bolałek J., Górniak A., Olańczuk-Neyman K., Pęczalska A., Korzeniewski K. Słownik 

hydrobiologiczny, terminy, pojęcia, interpretacje. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002. 

 

L64. Ochrona zasobów wodnych i atmosfery 
 
Punkty ECTS: 1,5 
Wykład: 15 godzin, zaliczenie 
Dr hab. Bronisław Janiec, prof. UMCS - Zakład Hydrografii, Instytut Nauk o Ziemi 
Dr hab. Bogusław Kaszewski, prof. UMCS - Zakład Meteorologii i Klimatologii, Instytut Nauk o Ziemi 
 Jakość wód atmosferycznych i regionalne ich zróŜnicowanie. Ewolucja jakości wody w przepływie grawitacyjnym. Zasoby wodne, ich 
wykorzystanie i ochrona. Ścieki i ich oczyszczanie. Stan czystości wód podziemnych i powierzchniowych.  

Ewolucja atmosfery ziemskiej. Rola poszczególnych warstw i składników atmosfery. Naturalne i antropogeniczne substancje 
zanieczyszczające atmosferę. Rodzaje zanieczyszczeń. Normy zanieczyszczeń atmosfery. RóŜne aspekty ochrony powietrza 
atmosferycznego. Ochrona powietrza atmosferycznego w Polsce i na świecie – współpraca międzynarodowa. 
Literatura: 
1. Bartkowski T.: Kształtowanie i ochrona środowiska człowieka, PWN, Warszawa, 1991. 
2. Gore Al.: Ziemia na krawędzi. Człowiek a ekologia, Wyd. ETHOS, Warszawa, 1996. 

 

L65. Terenowe metody pomiaru i kontroli środowiska 
 
Punkty ECTS: 1,5 
Konwersatorium: 15 godzin, zaliczenie 
Pracownicy Zakładu Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Ziemi 

Cele i zadania kontroli środowiska. Instrumentalne i objawowe metody kontroli środowiska. Metody pomiaru i kontroli stanu czystości 
gleb. Pomiar i kontrola czystości atmosfery: zanieczyszczenia stałe, zanieczyszczenia gazowe. Pomiary i kontrola stanu hydrosfery: 
zanieczyszczenia opadów, stan i pomiar jakości wód podziemnych, stan i pomiar jakości wód powierzchniowych - rzek jezior i stawów. 
Monitoring środowiska przyrodniczego. Prognozowanie przekształceń środowiska na podstawie istniejących danych. 
Literatura: 
1. Bartkowski T.: Zastosowania geografii fizycznej, PWN, Warszawa, 1986. 
2. Kostrzewski A. (red.) Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, Propozycje programowe, PIOŚ, Biblioteka Monitoringu 

Środowiska, Warszawa, 1995. 
3. Richling A., Solon J.: Ekologia krajobrazu, PWN, Warszawa, 1996. 
4. Synowiec A. Rzeszot U.: Oceny oddziaływania na środowisko. Poradnik, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 1995. 

 

L66. Metody pomiaru i kontroli skaŜeń chemicznych 
 
Typ przedmiotu: kierunkowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Wymagania wstępne: - 
Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z wybranymi metodami pomiaru i kontroli skaŜeń chemicznych środowiska oraz z 

najczęściej występującymi błędami analitycznymi powstającymi podczas:  
(1) poboru i przechowywaniu próbek,  
(2) obróbki chemicznej próbek,  
(3) przygotowania wzorców, 
(4) przeprowadzenie oznaczeń w „nieodpowiednich warunkach” laboratoryjnych (materiał naczyń, digestorium, czystość 

odczynników, czystość powietrza atmosferycznego, itd.)             
Dr Jerzy Niećko – Zakład Chemii Środowiskowej, Wydział Chemii 
Wykład: 15 godzin 
Punkty ECTS: 2,5 
Metody oceny: minimum 80% obecności na wykładach. 
Metody nauczania: wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych (folie, przeźrocza 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

Statystyczna obróbka wyników pomiarów, rodzaje błędów popełnionych w analityce i kontroli ochrony środowiska (przypadkowe, 
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systematyczne) i metody ich stwierdzania eliminacji, wiadomości ogólne o rodzajach oznaczeń: jednorazowe, 30 minutowe, 24 godzinne, 
ciągłe), oznaczanie pasywne i aktywne, organizacja sieci pomiarowych i zasady wyboru punktów pomiarowych, metody izolacyjne i aspiracyjne 
pobierania próbek, metody pomiaru i przyrządy do pomiaru wielkości opadu pyłów i stęŜenia pyłów zawieszonych, tlenku węgla, tlenków azotu, 
tlenków siarki i węglowodorów w powietrzu, metody oceny stanu czystości wód: zagadnienia ogólne, rodzaje oznaczanych zanieczyszczeń i 
wskaźników (ChZT i BZT5), naczynia i przyrządy do pobierania próbek, przechowywanie i utrwalanie próbek wody i ścieków, rodzaje wzorców i 
standardów oraz metody ich przygotowania i warunki przechowywania. 
Literatura: 
1. Skoog D. A., West D. M., Holler F. J.: Fundamentals of Analytical Chemistry, Sounders College Publishing, 5th edition, 1983.  
2. Łukasik J., Namieśnik J., Jamrógiewicz Z.: Podstawy analityki, Wydawnictwo Akademii Medycznej w Gdańsku, Gdańsk, 1992. 
3. Szaynok A.: Fizykochemiczna analiza zanieczyszczeń powietrza, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1990. 
4. Nawrocki J., Obst J.: Metody analizy zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i organicznych zanieczyszczeń wody pitnej, Wyd. UAM, 

Poznań, 1992. 
5. Nowicki M.: „Koncepcja ogólnopolskiego systemu pomiarów zanieczyszczenia atmosfery”, Ochrona Środowiska, Nr 1, Warszawa, 1990. 
6. Golimowski J., Rubel S., Siemiński M.: Chemia w badaniu środowiska naturalnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 

1994. 
Dr Agnieszka Marcewicz-Kuba, dr Wiesława Ćwikła, dr Marcin Kuśmierz - Zakład Chemii Środowiskowej, Wydział Chemii 
Ćwiczenia laboratoryjne 15 godzin 
Punkty ECTS:  
Metody oceny: zalioczenie. 
Metody nauczania: ćwiczenia praktyczne 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Ćwiczenia laboratoryjne obejmują oznaczenia stęŜeń jonów chlorkowych i azotanowych w wodzie, stęŜeń chwilowych ditlenku azotu (NO2) i ditlenku 
siarki (SO2) w powietrzu atmosferycznym, oznaczanie zawartości chloru oraz chemicznego zapotrzebowania tlenu. 
Literatura: 
1. Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych opracowane przez Pracownię Chemii Środowiskowej Wydziału Chemii UMCS w Lublinie. 

 

L67. Seminarium dyplomowe 
Punkty ECTS: 2,0 
Seminarium: 30 godzin, zaliczenie 
Pracownicy Jednostek Dydaktycznych, w których studenci wykonują prace dyplomowe  
Program zajęć jest ściśle związany z wybraną specjalnością oraz nawiązuje do tematyki prac dyplomowych (licencjackich). 

 

L68. Pracownia dyplomowa 
Punkty ECTS: 9,0 
Ćwiczenia: 15 godzin na 1 studenta (konsultacje z promotorem pracy licencjackiej), semestr VI, zaliczenie 
Pracownicy Jednostek Dydaktycznych, w których studenci wykonują prace dyplomowe  
Program zajęć jest ściśle związany z tematyką prac dyplomowych (licencjackich). 
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2.9. OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH 
MAGISTERSKICH II o (specjalizacje: CHEMIA ŚRODOWISKA, BIOLOGICZNE PODSTAWY 

OCHRONY ŚRODOWISKA, GEOGRAFICZNE PODSTAWY OCHRONY ŚRODOWISKA, BIOLOGICZNO-
GEOGRAFICZNE ASPEKTY OCVHRONY ŚRODOWISKA) 

2.9.1. Opis przedmiotów wspólnych dla wszystkich sp ecjalizacji  

W11. Ewolucja środowiska przyrodniczego Polski 
Typ przedmiotu: specjalistyczny. 
Poziom przedmiotu: zaawansowany. 
Wymagania wstępne: znajomość podstaw geografii fizycznej Polski 
Cele przedmiotu: zrozumienie ogólnych relacji kształtujących funkcjonowanie dawnych systemów przyrodniczych na ziemiach 

polskich na tle zmieniającego się obrazu geologiczno-strukturalnego oraz przemian paleoklimatycznych od paleogenu po 
holocen. Umiejętność w zakresie wyjaśniania genezy zjawisk zachodzących w róŜnych warunkach paleośrodowiskowych, 
jako podstawa ich prognozowania i wskazania skutków działania tych praw w środowisku geograficznym. 

Prof. dr hab. Maria Łańczont, – Zakład Geografii Fizycznej, Instytut Nauk o Ziemi 
Wykład: 30 godzin 
Punkty ECTS: 4 
Metody nauczania: wykład ilustrowany.  
Metody oceny: egzamin (test). 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

Metody rekonstrukcji paleogeograficznych. Przemiany paleogeografii Polski od granicy kredy/paleogen po neogen na tle 
zmian klimatu i procesów. Geologiczno-strukturalny obraz Polski u schyłku neogenu i problem granicy pliocen-plejstocen. Problemy i 
podstawy stratygrafii plejstocenu. Dolny plejstocen na ziemiach polskich: ewolucja klimatu, cechy biogeniczne i litofacjalne. 
Plejstocen glacjalny na ziemiach polskich: piętra zimne - wkraczanie i recesja lodowców, procesy i osady w obszarach glacjalnych i 
ekstraglacjalnych, zlodowacenia górskie; piętra ciepłe - ewolucja klimatu, szata roślinna, sedymentacja jeziorna, procesy 
wietrzeniowe i gleby kopalne, zmiany paleohydrologiczne. Przyrodnicze tło funkcjonowania społeczeństw paleolitycznych na 
ziemiach polskich. Schyłek vistulianu i holocen. Ewolucja szaty roślinnej w holocenie na ziemiach polskich. Zmiany rzeźby terenu. 
Wydmotwórcza rola wiatru; etapy ewolucji wydm śródlądowych. Holocen: cykl glebotwórczy i zmiany procesów glebotwórczych; 
geneza i ewolucja jezior; rozwój torfowisk i bagien; nakładanie się ingerencji człowieka na długo- i krótkookresowe wahania klimatu. 

Literatura:  
1. Kozłowski J. K., Kozłowski S. K. (red.): Człowiek i środowisko w pradziejach, PWN, Warszawa, 1983.  
2. Mojski J. E.: Europa w plejstocenie, Wyd. PAE. Warszawa, 1993.  
3. RóŜycki S.Z.: Plejstocen Polski Środkowej na tle przeszłości w górnym trzeciorzędzie, PWN, Warszawa, 1972.  
4. Campbell B.: Ekologia człowieka, PWN, Warszawa, 1995 
5. Stankowski W.: Wstęp do kenozoiku ze szczególnym odniesieniem do terytorium Polski, Wyd. UAM, Poznań, 1996. 
6. Starkel L.: Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa, 1997.  
7. Kozłowski Janusz K., Kozłowski Stefan K. (red.) 1983, Człowiek i środowisko w pradziejach, PWN, Warszawa. Warszawa.  
8. Mojski J.E., 1993, Europa w plejstocenie. Wyd. PAE, Warszawa, 1993.  
9. RóŜycki S.Z., 1972, Plejstocen Polski Środkowej na tle przeszłości w górnym trzeciorzędzie, PWN, Warszawa. Stankowski W. 

1996, Wstęp do kenozoiku ze szczególnym odniesieniem do terytorium Polski, Wyd. UAM, Poznań. Starkel L. (red.) 1991, 
Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, PWN, Warszawa. Stupnicka E. 1997, Geologia regionalna Polski. Wyd. UW, 
Warszawa. 

 
 

W12. Hałas i metody jego zwalczania 
 
Typ przedmiotu: podstawowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Wymagania wstępne: podstawy fizyki i matematyki 
Cele przedmiotu:  Poznanie podstaw teoretycznych oraz nabycie umiejętności praktycznych w zakresie pomiarów, oceny 
szkodliwości i  metod zwalczania hałasu 
Wykładowca: Prof. nadzw. dr hab. Wiesława Kuniszyk-Jóźkowiak, Instytut Informatyki UMCS 
Wykład: 15 godzin, zaliczenie 
Punkty ECTS: 2,5 
Metody nauczania:  Wykład (15 godz.) oraz ćwiczenia laboratoryjne (15 godz. ) obejmujące obliczeniowe ćwiczenia z analizy 
dźwięku oraz pomiary hałasu w środowisku. 
Metody oceny: zaliczenie pisemne oraz  opracowania protokołów pomiarów hałasu w środowisku 
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Treści merytoryczne przedmiotu: 
Ruch drgający: drgania harmoniczne proste; tłumione, wymuszone; zjawisko rezonansu. Fale spręŜyste: równanie fali; fala stojąca; 
fala dźwiękowa; ciśnienie i natęŜenie akustyczne; rozprzestrzenianie się fal dźwiękowych; oporność falowa; współczynniki odbicia, 
przenikalności i pochłaniania; chłonność akustyczna pomieszczeń; odbicie i załamanie fali dźwiękowej; dyfrakcja. Subiektywne 
cechy dźwięku; poziom ciśnienia i natęŜenia dźwięku. Pole akustyczne: swobodne i dyfuzyjne; pogłos; charakterystyka 
kierunkowości pola akustycznego; izolacyjność akustyczna. Dźwięki proste i złoŜone; widmo akustyczne; szereg Fouriera; 
transformata Fouriera. częstotliwościowa analiza dźwięków; filtry tercjowe i oktawowe; pasma krytyczne. Oddziaływanie hałasu na 
organizm ludzki; budowa narządu słuchu; wraŜenia słuchowe - jednostki subiektywne; próg słyszalności i próg bólu; subiektywna 
miara wraŜeń słuchowych  - krzywe jednakowej głośności -fon; sumowanie głośności; poziom natęŜenia dźwięku pochodzącego od 
wielu źródeł. Hałas o przebiegu nieustalonym; gęstość prawdopodobieństwa; dystrybuanta rozkładu i gęstość skumulowana; 
ekwiwalentny poziom natęŜenia dźwięku. Pomiary hałasu; podstawowe przyrządy pomiarowe; mikrofony; filtry korekcyjne; 
analizatory dźwięku. Szkodliwość hałasu; trwałe ubytki słuchu; kryteria oceny; czynniki szkodliwe. UciąŜliwość hałasu; kryteria oceny 
hałasu w odniesieniu do stanowisk roboczych; ocena dźwięku słuchem; zagłuszanie. Wpływ wibracji na organizm ludzki; granice 
odczuwania drgań; kryteria oceny szkodliwości drgań. Pomiary drgań infraakustycznych. Wyciszanie źródeł hałasu; tłumiki;  
wykładziny dźwiękochłonne. Wyciszanie źródeł hałasu w otoczeniu jego źródła; ekrany akustyczne; obudowy dźwiękochłonne. 
Wpływ zagospodarowania pomieszczeń przemysłowych na poziom hałasu. Ochrona przeciwdźwiękowa środowiska; strefy 
ochronne; rozmieszczenie zabudowań ze względu na zagroŜenie hałasem. Ochrona przed hałasem na stanowiskach pracy; ochrony 
indywidualne. Wykorzystanie metod komputerowych w pomiarach hałasu. 
Spis zalecanych lektur: 
1. F. C. Crawford: Fale. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.  
2. L. Grzegorczyk, M. Walaszek: Drgania i ich oddziaływanie na organizm ludzki. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 

Warszawa 1972. 
3. J. Grzesik: Problem hałasu w medycynie przemysłowej. Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1971. 
4. M. Kraszewski i współautorzy: Zasady kontroli i ewidencji obiektów emitujących hałas. Państwowa inspekcja ochrony 

środowiska, Warszawa 1996. 
5. R. Makarewicz: Dźwięk w środowisku. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 1994. 
6. R. Makarewicz: Hałas w środowisku. Ośrodek Wydawnictw  Naukowych, Poznań 1996. 
7. Cz. Puzyna: Ochrona środowiska pracy przed hałasem. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1982. 
8. Cz. Puzyna: Zwalczanie hałasu w przemyśle. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1974. 
9. T. Rajpert: Hałas lotniczy i sposoby jego zwalczania. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1980. 
10. T. Zieliński: Ochrona środowiska pracy przed hałasem. Wydawnictwo Politechniki Lódzkiej, Łódź 1997. 

Ćwiczenia laboratoryjne: 15 godzin, zaliczenie 

Pracownicy Instytutu Fizyki 

 Pomiary poziomu natęŜenia dźwięku: w salach wykładowych, na korytarzach i na ulicy. Eksperymentalne wyznaczanie parametrów 
wybranego pola akustycznego. Pomiar kierunkowości wybranego źródła dźwięku. Pomiary izolacyjności akustycznej pomieszczeń. Analiza 
czasu pogłosu i jego wpływ na poziom hałasu. Pomiary poziomu natęŜenia dźwięku pochodzącego od wielu źródeł. Wyznaczanie zaleŜności 
poziomu dźwięku od ilości źródeł i ich mocy akustycznej. Sporządzanie charakterystyk częstotliwościowych filtrów oktawowych i tercjowych. 
Pomiary częstotliwości dźwięków tonalnych na podstawie oscylogramów i przy wykorzystaniu analizatora częstotliwości; porównanie wyników 
pomiarów z subiektywną oceną słuchem tych dźwięków. Pomiary poziomu natęŜenia dźwięku pochodzącego od wybranego źródła przy 
wykorzystaniu filtrów korekcyjnych (dBA) oraz sporządzenie charakterystyki częstotliwościowej hałasu pochodzącego od tego źródła. Pomiary 
tłumienności kabiny dźwiękoszczelnej wraz z charakterystyką częstotliwościową. Eksperymentalne wyznaczanie indywidualnych progów 
słyszalności w naturalnych warunkach akustycznych. Eksperymentalne wyznaczanie histogramu hałasu ulicznego. Pomiary ekwiwalentnego 
poziomu dźwięku w sali wykładowej i na ulicy. Wyznaczanie charakterystyk tłumienności popularnych ochron indywidualnych słuchu. Pomiary 
hałasu w wybranych punktach Lublina. Wyznaczanie charakterystyk hałasu przy uŜyciu komputera. 

Literatura:  
1. Crawford F.C.: Fale, PWN, Warszawa, 1975. 
2. Grzegorczyk L., Walaszek M.: Drgania i ich oddziaływanie na organizm ludzki, PZWL, Warszawa, 1975. 
3. Grzesik J: Problem hałasu w medycynie przemysłowej, PZWL, Warszawa, 1972. 
4. Kraszewski M. i in.: Zasady kontroli i ewidencji obiektów emitujących hałas, Wyd. PIOŚ, Warszawa, 1996 
5. Makarewicz R.: Dźwięk w środowisku, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań, 1994. 
6. Makarewicz R.: Hałas w środowisku, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań, 1996. 
7. Puzyna Cz.: Ochrona środowiska przed hałasem  
8. Puzyna Cz.: Zwalczanie hałasu w przemyśle. Zagadnienia wybrane, WNT, Warszawa, 1982. 
9. Rajpert T.: Hałas lotniczy i sposoby jego zwalczania, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1980. 
10. Zieliński T: Ochrona środowiska przed hałasem, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 1997. 
11. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska: Zasady kontroli i ewidencji obiektów emitujących hałas. 
12. XLV Otwarte Seminarium z Akustyki, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Poznań-Kiekrz 1998. 
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W13. Oceny oddziaływania na środowisko 

Typ przedmiotu: kierunkowy 
Poziom przedmiotu: średniozaawansowany 
Wymagania wstępne znajomość podstaw prawa ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej, znajomość obsługi komputera 
Cele przedmiotu: zaznajomienie studentów z procedurami ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym przy wykorzystaniu 

instrumentu ocen oddziaływania na środowisko; praktyczne zastosowania najistotniejszych metod OOS, w tym technik 
komputerowych; metodyka sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisku; kształtowanie umiejętności pracy grupowej. 

Dr Witold Wołoszyn - Zakład Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Ziemi 

Wykład: 15 godzin 
Punkty ECTS: 1,5 
Metody oceny: zaliczenie pisemne. 
Metody nauczania: prezentacje graficzne, studia przypadków 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

Podstawowe pojęcia z zakresu oceny oddziaływania na środowisko (OOS). Rozwój koncepcji OOS na świecie: USA (NEPA), Unia 
Europejska (Dyrektywy 337/85; 97/11; 2001/42), Konwencja z Espoo, Konwencja z Aarhus. Proces i procedura OOS - etapy oceny, ich funkcje 
i wzajemne relacje (model idealny). Kształtowanie się sytemu OOS w Polsce: podstawy prawne (ustawa Prawo Ochrony Środowiska, ustawa o 
planowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo wodne, ustawa o autostradach płatnych), rozwój koncepcji. 
OOS jako narzędzie zarządzania środowiskiem i wdraŜania zrównowaŜonego rozwoju. Uczestnicy procedury OOS i ich kompetencje. Integracja 
cyklu inwestycyjnego i OOS. Wybrane metody OOS: listy kontrolne, macierze, metody sieciowe i adaptacyjne, wykorzystanie GIS. Raport 
Oddziaływania na Środowisko - zakres tematyczny i układ treści. Kontrola jakości w procesie OOS. Udział społeczeństwa w procedurze OOS - 
zagadnienia proceduralne i metodyczne. Praktyka w dziedzinie OOS w Polsce i na świecie. Czynniki warunkujące efektywność funkcjonowania 
systemu OOS. Wprowadzenie do problematyki strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.  

Dr Witold Wołoszyn – Zakład Ochrony Przyrody, Instytut Nauk o Ziemi,  
Dr Marcin Polak – Zakład Ochrony Przyrody, Instytut Biologii,  
Dr Adam Lesiuk - Zakład Technologii Chemicznej,  
Dr Marcin Kuśmierz – Zakład Chemii Środowiskowej, Wydział Chemii,  

Laboratorium: 30 godzin 
Punkty ECTS: 2 
Metody oceny: zaliczenie pisemne. 
Metody nauczania: projekt grupowy, wykorzystanie komputerowych programów specjalistycznych 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

Konstrukcja i zastosowanie wytycznych do przeprowadzania selekcji przedsięwzięć poddawanych ocenie. Konstrukcja i zastosowanie 
wytycznych do identyfikowania zagadnień (problemów), które wymagają szczegółowych analiz w procesie OOS. Sposoby określania znaczenia 
oddziaływań, w tym skumulowanych (dobór kryteriów). Wybrane metody OOS (macierz Leopolda i jej pochodne, listy sprawdzające skalowane i 
waŜone, sieć Sorensena, metody adaptacyjne, GIS - metody nakładkowe) - zalety i wady. Kompetencje uczestników procesu OOS (wykonanie 
zestawienia tabelarycznego - główne grupy przedsięwzięć). Zasady opracowywania raportu oddziaływania na środowisko. Sporządzenie 
streszczenia ROS w języku nietechnicznym.  
Przykłady przeprowadzania OOS dla wybranych przedsięwzięć z określonych sektorów: transport, energetyka, gospodarka odpadami, 
komunikacja. Metody szacowania i wyliczania imisji zanieczyszczeń chemicznych ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych oraz 
modelowanie ich rozprzestrzeniania się (pakiet SOZAT). Sposoby zwiększenia efektywności OOS - forum dyskusyjne. 

Literatura 
1. Lenart W., Tyszecki A. (red.): Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko. EKO-KONSULT, Gdańsk 1998. 
2. Lenart W., Stoczkiewicz M., Szcześniak E.: Merytoryczne i społeczne źródła procesów OOŚ – udział społeczeństwa w decyzjach 

ekologicznych, EKO-KONSULT, Gdańsk 2003. 
3. Florkiewicz E., Tyszecki A.: Postepowanie w sprawie OOŚ przy podejmowaniu decyzji administracyjnych, EKO-KONSULT,Gdańsk 2002. 
4. „Problemy Ocen Środowiskowych”, kwartalnik. EKO-KONSULT, Gdańsk 
5. Tyszecki A. (red.): Wytyczne do procedury i wykonywania ocen oddziaływania na środowisko, Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1999. 

 

W14. Podstawy planowania przestrzennego 

Typ przedmiotu: kierunkowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Wymagania wstępne Znajomość zasad funkcjonowania i gospodarowania podstawowymi składnikami środowiska przyrodniczego 

oraz relacji zachodzących pomiędzy środowiskiem a gospodarką i Ŝyciem społecznym. 
Cele przedmiotu: dostarczenie studentowi podstawowej wiedzy o mechanizmach kształtujących strukturę zagospodarowania 

przestrzeni oraz moŜliwościach i zasadach oddziaływania władz publicznych na kierunki i charakter zagospodarowania 
przestrzennego. 
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Dr Waldemar Gorzym-Wilkowski – Zakład Geografii Ekonomicznej Instytutu Nauk o Ziemi 

Wykład: 15 godzin 
Punkty ECTS: 1 
Metody oceny: zaliczenie pisemne. 
Metody nauczania: wykład, oparty na odpowiednich podstawach teoretycznych, z odniesieniami do praktyki, w tym do studiów 

przypadku; moŜliwe jest wykorzystanie technik audiowizualnych. 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

Kategorie przestrzeni i ich wewnętrzne zróŜnicowanie. Przestrzenne potrzeby człowieka i i gospodarki. Mechanizmy i bariery 
rozwoju przestrzennego. Cele, uwarunkowania i narzędzia publicznej gospodarki przestrzennej. Geneza i ewolucja planowania 
przestrzennego, jego kształt w wybranych państwach Europy Zachodniej. Rozwój polskiego planowania przestrzennego. 
Ekonomiczne, społeczne, kulturowe i prawne uwarunkowania planowania przestrzennego. Istniejąca struktura planowania: 
planowanie krajowe, wojewódzkie, miejscowe. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – znaczenie, przedmiot ustaleń, 
zasady określania funkcji terenu. Mechanizmy artykułowania interesów i rozstrzygania konfliktów przestrzennych – partycypacja 
społeczna w planowaniu przestrzennym. Formalnoprawne procedury planowania. Zasady sporządzania dokumentów 
planistycznych. Skutki uchwalenia planu miejscowego. Miejsce planowania przestrzennego w polityce rozwoju lokalnego i 
regionalnego. 

Literatura 
1. Domański R.: Podstawy planowania przestrzennego, PWN W-wa 1989 i wyd. następne. 
2. Niewiadomski Z., Planowanie przestrzenne, Wyd. Lexis Nexis, W-wa 2002. 
3. Gorzym-Wilkowski W., Zarys ekonomiki gminy, Wyd. Norberinum, Lublin 1999. 
4. Gospodarka przestrzenna gmin. Poradnik. Tom 1-3, IGPiK, Kraków 1998. 
5. Silski Z., Podstawy planowania przestrzennego. Wyd. Naukowe USz, Szczecin 1991. 
 

W21. Planowanie przestrzenne jako narzędzie ochrony środowiska 
Typ przedmiotu: kierunkowy 
Poziom przedmiotu: średniozaawansowany 
Wymagania wstępne: znajomość podstaw prawa ochrony środowiska oraz regulacji pokrewnych (zagospodarowanie przestrzenne, 
prawo budowlane) 
Cele przedmiotu: wskazanie potrzeb i moŜliwości praktycznego wykorzystanie wiedzy przyrodniczej w planowaniu przestrzennym, 

podkreślenie roli i znaczenia instrumentów planistycznych w ochronie środowiska (miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego oraz wydawane na jego podstawie decyzje administracyjne) 

Dr Witold Wołoszyn - Zakład Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Ziemi 

Wykład: 30 godzin 
Punkty ECTS: 3 
Metody oceny: zaliczenie pisemne. 
Metody nauczania: wykład, prezentacje graficzne, studia przypadków 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej. Koncepcja zrównowaŜonego rozwoju w zagospodarowaniu przestrzennym. 
Formalne podstawy uwzględniania problematyki przyrodniczej, a takŜe społeczno-kulturowej w dokumentach planistycznych na poziomie 
regionalnym i lokalnym (aktualne regulacje prawne, praktyka). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie realizacji 
polityki ekologicznej i instrument rozwiązywania potencjalnych konfliktów człowiek-przyroda. Plany ochrony rezerwatu, parku krajobrazowego 
oraz parku narodowego i ich rola w planowaniu regionalnym i miejscowym. Opracowanie ekofizjograficzne – wymogi prawne, forma, zawartość. 
Metodyka sporządzania opracowań fizjograficznych. Prognozy oddziaływania na środowisko projektów polityk, planów i programów: wymogi 
prawne, forma, zawartość, metodyka. Procedura oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Wymagania odnośnie do ochrony środowiska w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz w pozwoleniu budowlanym. 
Udział społeczeństwa w zarządzaniu przestrzenią. Wybrane zagadnienia planowania środowiskowego (Environmental Planning) w Unii 
Europejskiej. 

Literatura: 
1. Chmielewski T.J.: System planowania przestrzennego harmonizujący przyrodę i gospodarkę, tom  I i II, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 

2001. 
2. Korzeniak G. (red.): Prognozowanie skutków przyrodniczych planów zagospodarowania przestrzennego: poradnik metodyczny, IGPiK 

Oddział Kraków, 1998.  
3. Kowalczyk R., Szulczewska B.: Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko do planów zagospodarowania przestrzennego, EKO-

KONSULT, Gdańsk, 2002. 
4. Kozłowski S.: Przyrodnicze kryteria gospodarki przestrzennej kraju, województwa i gminy, Wyd. KUL, Lublin 1997. 
5. Racinowski R., Wprowadzenie do fizjografii osadnictwa, PWN, Warszawa, 1998. 
6. Stala Z.: Ekofizjograficzne zasady kształtowania struktury przestrzennej miast, Warszawa 1990. 
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7. Szponar A., Fizjografia urbanistyczna, PWN Warszawa 2003 

 

W31. Monitoring środowiska 
Typ przedmiotu: kierunkowy. 
Poziom przedmiotu: zaawansowany. 
Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość chemii fizycznej, szczególnie termodynamiki procesów, oraz dobra znajomość 
podstaw fizyki klasycznej. Znajomość podstaw biochemii i ekotoksykologii. 
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z zaawansowanymi technikami zbierania danych, w tym 
metodami biologicznymi oraz celami monitoringu środowiska. 

Wykład: 30 godzin (prowadzony przez kilku wykładowców Wydziału Chemii oraz Biologii i Nauk o Ziemi; koordynacja wykładu: dr 
hab. Dobiesław Nazimek, prof. UMCS)  
Punkty ECTS: 3,0 
Metody nauczania: wykład z zastosowaniem technik multimedialnych 
Metody oceny: egzamin pisemny. 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

 Cele i zadania monitoringu środowiska. Podział monitoringu. Organizacja systemu monitoringu. Monitoring powietrza. Monitoring wód 
podziemnych i powierzchniowych. Monitoring powierzchni ziemi (gleby, ich degradacja przemysłowa, urbanistyczna i rolnicza). Monitoring 
skaŜeń promieniotwórczych. Systemy informatyczne w ochronie środowiska. Przetwarzanie danych. Sieć monitoringu polskiego, powiązanie z 
monitoringiem europejskim i światowym.  

Wykorzystanie zwierząt w monitoringu środowiska. Wykorzystanie zwierząt w monitoringu globalnych zmian środowiska. 
Monitoring skaŜeń przyrody oŜywionej. Rola monitoringu w funkcjonowaniu sieci Natura 2000. 

Literatura: 
1. Ekologia – wybór przyszłości, A.Kalinowska, Editions Spotkania, Warszawa 1993. 
2. Degradacja i ochrona atmosfery, P. śukowski, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów, 1996. 
3. śycie i ewolucja biosfery, J.Weiner, PWN, Warszawa, 1999. 
4. Interdyscyplinarne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego, ed. B. Prandecka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

Wrocław, Warszawa, Kraków, 1993. 
5. Ochrona środowiska, Podręcznik ćwiczeń terenowych, Chemiczne aspekty ochrony środowiska, D.Kozak, B.Chmiel, J.Niećko, 

Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2001. 
6. Ewolucja materii, ewolucja środowiska, D.Nazimek, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2001. 
7. Człowiek i jego technologie, D.Nazimek, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2003. 
8. Podstawy toksykologii środowiskowej, S.F.Zakrzewski, PWN, Warszawa, 1997. 

 

W32. Podstawy prawne i administracyjne ochrony środowiska  
Typ przedmiotu: kierunkowy. 
Poziom przedmiotu: zaawansowany. 
Wymagania wstępne: Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu L35 (Prawo ochrony srodowiska). 
Cele przedmiotu: Głównym celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska oraz 

przećwiczenie wiedzy zdobytej podczas wykładu z zakresu prawa ochrony środowiska, poprzez teoretyczne i praktyczne 
wyjaśnienie znaczenia podstawowych pojęć i instytucji. Szczególnym celem prowadzenia ćwiczeń z tego przedmiotu jest: 
- wyposaŜenie studentów w umiejętności odpowiedniego korzystania z wiedzy z zakresu prawa ochrony środowiska, 
- rozwijanie praktycznych umiejętności zastosowania powyŜszej wiedzy poprzez ćwiczenia na kazusach, 
- wskazanie aktualnego stanu prawnego w zakresie podstawowym, a takŜe wskazanie dodatkowych, uzupełniających źródeł z 

tej dziedziny. 

Dr hab. Jerzy Stelmasiak, prof. UMCS – Katedra Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji, Wydział Prawa 

Wykład: 30 godzin, zaliczenie 
Punkty ECTS: 3,0 
Metody nauczania: Materiał wchodzący w zakres przedmiotu będzie prezentowany przy uŜyciu dwóch podstawowych metod: 

- przedstawienia stanu prawnego, 
- dyskutowania przypadków ilustrujących znaczenie poszczególnych regulacji. 

Metody oceny: zaliczenie pisemne. 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

Źródła prawa ochrony środowiska w świetle art. 87 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Minister 
właściwy dla spraw środowiska jako naczelny organ administracji rządowej. Kontrola w zakresie przestrzegania wymagań ochrony 
środowiska na przykładzie funkcjonowania inspekcji ochrony środowiska. Terenowe organy administracji rządowej ds. ochrony 
środowiska. Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii. Oceny oddziaływania na środowisko. Raport o 
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oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przeglądy ekologiczne. Opłaty i opłaty podwyŜszone za korzystanie ze środowiska. 
Administracyjne kary pienięŜne. Nowy model prawa ochrony środowiska w Polsce po przystąpieniu Polski do UE. 

Literatura:  
1. Jan Boć, Konrad Nowacki, ElŜbieta Samborska-Boć: Ochrona środowiska, Wrocław 2004 
2. Aleksander Lipiński: Prawne podstawy ochrony środowiska, Kraków 2004. 
3. Janina Ciechanowicz-McLean: Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003. 
4. Edward Radziszewski: Prawo ochrony środowiska. Przepisy i komentarz, Warszawa 2003. 
5. Zdzisław Brodecki (red.): Ochrona środowiska, Warszawa 2005 

 

Mgr Dorota Steć – Katedra Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji, Wydział Prawa 
Konwersatorium: 15 godzin, zaliczenie 
Wykład: 30 godzin, zaliczenie 
Punkty ECTS: 1,0 
Metody nauczania: Materiał wchodzący w zakres przedmiotu będzie prezentowany przy uŜyciu dwóch podstawowych metod: 

- przedstawienia stanu prawnego, 
- dyskutowania przypadków ilustrujących znaczenie poszczególnych regulacji. 

Metody oceny: zaliczenie pisemne. 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

- źródła prawa ochrony środowiska, 
- zasady ogólne prawa ochrony środowiska, 
- organy ochrony środowiska, 
- odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska, 
- pozwolenia, 
- ochrona przyrody. 

Literatura:  
1. Jan Boć, Konrad Nowacki, ElŜbieta Samborska-Boć: Ochrona środowiska, Wrocław 2004. 
2. Aleksander Lipiński: Prawne podstawy ochrony środowiska, Kraków 2004. 
3. Edward Radziszewski: Prawo ochrony środowiska. Przepisy i komentarz, Warszawa 2003. 
4. Zdzisław Brodecki (red.): Ochrona środowiska, Warszawa 2005. 
5. Krzysztof Gruszecki: Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Kraków 2005.   

W41. Ekologia humanistyczna 
Typ przedmiotu: kierunkowy 
Poziom przedmiotu: zaawansowany 
Wymagania wstępne: podstawowa wiedza w zakresie ekologii- 
Cele przedmiotu: zdobycie wiedzy na temat współczesnych tendencji w zakresie ekologii ze szczególnym uwzględnieniem ekologii 
humanistycznej 

Dr Jacek Lejman – Wydział Filozofii i Socjologii UMCS 

Wykład: 15 godzin 
Konwersatorium: 15 godzin 
Punkty ECTS: 2,5 
Metody oceny: zaliczenie na podstawie aktywności na zajęciach. 
Metody nauczania: dyskusje problemowe na temat wiedzy uzyskanej na wykładzie oraz przeczytanych lektur 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Filozoficzne i kulturowe podstawy ekorozwoju. Boom ekologiczny drugiej połowy XX wieku. Ekologia głęboka a ekologia płytka – 
podsatwowe podziały ekologii. Przyroda I wartości – relatywizm a relacjonizm aksjologiczny. Etyka wspólnot A. Leopolda i J. B. 
Callicotta.) Indywidualistyczna etyka ekologicznma P.W.Taylora. Ekofilofia H. Skolimowskiego. „Czy antropocentryzm jest 
nieuchronny” – spory wokół antropocentrycznej i biocentrycznej wizji ekologii. Etyki środowiskowe. Idea zrównowaŜonego rozwoju  

Literatura: 
1. H. Skolimowski, Nadzieja matka mądrych, Warszawa 1989; 
2. J. Jaroń, Ekologia, sozologia, ekofilozofia, ekoetyka, ekonomia proekologiczna, Warszawa 1997; 
3. B. Devall, G. Sessions, Ekologia głęboka, Warszawa 1994; 
4. L. Ferry, Nowy ład ekologiczny, Warszawa 1995; 
5. Z. Piątek, Etyka środowiskowa, Kraków 1998; 
6. S. Fiut, Ekoetyki, Kraków 1999; 
7. K. Waloszczyk, Kryzys ekologiczny w świetle ekofilozofii, Łódź 1996; 
8. Ph. Saint-Marc, Przyroda dla człowieka, Warszawa 1979; 
9. Filozoficzne i społecne uwarunkowania zrównowaŜonego rozwoju, (A. Pawłowski, red.), Lublin 2003; J. Lejman, Zwierzęcy 

prześwit cywilizacji, Lublin 1999. 
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2.9.2. Opis przedmiotów dla specjalizacji CHEMIA ŚRODOWISKA 

C11. Analiza śladowa 

Punkty ECTS: 5,0 

Wykład: 30 godzin, egzamin 

Zajęcia prowadzone przez 3 jednostki dydaktyczne: Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej, Zakład Fizyki Chemicznej, Zakład Radiochemii 
i Chemii Koloidów. 

Dr hab. Mieczysław Korolczuk, prof. nadzw. UMCS – Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej (metody instrumentalne w 
analizie śladowej -10 godz.)  

 Przygotowanie próbek do analizy, oczyszczanie powierzchniowe, homogenizacja, przechowywanie próbek. Czynniki wpływające na 
wyniki oznaczeń: odczynniki, atmosfera, naczynia. Mineralizacja, mineralizacja sucha i mokra, odczynniki stosowane do mineralizacji, procesy 
powodujące straty oznaczanych pierwiastków w czasie mineralizacji, wybór rodzaju mineralizacji, aparatura do mineralizacji i roztwarzania. 
Zastosowanie technik rozdzielania i zatęŜania w analizie śladowej. ASA. Porównanie źródeł światła i atomizerów, wybór optymalnych warunków 
pomiaru, granica wykrywalności i czułość, przygotowanie wzorców i próbek, interferencje i sposoby ich eliminacji, sposoby obniŜenia granicy 
wykrywalności, technika zimnych par i technika wodorkowa. ICP. Spektrometry, analiza próbek stałych, interferencje, przygotowanie próbek. 
ICP - MS. Woltamperometria z zatęŜaniem, elektrody i mikroelektrody, procesy stosowane w etapie zatęŜania, transport depolaryzatora do 
elektrody, naczyńka klasyczne i przepływowe, techniki stosowane do monitorowania etapu roztwarzania, procesy katalityczne stosowane w 
woltamperometrii z zatęŜaniem, interferencje i ich minimalizacja lub eliminacja, zastosowanie technik rozdzielania w woltamperometrii 
z zatęŜaniem. Analiza specjacyjna. Walidacja wyników pomiarów. 

Prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz – Zakład Fizyki Chemicznej, (metody chromatograficzne i pokrewne – 10 godz.) 

1. Chromatografia jako metoda analizy mieszanin zawierających substancje występujace na poziomie śladowym.  
2. Detekcja pasm stęŜeniowych ; typy detektorów i zasady pracy detektorów stosowanych w analizie śladowej; czułość, selektywnośc, poziom 

szumów, granica detekcji, zakres liniowości.  
3. Wpływ średnicy kolumny chromatograficznej i jej sprawności na poziom wykrywalności analizowanych związków; rozmycie pasma 

chromatograficznego. 
4. Wpływ składu fazy ruchomej na czyłość detekcji, elucja gradientowa jako jeden ze sposobów podwyŜszania czułości. 
5. Metody wzbogacania substancji występujących w analizowanych mieszaninach na poziomie sladowym pod kątem ich dalszej analizy 

metodami chromatograficznymi. 
6. Derywatyzacja związków jako sposób zwiększania ich wykrywalności; derywatyzacja do celów analizy metodą GC; derywatyzacja do celów 

analizy HPLC. 
7. SprzęŜenia chromatografii z innymi technikami analitycznymi. 

Dr hab. Władysław Janusz, prof. UMCS – Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów, (metody nuklearne w analizie śladowej – 10 godzin) 

Analiza aktywacyjna: 
1. Ogólne wiadomości na temat AA – podział, podstawy, metody, sprzęt 
2. Analiza aktywacyjna przy uŜyciu neutronów – NAA, radiochemiczna i chemiczna NAA. 
3. Analiza aktywacyjna przy uŜyciu cząstek naładowanych CPAA 
4. Fotonowa analiza aktywacyjna 
5. Zalety i wady analizy aktywacyjnej. 

Metody współstrącania w radiochemii 
6. Współkrystalizacja – reguły współkrystalizacji, termodynamika podziału mikroskładnika między fazę stałą a ciekłą, kinetyka procesu 

współkrystalizacji. 
7. Adsorpcja mikroskładnika na ciałach stałych – podział, prawa rządzące procesem adsorpcji. 

Rozcieńczenie izotopowe 
8. Podstawy, metody, znaczenie 
9. Proste rozcieńczenie izotopowe 
10. Odwrotne rozcieńczenie izotopowe 
11. Pochodne rozcieńczenie izotopowe 
12. Substechiometryczne rozcieńczenie izotopowe. 

Ćwiczenia laboratoryjne: 45 godzin, zaliczenie 

Pracownicy Zakładu Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej (15 godzin).  

 Optymalizacja warunków pomiarowych w ASA. Interferencje w ASA i ich eliminacja. Technika zimnych par do oznaczeń rtęci. Analiza 
specjacyjna chromu z zastosowaniem róŜnych technik pomiarowych. Interferencje w woltamperometrii z zatęŜaniem w układzie Zn - Cu, 
porównanie interferencji na filmowej elektrodzie rtęciowej i na wiszącej kropli. Oznaczanie rtęci metoda woltamperometrii z zastosowaniem 
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nagromadzania z fazy gazowej. Zastosowanie procesów katalitycznych w woltamperometrii z zatęŜaniem. 

Pracownicy Zakładu Fizyki Chemicznej (15 godzin) 

1. Chromatografia jako metoda końcowej analizy w analizie śladów. 
2. Analiza śladów metodą chromatografii cieczowej. 
3. Elektroforeza kapilarna jako metoda rozdziału substancji występujących w ilościach śladowych. 
4. Spektrometria masowa (w układzie GC-MS) jako czuła i specyficzna metoda detekcji w analizie śladowych ilości związków. 
5. Metody przygotowania próbek do analizy substancji występujących w ilościach śladowych pod kątem ich dalszej analizy metodami 

migracyjnymi (GC, HPLC, CZE).  

Pracownicy Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów (15 godzin) 

Spektrometria gamma (kalibracja przyrządu i analiza widm) ciągłe liczniki scyntylacyjne, oznaczanie izotopów alfa promieniotwórczych i 
spektrometria alfa. 

Literatura: 
1. Prichard E.: Trace analysis, 1996 
2. Minczewski J., Chwastowska J., Dybczyński R.: Analiza śladowa, 1972 
3. Wang J.: Stripping analysis, 1985 
4. Suprynowicz Z. (red.): Współczesne kierunki chromatografii, UMCS, Lublin, 1986, (chromatografia kapilarna). 
5. Garaj J. i inni: Fizyczne i fizykochemiczne metody analizy, PWN, Warszawa, 1981. 
6. Witkiewicz Z.: Podstawy chromatografii, WNT, Warszawa, 1995. 
7. Jennings W.: Analytical gas chromatography, Academic Press, Orlando (London), 1987. 
8. Grob R.: Modern practice of gas chromatography, J. Wiley, New York, 1995. 
9. Namieśnik J., Jamrógiewicz Z. red. (praca zbiorowa): Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, WNT, Warszawa, 

1998. 
10. Baker D.: Capillary electrophoresis, J. Wiley, New York, 1995. 
11. Niesmiejanow A.N.: Radiochemistry, PWN, Warszawa 1975 
12. England J.B.: Metody doświadczalnej fizyki jądrowej, PWN, Warszawa, 1980. 
13. Duncan J.F., Cook G.B.: Izotopy w chemii, PWN, Warszawa, 1986. 
14. Sobkowski W. i in.: Zastosowanie Nuklidów Promieniotwórczych w Chemii PWN Warszawa 1980. 
15. Ehman W.D., Vance D.E.: Radiochemistry and Nuclear Method of Analysis, Wiley&Sons 1991. 
16. Lieser K.H.: Nuclear and Radiochemistry, VCh, 1997. 
17. Gilimore G., Hamingway J.: Practical gamma Spectrometry , Wiley&Sons 1995. 
18. Khnol G.E.: Radiation Detectioon and Measurements, Wiley&Sons, New York, 1989. 
19. Toglessy J, Braun T, Kyrs M.: Isotope dilution analysis, Akademiai Kiado, Budapest, 1972. 
20. Benes P., Majer V.: Trace Chemistry of Aqueous Solutions, Academia Praque, 1980. 

 

C12. Chemia i technologia wód i ścieków 
Punkty ECTS: 4,0 
Wykład: 30 godzin, egzamin 

Pracownicy Zakładu Metod Chromatograficznych 

Charakterystyka wody: właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Woda w przyrodzie: globalny bilans wodny w świecie i w 
Polsce, skład wód naturalnych (podziemnych i powierzchniowych). Zanieczyszczenia organiczne, nieorganiczne i biologiczne wód naturalnych. 
Warunki, jakim powinna odpowiadać woda ujmowana i woda pitna - badanie właściwości fizykochemicznych i składu chemicznego wód 
(zawartości zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych). Biologiczne badanie wody. Ogólny schemat oczyszczania wód powierzchniowych 
i głębinowych. Sedymentacja zawiesin z wody - urządzenia do sedymentacji. Proces koagulacji zawiesin - środki do koagulacji, chemizm 
procesu, urządzenia do prowadzenia koagulacji. Filtracja - rodzaje filtrów. Oczyszczanie wód powierzchniowych - układ technologiczny 
oczyszczania wody: usuwanie ditlenku węgla, usuwanie Ŝelaza i manganu, usuwanie twardości wody. Oczyszczanie wód powierzchniowych: 
usuwanie substancji smakowych i zapachowych. Sedymentacja, koagulacja zawiesin. Metody dezynfekcji wody: metody fizyczne, chemiczne i 
oligodynamiczne. Dechloracja wód. Uzdatnianie wody do celów przemysłowych i laboratoryjnych. Uzdatnianie wód chłodniczych. Uzdatnianie 
wód do celów kotłowych - zmiękczanie wód, demineralizacja, niszczenie i usuwanie planktonu.  
Technologia ścieków: podział ścieków, ich skład i właściwości fizyczne i chemiczne. Procesy technologiczne stosowane przy oczyszczaniu 
ścieków. Procesy fizykochemiczne oczyszczania ścieków. Procesy biologiczne oczyszczania - klasyfikacja, podział. Oczyszczanie ścieków na 
złoŜach biologicznych i osadem czynnym. Odnowa wody. 

Ćwiczenia laboratoryjne: 15 godzin, zaliczenie 

Pracownicy Zakładu Metod Chromatograficznych 

Zapoznanie z procesem technologicznym ujmowania i uzdatniania wód. Zapoznanie z laboratorium przedsiębiorstwa wodociągów i 
kanalizacji oraz wykonywanymi analizami wód i ścieków. Zwiedzanie oczyszczalni ścieków metodą biologiczną. Badanie czystości wód 
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z wykorzystaniem metody spektroskopii UV-VIS. Wykorzystanie chromatografii gazowej do analizowania zawartości THM w wodzie pitnej. 
Wykorzystanie wysokosprawnej chromatografii jonowej do analizy zawartości anionów nieorganicznych w wodzie. 

Literatura: 
1. Dojlido J.: Chemia wody, Arkady, Warszawa, 1987. 
2. Kowal A.L., Świderska-Bróź M.: Oczyszczanie wody, PWN Warszawa, 1996. 
3. Nawrocki J., Biłozora S.: Uzdatnianie wody, PWN Warszawa-Poznań, 2000. 
4. Głowiak B., Kempa E., Winnicki T.: Podstawy ochrony środowiska, PWN Warszawa 1985. 
5. Persona A.: Chemia analityczna dla studentów ochrona środowiska (tom 1), wyd. UMCS, 1995. 

C13. Technologia chemiczna z elementami inŜynierii chemicznej 
Typ przedmiotu: kierunkowy 
Poziom przedmiotu: podstawowy 
Wymagania wstępne: znajomość fizykochemicznych podstaw przebiegu zjawisk fizycznych i przemian chemicznych oraz prawa 
ochrony środowiska (ustawa oraz pakiet rozporządzeń dot. zadań organów administracji państwowej i samorządów) 
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przygotowanie absolwenta – specjalisty w/z ochrony środowiska - do organizowania i 
prowadzenia monitorowania instalacji technologicznej w zakresie ochrony środowiska oraz aplikacji wiedzy specjalistycznej nabytej 
podczas studiów a takŜe wiedzy prawnej do przeciwdziałania zagroŜeniom ingerencji procesu w środowisko naturalne. Absolwent 
nabywa wiedzę z zakresu podstaw realizacji procesu technologicznego, ogólnych zasad funkcjonowania oraz budowy urządzeń i 
aparatów, umiejętność oceny potencjalnych miejsc i form oddziaływania instalacji na środowisko i związanych w tym zagroŜeń. 

Dr Wiesław Grzegorczyk – Zakład Technologii Chemicznej. 

Wykład: 30 godzin 
Punkty ECTS: 3,0 
Metody oceny: egzamin (test pisemny+rozmowa), oraz zaliczenie ćwiczeń 
Metody nauczania: wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

Wprowadzenie do wykładu – technologia chemiczna oraz inŜynieria chemiczna i procesowa jako dyscypliny naukowe, ich miejsce, 
cele oraz zadania w aspekcie potrzeb i współczesnych zagroŜeń cywilizacyjnych. 
Proces technologiczny – definicje i określenia, relacje: surowiec – produkt, zmiana akumulacji – produkcja, czynność jednostkowa – środowisko, 
uwarunkowania realizacji procesów (podstawy fizykochemiczne, siła napędowa, zasady technologiczne i ich aplikacja).  
Operacje i procesy jednostkowe - podstawy realizacji czynności jednostkowych, rozwiązania praktyczne (aparaty), zagroŜenia związane z 
realizacją czynności jednostkowych oraz diagnozowanie i zapobieganie niebezpieczeństwom ingerencji operacji w środowisko na podstawie 
opisu i analizy warunków realizacji wybranych technologii (metalurgia, energetyka, przemysł materiałów wiąŜących, przemysł surowcowy). 
Charakterystyka krajowej bazy surowcowej i specyfiki procesów technologicznych przemysłu azotowego, siarkowego oraz sodowego. 

Wprowadzenie do wykładu – technologia chemiczna oraz inŜynieria chemiczna i procesowa jako dyscypliny naukowe, ich 
miejsce, cele oraz zadania w aspekcie potrzeb i współczesnych zagroŜeń cywilizacyjnych.  
Proces technologiczny – definicje i określenia, relacje: surowiec-produkt, zmiana akumulacji-produkcja, czynność jednostkowa-
środowisko, uwarunkowania realizacji procesów (podstawy fizykochemiczne, siła napędowa, opory, zasady technologiczne i ich 
aplikacja) 
Operacje i procesy jednostkowe – podstawy realizacji czynności jednostkowych, rozwiązania praktyczne (aparaty, urządzenia), 
zagroŜenia związane z realizacją czynności jednostkowych oraz diagnozowanie i zapobieganie niebezpieczeństwom ingerencji 
operacji w środowisko na podstawie opisu i warunków realizacji wybranych technologii (metalurgia, energetyka, przemysł materiałów 
wiąŜących, przemysł surowcowy) 
Charakterystyka krajowej bazy surowcowej i specyfiki procesów technologicznych przemysłu azotowego, siarkowego oraz 
sodowego. 

Ćwiczenia laboratoryjne: 45 godzin, zaliczenie 

Pracownicy Zakładu Technologii Chemicznej 

Modelowanie i badanie wybranych procesów i operacji jednostkowych:  
1. Wymiana masy (obliczanie kolumny absorpcyjnej),  
2. Wymiana ciepła (wyznaczanie współczynników),  
3. Filtracja (badanie szybkości filtracji osadów ściśliwych),  
4. Fluidyzacja (wyznaczanie szybkości krytycznej). 

Modelowanie, badanie i kontrola analityczna procesów przemysłowych: 
1. Wytwarzanie gazu syntezowego przez konwersję metanu dwutlenkiem węgla. 
2. Wytwarzanie atmosfer ochronnych. 
3. Wypalanie kamienia wapiennego. 
4. Produkcja mydła. 
5. Otrzymywanie tworzyw wielowarstwowych. 
6. Otrzymywanie polistyrenu metodą perełkową. 
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Literatura: 
1. Kępiński J.: Technologia chemiczna nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1984. 
2. Bortel E., Koneczny H.: Zarys technologii chemicznej, PWN, Warszawa, 1992. 
3. Molenda J.: Technologia chemiczna, Wyd. Szkolne i Pedag., Warszawa, 1997. 
4. Taniewski M.: Technologia chemiczna – surowce, Wyd. PŚ, Gliwice, 1997. 
5. Ciborowski: InŜynieria chemiczna - Postawy inŜynierii chemicznej, WNT W-wa 1985. 
6. Planowski, W. Ramm, S. Kogan: InŜynieria chemiczna - Procesy i aparaty w technologii chemicznej, WNT W-wa 1989. 
7. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa, Wyd. PW, Warszawa 1998. 
8. Solecki A., Gradon L.:  Podstawowe procesy przemysłu chemicznego, WNT Warszawa 1990. 
9. Kozak D.: Wybrane operacje jednostkowe przemysłu chemicznego, Wyd. UMCS, 1986. 

10. Wiśniewski T.S.: Wymiana ciepła, WNT W-wa 1997. 
11. Koch, A. Noworyta: Procesy mechaniczne w inŜynierii chemicznej, WNT W-wa 1992. 

 

C14. Chemia atmosfery  
i technologie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami 

Typ przedmiotu: kierunkowy 
Poziom przedmiotu: zaawansowany 
Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość chemii fizycznej, szczególnie termodynamiki procesów, znajomość chemii ogólnej 
oraz dobra znajomość podstaw fizyki klasycznej. 
Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie się słuchaczy z zarówno z podstawami chemii atmosfery jak teŜ istniejącymi 
technologiami jej ochrony. Efektem kształcenia powinien być zarówno wzrost świadomości słuchaczy w zakresie zrozumienia celów 
jak teŜ algorytmów postępowania, obejmujących równieŜ aspekty społeczne i ekonomiczne technologii ochrony atmosfery, w 
realizacji zasady zrównowaŜonego rozwoju. 

Dr hab. Dobiesław Nazimek, prof. UMCS – Zakład Chemii Środowiskowej. 

Wykład: 30 godzin 
Punkty ECTS: 3,0 
Metody oceny: zaliczenie 
Metody nauczania: wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

Wykłady zawierają następujące treści programowe: 
• cele stawiane przed ochroną atmosfery, 
• fizyczna i chemiczna budowa atmosfery i jej związki i z ewolucją planety i Układu Słonecznego, 
• naturalne i antropogenne źródła zanieczyszczeń atmosfery, 
• wpływ technologii człowieka na stan atmosfery, 
• zmiany efektu cieplarnianego – przyczyny i skutki, 
• rola ozonu w atmosferze, kryzys ozonowy, 
• nowe niekonwencjonalne źródła energii a czystość atmosfery i ich związek z zasadą zrównowaŜonego rozwoju – 

technologiczne aspekty jej realizacji, 
• technologie eliminacji i ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw kopalnych, 

Literatura: 
1. Man and his Ecosystem, (L.J.Brasser and W.C.Mulder, eds.) vol. I-IV, Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York, Tokyo, 1989. 
2. Ozone Crisis, S. Roan, (D.Sobel, ed.) John Wiely and Sons, Imc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1989. 
3. Gas purification processes for air pollution control, ed. G. Nonhebel, Newnes-Butterwoths, London, 1972. 
4. Proceedings of 3rd Polish Seminar on Catalytic DENOX, Lublin-Krasnobród, 29-30 September 1996, Wydawnictwo UMCS, 

Lublin, 1996. 
5. Ewolucja materii, ewolucja środowiska, D.Nazimek, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2001. 
6. Człowiek i jego technologie, D.Nazimek, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2003. 

Dr hab. Dobiesław Nazimek, prof. UMCS – Zakład Chemii Środowiskowej. 

Ćwiczenia laboratoryjne: 15 godzin 
Punkty ECTS: 1,0 
Metody oceny: zaliczenie 
Metody nauczania: laboratorium 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

Chromatograficzna metoda analizy gazów trwałych (oznaczanie składu jakościowego i ilościowego substancji gazowych metodą 
współczynników korekcyjnych; wykonanie analizy mieszaniny gazowej przy uŜyciu chromatografu gazowego). 

Wyznaczanie zawartości ozonu w powietrzu atmosferycznym i pomieszczeń pracy (pobór próbek skaŜonego powietrza przy pomocy 
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aspiratora; analiza spektrofotometryczna chemisorbowanego analitu). 
Katalityczna redukcja tlenków azotu z zastosowaniem metali ósmej grupy jako katalizatorów (wyznaczanie emisji z otwartego źródła, 

dobór optymalnych warunków pracy katalizatora). 
Oznaczanie stęŜenia pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym (kalibracja rotametru aspiratora, oznaczanie ilości pyłu 

zawieszonego metodą wagową i reflektometryczną). 

Literatura: 
1. Materiały Konferencji 2nd Polish Seminar on Catalytic DENOX, Rabka, December, 1994, ed. M. Najbar, D. Nazimek, OPAL, Kraków, 1995. 
2. Elementy katalizy heterogenicznej, B.Grzybowska-Świerkosz, PWN, Warszawa, 1993. 
3. Chromatografia gazowa w badaniach adsorpcji i katalizy, T. Paryjczak, PWN, Warszawa, 1986. 
4. Niećko J, Chmiel B., Kozak D.: Niektóre własności i procesy zachodzące na cząsteczkach aerozoli, I Forum InŜynierii Ekologicznej, Lublin-

Nałęczów, 1996. 
5. Sienko J.M., Plane R.A.: Chemia. Podstawy i własności, WNT, Warszawa, 1980. 
6. Dziewulska-Łosiowa A.: Ozon w atmosferze, PWN, Warszawa, 1991. 

C15. Biotechnologiczne metody ochrony środowiska 

Punkty ECTS: 1,0 

Wykład: 15 godzin, zaliczenie 

Prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz - Zakład Fizyki Chemicznej 

Biotechnologia jako nauka integrująca szeroki wachlarz dyscyplin naukowych. Zakres współczesnej biotechnologii. Znaczenie 
biotechnologicznych metod produkcji w kontekście ochrony środowiska. Biotechnologiczna utylizacja odpadów komunalnych, rolniczych 
i przemysłowych. Tlenowe oraz beztlenowe (naturalne i sztuczne) biotechnologiczne procesy utylizacji odpadów. Osad czynny - ogólna 
charakterystyka oraz wpływ róŜnych parametrów na rozwój kultur osadu czynnego i intensywność jego działania. Zalety i wady wykorzystania 
immobilizowanych enzymów, drobnoustrojów oraz komórek roślinnych i zwierzęcych w procesach bioprodukcji i bioutylizacji. Rodzaje oraz 
metody immobilizacji enzymów, drobnoustrojów oraz komórek roślinnych i zwierzęcych. 
Materiały nośnikowe i ich modyfikacja pod kątem immobilizacji. Schematy oraz budowa niektórych urządzeń biologicznych oczyszczalni. 
Budowa reaktorów wykorzystywanych w biotechnologicznych procesach produkcyjnych.  
Przykłady wykorzystania enzymów, drobnoustrojów oraz komórek roślinnych i zwierzęcych w procesach produkcyjnych w odniesieniu do 
ochrony środowiska. 
Przykłady wykorzystania enzymów, drobnoustrojów oraz komórek roślinnych i zwierzęcych w procesach utylizacji niektórych szczególnie 
istotnych odpadów. 

Literatura: 
1. Problemy biotechnologii: Najnowsze osiągnięcia nauki, WPAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1988. 
2. Russel: Biotechnologia, PWN, Warszawa, 1990. 
3. Chmiel A: Biotechnologia - podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, PWN, Warszawa, 1991. 
4. Griffiths: Animal cells - the breakthrough to dominat technology, Cytotechnology 3 (1990) 109-116. 

C16. Problemy badawcze współczesnej ekologii 

Punkty ECTS: 1,0 

Wykład: 15 godzin, zaliczenie 

Prof. dr hab. BoŜenna Czarnecka – Zakład Ekologii, Instytut Biologii 

Związki ekologii z innymi dziedzinami wiedzy. Współczesne nurty ekologii a globalne problemy środowiskowe. Koncepcja 
ekosystemu wczoraj i dziś. Biologia i ekologia populacji (dynamika, behawior, genetyka). Podstawy modelowania struktury i dynamiki 
populacji. Wzorce czasowo-przestrzenne w populacjach i biocenozach. RóŜnorodność biologiczna oraz przyczyny jej ograniczania 
na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym. Wpływ fragmentacji siedlisk na rozmieszczenie gatunków. Teoria wysp; 
efekt wyspy, efekt krawędzi. Koncepcja metapopulacji. Ekstynkcja  populacji i gatunków. Zaburzenia ekosystemów, sukcesja i 
inwazja. Miasto jako ekosystem. Ekologia miasta, terenów zurbanizowanych i zdegradowanych, problemy synantropizacji i 
synurbizacji. Przedmiot badań ekologii behawioralnej. 

Literatura: 
1. Andrzejewski R., Weigle A. (red.): RóŜnorodność biologiczna Polski. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, 

2003. 
2. Falińska K.: Ekologia roślin. RóŜnorodność biologiczna. Ochrona przyrody. Ochrona środowiska.  Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 

2004. 
3. Groombridge B. (red.): Global Biodiversity: Status of the Earth’s Living Resources, Chapman and Hall, London, 1992. 
4. Krebs J.R., Davies N.B.: Wprowadzenie do ekologii behawioralnej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2001. 
5. Kurnatowska A. (red.): Ekologia. Jej związki z róŜnymi dziedzinami wiedzy, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Łódź, 1997. 
6. Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R.: Ekologia. Krótkie wykłady. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2005. 
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7. Pullin A.S.: Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2004. 
8. Strzałko J., Mossor-Pietraszewska T. (red.): Kompendium wiedzy o ekologii. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2003. 
9. Weiner J.: śycie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2003. 
10.  Wolański N.: Ekologia człowieka. T. 1. WraŜliwość na czynniki środowiskowe i biologiczne zmiany przystosowawcze. Wyd. 

Nauk. PWN, Warszawa, 2006. 

C21. ZagroŜenia cywilizacyjne dla środowiska - 
- technologie bezodpadowe 

Typ przedmiotu: kierunkowy. 
Poziom przedmiotu: zaawansowany. 
Wymagania wstępne: Zaliczenie kursu podstawowego z technologii chemicznej 
Cele przedmiotu: Zapoznanie z moŜliwościami nauki jaką jest technologia chemiczna dla likwidacji i ograniczania skutków zagroŜeń 

cywilizacyjnych. Przedstawienie skutków obecnie stosowanych procesów oraz pokazanie moŜliwości procesów opartych o 
nowe koncepcje chemiczne. 

Prof. dr hab. Tadeusz Borowiecki – Zakład Technologii Chemicznej 

Wykład: 30 godzin 
Punkty ECTS: 3.0 
Metody nauczania: wykład. 
Metody oceny: egzamin pisemny lub ustny 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

ZagroŜenia cywilizacyjne przełomu wieków, stosunek społeczeństw do chemii i przemysłu chemicznego. 
Sposoby podejścia do problemów ochrony środowiska. Procesy odpadowe, małoodpadowe i bezodpadowe w technologii 

chemicznej. Przemysł chemiczny a środowisko naturalne. 
Rozwój zrównowaŜony, ekorozwój – problemy i trudności, programy prośrodowiskowe w przemyśle:np. czystsza produkcja, 

zielona chemia, współczynnik 10, Ocena ekologiczna stosowanych i nowych technologii czy wyrobów. 
Znaczenie ropy naftowej dla gospodarki światowej (zasoby, produkcja, ceny, zuŜycie, sposoby przerobu). Kompleksowy 

przerób ropy naftowej jako przykład procesów małoodpadowych. 
Sposoby pozyskiwania benzyn handlowych wysokiej jakości (reforming, kraking, piroliza, komponowanie). Zielone benzyny, 

paliwa pochodzenia rolniczego. 
Konwertory spalin samochodowych; 
Nowe procesy wykorzystania cięŜkich frakcji z DRW (destylaty próŜniowe, gudron). 
Oleje silnikowe i oleje przepracowane – sposoby otrzymywania i przerobu; 
Hydroodsiarczanie jako najwaŜniejsze źródło siarki. Aspekty środowiskowe 
Siarka i procesy jej oczyszczania – aspekty ekologiczne; procesy absorpcyjnego odsiarczania; procesy Claus i SuperClaus; 
Problemy ekologiczne stosowania tworzyw sztucznych; tworzywa degradowalne i recykling tworzyw. 
 

Dr Bogusław Chmiel,  dr Adam Lesiuk – Zakład Technologii Chemicznej,  

Konwersatorium: 15 godzin 
Punkty ECTS: 1,0 
Metody nauczania: dyskusja panelowa. 
Metody oceny: zaliczenie na podstawie przygotowanego opracowania 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

W ramach zajęć omawiane są poniŜsze zagadnienia: 
1. Przemysł celulozowo-papierniczy i szklarski jako przykłady technologii wykorzystujących odpady (recykling makulatury i stłuczki szklanej, 

charakterystyka procesów technologicznych, bilans korzyści i zagroŜeń dla środowiska).    
2. Wykorzystywanie i unieszkodliwianie odpadów w przemyśle cementowym.  
3. Wykorzystywanie odpadowych produktów przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego (regeneracja olejów, wykorzystywanie odpadów 

asfaltowych) 
4. Recykling tworzyw sztucznych – moŜliwości i ograniczenia.  
5. Warunki tworzenia systemowej gospodarki przemysłowymi odpadami niebezpiecznymi.  

Literatura: 
1. A. Johansson – Czysta technologia, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997 
2. J.E. Andrews, P. Brimblecombe, T.D. Jickells, P.S. Liss – Wprowadzenie do chemii środowiska, Wyd. Naukowo-Techniczne, 

Warszawa 2000 
3. J. Molenda - Technologia chemiczna, Wyd. Szkolne i Pedag., Warszawa 1997 
4. J. Kępiński - Technologia chemiczna nieorganiczna, PWN Warszawa 1984 
5. E. Grzywa, J. Molenda - Technologia podstawowych syntez organicznych, WNT Warszawa 2000, t.I i II 
6. D. Kozak, B. Chmiel, J. Niećko - Ochrona środowiska – podręcznik do ćwiczeń terenowych chemiczne aspekty ochrony 
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środowiska - Lublin 1999 
7. Artykuły dotyczące problematyki czystszej produkcji i odpadów zamieszczane w czasopismach:Ochrona Powietrza i Problemy 

Odpadów, Czystsza Produkcja w Polsce, EkoinŜynieria, Chemik, Przemysł Chemiczny, Wiadomości Chemiczne, Ekologia i 
Technika, Green Chemistry. 

C22. Metody analizy zanieczyszczeń środowiska 

Punkty ECTS: 5,0 

Wykład: 30 godzin, egzamin 

Prof. dr hab. Roman Leboda – Zakład Fizyki Chemicznej  

Chemia analityczna środowiska. Analiza specjacyjna. Podział metod analitycznych. Typy próbek środowiskowych i ich 
charakterystyka. Pobieranie i przygotowywanie próbek środowiskowych do analizy. Problemy analizy śladów. Przegląd instrumentalnych metod 
oznaczania składników próbek środowiskowych. 

Analiza jakościowa w chromatografii: ogólny podział metod z danych retencji z uwzględnieniem oceny innymi metodami 
fizykochemicznymi (off-line, on-line), analiza jakościowa w GC: porównanie chromatogramów, wewnętrzny standard, analiza grupowa – szeregi 
homologiczne, indeks retencji Kovatsa, dwa detektory, reakcje chemiczne. 

Analiza ilościowa: podstawy, metody pomiaru powierzchni pików, metody kalibracji ilościowej w GC i HPLC, ilościowa ocena 
chromatogramów (integratory, komputery), błędy i ich unikanie. 

Technologie przygotowania próbek do analiz chromatograficznych: ekstrakcja do fazy stałej cieczami w stanie nadkrytycznym, ciecz-
ciecz, ciało stałe-ciecz, dializa – zasada procesu, zakres zastosowań oraz czynniki wpływające na efektywność i selektywność wyodrębniania 
próbki do analizy. Techniki łączone w analizie środowiska. 

Ćwiczenia laboratoryjne: 30 godz.- zaliczenie 

Pracownicy Zakładu Fizyki Chemicznej 

Zastosowanie nowoczesnych metod analitycznych do analizy w ochronie środowiska, analiza pestycydów metodą GC/ECD, analiza 
ekstraktów SFE z pyłów kominowych metodą GC/MS, zastosowanie techniki podtrzymywanych ciekłych membran (SLM) do zatęŜania śladów, 
zastosowanie elektroforezy kapilarnej do analizy kwasów fenolowych i anionów nieorganicznych, wykorzystanie metod ekstrakcyjnych (SFE, 
SPE, SLM) do prekoncentracji i oczyszczania ekstraktów.  

Literatura: 
1. Witkiewicz Z.: Podstawy chromatografii, wyd.2-gie WNT, Warszawa, 1995. 
2. Namieśnik J., Łukasiak J., Jamrógiewicz Z.: Pobieranie próbek środowiskowych do analizy, PWN, Warszawa, 1995. 
3. Namieśnik J. i Jamrógiewicz Z. red. (praca zbiorowa): Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, WNT, Warszawa, 

1998. 
4. Janosz-Ratajczyk M (red.): Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2003. 

C23. Chemia i fizyka gleb 

Punkty ECTS: 4,0 

Wykład: 30 godzin, semestr II, zaliczenie 

Prof. dr hab. Ryszard Dębicki - Zakład Gleboznawstwa, Instytut Nauk o Ziemi 

 Fizyka gleby (gleba jako układ wielofazowy - polidyspersyjny, właściwości wodno-powietrzne, cieplne, mechaniczne, wymiana masy i 
energii w systemie gleba-roślina-atmosfera, teoria potencjałów, układy ustalone i nieustalone, nasycone i nienasycone). Bilanse: wody, ciepła, 
promieniowania, składników. Fizykochemia i chemia gleby (makro- i mikroskładniki - dostępność, rola pH, równowagi jonowe, formy 
kwasowości, zjawiska powierzchniowe, kompleks sorpcyjny, procesy redox, odporność na redukcję). Biologia i biochemia gleby (aktywność 
biologiczna, enzymatyczna, respiracja, procesy biogeochemiczne). Migracja i los zanieczyszczeń w glebie. Gleba jako filtr i sorbent 
zanieczyszczeń. Degradacja fizyczna, chemiczna i biologiczna gleby. Gleby antropogenne. Wzorcowe powierzchnie glebowe. Karta gleb UE i 
FAO. 

Ćwiczenia laboratoryjne: 15 godzin, zaliczenie 

Pracownicy Zakładu Gleboznawstwa, Instytut Nauk o Ziemi 

1. Program ćwiczeń ściśle związany z tematyką wykładów, m.in.:  
2. Materia organiczna gleby: formy, znaczenie, obieg, transport związków organicznych w glebie 
3. Właściwości fiz-chem-biol. gleby (definicje i jednostki) 
4. Mechanizm zakwaszania gleby 
5. Woda glebowa, jej postacie i ruch w glebie, pomiar 
6. Transport zanieczyszczeń gazowych i ciekłych w glebie, mechanizm migracji soli w glebie 
7. Aktywność respiracyjna i enzymatyczna gleby  
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8. Procesy oksydoredukcyjne w glebie 
9. Migracja glinu w glebie i jego toksyczność w glebie dla roślin  
10. Zmiany w glebach zdegradowanych i rekultywowanych. 
11. Wykorzystanie najnowszych metod pomiarowych w badaniach gleboznawczych 

Literatura: 

1. Brady N., Buckman: Gleba i jej własności, PWRiL, Warszawa, 1975. 
2. Miedziejko E.: Agrofizyka i biofizyka, AR Poznań, 1994. 
3. Przestalski S.: Fizyka z elementami biofizyki i agrofizyki. AR Wrocław, 1993. 

C24. Chemia zanieczyszczeń Ŝywności 

Punkty ECTS: 2,5 

Wykład: 15 godzin, zaliczenie 

Dr Irena Choma - Zakład Fizyki Chemicznej 

Zanieczyszczenie środowiska, historia chemii Ŝywności. Składniki odŜywcze, inne naturalne składniki Ŝywności, dodatki do 
Ŝywności, naturalne związki toksyczne. Naturalne procesy metabolizmu, metabolizm ksenobiotyków. Chemiczne skaŜenia Ŝywności, 
mutagenne i rakotwórcze działanie ksenobiotyków. Związki mutagenne w Ŝywności. 

Ćwiczenia laboratoryjne: 15 godz., zaliczenie 

Pracownicy Zakładu Fizyki Chemicznej i Fizykochemicznych Metod Rozdzielania 

Metody analizy chromatograficznej Ŝywności: 
a) chromatografia gazowa, GCMS – naturalne, lotne składniki Ŝywności. 
b) wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC – dodatki do Ŝywności. 
c) chromatografia cienkowarstwowa TLC – zanieczyszczenia Ŝywności. 

Literatura: 

1. Sikorski Z. (red.): Chemiczne i funkcjonalne właściwości składników Ŝywności, WNT, Warszawa,1994 
2. Namieśnik J., Jaśkowski J. (red.): Zarys ekotoksykologii, EKO-Pharma, Gdańsk, 1995 
3. Zakrzewski S.: Podstawy toksykologii środowiska , PWN, Warszawa, 1995 
4. Belitz H.-D., Grosch W.: Food Chemistry, Springer, Berlin, 1999 

C25. Fotochemia 

Typ przedmiotu: kierunkowy. 
Poziom przedmiotu: zaawansowany. 
Wymagania wstępne: - 
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstaw fotochemii oraz zapoznanie studentów z konsekwencjami 
oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na organizmy Ŝywe oraz na środowisko naturalne. 
Dr hab. Irena Malinowska – Zakład Chromatografii Planarnej, Katedra Chemii Fizycznej 
Wykład: 15 godzin 
Punkty ECTS: 1,5 
Metody nauczania: wykład 
Metody oceny: zaliczenie. 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Przedmiot fotochemii. Podstawy fotochemii – kwantowa budowa materii, absorpcja promieniowania. Stany wzbudzone cząsteczek, 
przejścia elektronowe, shcemat Jabłońskiego. Procesy fotofizyczne i fotochemiczne. Podstawowe prawa fotochemiczne. Pierwotne i 
wtórne procesy fotochemiczne. Procesy emisyjne – fotoluminescencja i jej odmiany. Bezpromieniste przekazywanie energii – 
fotosensybilizacja. Podstawowe reakcje fotochemiczne. Reakcje fotochemiczne zachodzące w środowisku (fotochemia atmosfery, 
cykl ozonowy, zanieczyszczenie środowiska a reakcje fotochemiczne).  
Elementy fotobiologii - reakcje fotochemiczne zachodzące w organizmach Ŝywych – fotostarzenie, fototerapia. Elementy fotochemii 
stosowanej: fotochemiczne otrzymywanie witaminy D3, fotopolimeryzacja, fotosieciowanie. Zastosowanie reakcji fotochemicznych w 
fotografii, kserografii, efekt fotochromowy, wybielacze optyczne, barwniki fluoryzujące.  

Literatura: 
1. S.Paszyc, Podstawy Fotochemii, PWN, W-wa 1987 
2. J.A.Baltrop, J.D.Coyle, Fotochemia – podstawy, PWN, W-wa 1987 
3. P. Suppan „Chemistry and light” The Royal Society of Chemistry,Cambrige, 1994 (tłumaczenie polskie – J.Prochorow „Chemia i 

światło”, PWN, W-wa 1997) 
4. Z. Kęcki Podsatwy spektroskopii molekularnej, PWN, W-wa 1976 
5. P.W.Atkins, Podstawy Chemii Fizycznej, PWN, W-wa 1999 
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6. J. Pączkowski (red) Fotochemia polimerów – teoria i zastosowanie, wyd. UMK Toruń, 2003 
 

C26. Wykład monograficzny 
 
Typ przedmiotu: kierunkowy. 
Poziom przedmiotu: zaawansowany. 
Wymagania wstępne: - 
Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi zrównowaŜonego rozwoju, zwłaszcza Regionu Morza 

Bałtyckiego. 

Dr Jerzy Niećko – Zakład Chemii Środowiskowej 

Wykład: 30 godzin 
Punkty ECTS: 3,0 
Metody nauczania: konwersatorium. 
Metody oceny: zaliczenie (co najmniej 80% frekwencja). 
Język wykładowy: angielski (90%) i polski (10%) 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

W ramach tego przedmiotu prowadzone są zajęcia pt. "ZrównowaŜony Rozwój Regionu Morza Bałtyckiego", których program 
opracowany został przez Uniwersytet Bałtycki w Uppsali (Szwecja). Zaliczenie tych zajęć ma formę egzaminu pisemnego (50% 
pytań opracowuje strona szwecka i 50% UMCS). W przypadku, gdy student zda ten egzamin, nie tylko zalicza on wykład 
monograficzny, lecz równieŜ otrzymuje dyplom wydany przez Uniwersytet Bałtycki, świadczący o pomyślnym ukończeniu kursu 
"ZrównowaŜony Rozwój Regionu Morza Bałtyckiego". Dyplom jest podpisany zarówno przez stronę szwedzką (Uppsala) i polską 
(UMCS). Natomiast, jeśli student nie zda egzaminu, to moŜe uzyskać zaliczenie wykładu monograficznego, na podstawie 
"wysłuchanie wykładu", ale nie moŜe otrzymać dyplomu z Uniwersytetu Bałtyckiego.    
1. Podstawy historyczne ochrony środowiska w Regionie Morza Bałtyckiego. 
2. Energia - Od paliw kopalnych do odnawialnych źródeł energii. 
3. Przepływ materii - W kierunku  zrównowaŜonego zarządzania materiałami. 
4. śywność i wyroby z roślin - ZrównowaŜone rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo. 
5. Produkcja przemysłowa - Zmniejszenie ilości odpadów, czystsza technologia i ekologia przemysłowa. 
6. Transport ludzi i towarów- Transport ludzi i towarów w Regionie Morza Bałtyckiego. 
7. Mieszkalnictwo - Urbanizacja , domy i powstawanie społecznego zarządzania. 
8. Ekonomia - Rynek, ceny i budŜet w społeczeństwie zrównowaŜonego rozwoju. 
9. Podstawy zrównowaŜonego rozwoju - Etyka, prawo, kultura i bariry utrudniające osiągnięcie zrównowaŜonego rozwoju. 
10. Od intencji do działań - Polityka zrównowaŜonego rozwoju. 

Literatura: 
1. Zestaw 10 około 50-stronicowych broszur/opracowań o tematyce wymienionej powyŜej, wydanych przez Uniwersytet Bałtycki, z 

siedzibą sekretariatu w Uppsali, Szwecja, 1997.  
2. Zestaw 10 wideokast, kaŜda po około 45 minut, nagranych przez Uniwersytet Bałtycki, Uppsala. Nagrane wideokasety są 

poświęcone wybranym zagadnieniom prezentowanym w broszurkach. Producent wideokaset Peter  Ocskay Uppsala, 1997. 
3. Ryden L., Migula P., Andersson M. (editor): Environmental Science, printed by: Almqvist and Wiksell Tryckeri, Uppsala. The 

Baltic University Press, Uppsala, 2003. 
 

C27. Pracownia specjalistyczna 
Typ przedmiotu: kierunkowy. 
Poziom przedmiotu: zaawansowany. 
Wymagania wstępne: uczestnictwo w Wykładzie Monograficznym C 26 
Cele przedmiotu: pogłębienie wiadomości dotyczących tematyki zrównowaŜonego rozwoju, zwłaszcza regionu Morza Bałtyckiego 

Dr Jerzy Niećko – Zakład Chemii Środowiskowej 

Konwersatorium: 15 godzin 
Punkty ECTS: 1,0 
Metody nauczania: konwersatorium. 
Metody oceny: zaliczenie (co najmniej 80% frekwencja oraz opracowanie w języku angielskim prezentacji w Power Point na wybrany 

temat związany z tematyką zrównowaŜonego rozwoju). 
Język wykładowy: angielski (80%) i polski (20%) 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

Tematyka jest taka sama jak prezentowana w treściach merytorycznych przedmiotu Wykład Monograficzny C 26. Podczas 
konwersatorium są omawiane wybrane zagadnienia prezentowane w dziesięciu 50 stronicowych broszurach i dziesięciu 45 
minutowych videokasetach. 
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Pracownicy jednostek dydaktycznych, w których studenci wykonują pracę magisterską. 

Ćwiczenia laboratoryjne: 135 godzin 
Punkty ECTS: 7,0 
Metody nauczania: laboratorium. 
Metody oceny: zaliczenie  
Treści merytoryczne przedmiotu:  

Program zajęć jest ściśle związany z tematyką wykonywanych prac magisterskich. 

C31. Radiometria i ochrona przed promieniowaniem  
 
Punkty ECTS: 5,0 
Wykład: 30 godzin, semestr III, egzamin 
Prof. dr hab. Stanisław Chibowski – Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów 
Rozwój energetyki jądrowej, niebezpieczeństwo uŜycia broni nuklearnej, coraz większe zainteresowanie zastosowaniem izotopów w 
przemyśle, nauce, medycynie staje się powodem upowszechniania wiedzy na temat zasad pracy z materiałami promieniotwórczymi. 
Koniecznym jest zatem zapoznanie się z podstawowymi przepisami (Prawo atomowe i zarządzenia z niego wypływające), 
jednostkami w ochronie radiologicznej – sposobami ich obliczania i pomiaru (przyrządy do wykrywania skaŜeń i pomiaru dawek), 
gospodarką odpadami promieniotwórczymi. 
Ćwiczenia laboratoryjne: 30 godzin, zaliczenie 
Pracownicy Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów 
Zasady pracy z materiałami promieniotwórczymi, ruchome laboratorium pomiarów radioaktywności w środowisku, zapoznanie z 
stacjami pomiarów skaŜeń powietrza, pomiar skaŜenia Ŝywności i materiałów budowlanych – spektrometrami gamma, pomiar i 
obliczania dawek promieniowania, odpady promieniotwórcze, usuwanie skaŜeń promieniotwórczych, analiza radiochemiczna próbek 
środowiskowych. 

Literatura: 
1. Prawo atomowe  
2. W. Gorączko - Radiochemia i ochrona radiologiczna  
3. B. Gostkowska  – Ochrona radiologiczna, wielkości jednostki, obliczenia  
4. A. Skłodowska, B. Gostkowska – Promieniowanie jonizujące a człowiek i środowisko,  
5. W. Szymański – Elementy nauki o promieniowaniu jądrowym dla kierunku ochrona środowiska  
6. M. Siemiński - Fizyka zagroŜeń środowiska, Człowiek i promieniowanie jonizujące( red. A. Z. Hrynkiewicz)  
7. A. Czerwiński - Energia jądrowa i promieniotwórczość  
8. B. Dziunikowski - O fizyce i energii jądrowej 

C32. Aktualne problemy ochrony środowiska 

Typ przedmiotu: kierunkowy. 
Poziom przedmiotu: zaawansowany. 
Wymagania wstępne: - 
Cele przedmiotu: zapoznanie z wybranymi aktualnymi problemami ochrony środowiska w Polsce, UE i świecie oraz nabycie 

umiejętności pisania opracowań na wybrane tematy, prezentowane w treściach programowych tego przedmiotu. 

Dr Jerzy Niećko – Zakład Chemii Środowiskowej 

Konwersatorium: 30 godzin 
Punkty ECTS: 2,0 
Metody nauczania: konwersatorium. 
Metody oceny: zaliczenie (co najmniej 80% frekwencja, aktywny udział, przygotowanie 15-20 minutowej prezentacji, najlepiej w 

Power Point, na wybrany temat podany w treściach merytorycznych tego przedmiotu. 
Treści merytoryczne przedmiotu:  

Surowce energetyczne  a zanieczyszczenia środowiska wywołane otrzymywaniem z nich energii, aspekty ekologiczne i 
ekonomiczne krajów, w których głównym surowcem energetycznym jest węgiel kamienny (przypadki: kraj jest importerem węgla, kraj 
jest eksporterem węgla, jak Polska), demograficzne zagroŜenia ludzkości i sposoby ich rozwiązywania, zanieczyszczenia 
środowiska wynikające z produkcji i przetwarzania Ŝywności, odsiarczanie spalin, odazotowanie spalin, zanieczyszczenia emitowane 
przez środki transportu, metale cięŜkie (Hg, Cd, Pb i inne) w środowisku, aerozole (pył zawieszony) i jego charakterystyka oraz 
oddziaływanie na organizm ludzki, zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego, ozon troposferyczny i stratosferyczny, inne zagadnienia 
mające związek z ochroną środowiska, które leŜą w interesie społecznym 

Literatura: 
1. Cunningham W.P., Saigo B.W.: Environmental Science. A global concern. Wm.C.Brown Publishers, 1990. 
2. Czasopisma: Ochrona Środowiska, Ochrona powietrza i problemy odpadów, Polish Journal of Environmental Studies, Problemy Ekologii, 

EcoTechnika, Gaz, Woda i Technika Sanitarna. 
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C33. Wykład monograficzny 

Punkty ECTS: 3,0 

Wykład: 30 godzin, semestr III, zaliczenie 

Pracownicy jednostek dydaktycznych, w których studenci wykonują pracę magisterską. 

Program wykładu jest ściśle związany z wybraną specjalnością oraz tematyką prac magisterskich. 

C34. Seminarium magisterskie (równieŜ C42)  

Punkty ECTS: 3,0 

Seminarium: 30 godzin, semestr III, zaliczenie 

Pracownicy jednostek dydaktycznych Wydziału Chemii, w których studenci wykonują prace magisterskie. 

 Program zajęć jest ściśle związany z wybraną specjalnością oraz nawiązuje do tematyki prac magisterskich. 

C35. Pracownia magisterska (równieŜ C43) 

Punkty ECTS: 10,0 

Ćwiczenia laboratoryjne : 15 godzin na 1 studenta (konsultacje z promotorem pracy magisterskiej), zaliczenie 

Pracownicy jednostek dydaktycznych Wydziału Chemii, w których studenci wykonują prace magisterskie. 

Program zajęć jest ściśle związany z tematyką wykonywanej pracy magisterskiej. 

C41. Metody matematyczne i komputerowe w ochronie środowiska 

Punkty ECTS: 3,5 

Wykład: 15 godzin, zaliczenie 

Dr Adam Marczewski – Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów 

 Podstawy uŜytkowania komputerów, w szczególności komputerów osobistych (PC), w tym specyfika PC podłączonych o sieci internet 
(dostęp do innych uŜytkowników i zasobów - korzyści i zagroŜenia) oraz komputerów przenośnych (wykorzystanie do zbierania i analizy danych 
w terenie, prezentacja wyników). Urządzenia peryferyjne (drukarka, ploter, digitizer, skaner, wymienne nośniki pamięci). Podstawy działania 
komputerów z punktu widzenia uŜytkownika - pliki, foldery/katalogi, pamięć. Podstawy uŜytkowania i konfiguracji systemów DOS i Windows 
(9x/NT). Podstawowe pojęcia i komendy systemów sieciowych Novell i Unix. Korzystanie z internetu - e-mail, ftp, WWW, wyszukiwanie 
informacji w internecie. 
Tworzenie i edycja artykułów naukowych oraz złoŜonych publikacji przy wykorzystaniu zaawansowanych edytorów dla PC - hierarchiczne 
struktury tekstu (rozdziały, podrozdziały, odnośniki literaturowe, obiekty osadzone - graficzne, równania i in.), korespondencja seryjna, 
porównywanie wersji na przykładzie MS Word.  
Stosowanie arkuszy kalkulacyjnych (Excel) do gromadzenia, analizy i prezentacji danych. Graficzna prezentacja wyników (arkusze kalkulacyjne, 
specjalizowane programy graficzne, oprogramowanie statystyczne, wykresy 2D, 3D i topograficzne). 
Bazy danych - tworzenie baz danych, struktury baz danych, gromadzenie i analiza danych - formułowanie zapytań, tworzenie raportów. 
Popularne bazy danych dla PC (Access). 
Prezentacja wyników i integracja wyników przy wykorzystaniu programów tzw. prezentacyjnych na przykładzie MS Powerpoint. 
RóŜne formaty dokumentów - problemy związane z konwersją.  
Elementy metod statystycznych w doświadczalnictwie: rozkłady zmiennych losowych, analiza zaleŜności jedno- i wieloparametrowych - regresja 
i korelacja liniowa i nieliniowa, metody optymalizacyjne, planowanie eksperymentu. 

Ćwiczenia laboratoryjne: 30 godzin, zaliczenie 

Dr Adam Marczewski – Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów 

 Podstawy uŜytkowania PC - sprzęt i systemy operacyjne. Tworzenie i edycja dokumentów (tekstów nieformatowanych oraz prostych i 
hierarchicznych dokumentów; MS Word), arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel), bazy danych (MS Access) oraz prezentacji multimedialnych (MS 
Powerpoint). Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego jako prostej bazy danych oraz do prostego modelowania i analizy danych. Tworzenie i 
wykorzystanie bazy danych. Bezpieczeństwo danych (hasła i zabezpieczenia) i systemów komputerowych (wirusy). Korzystanie z sieci Novell 
(podstawowe komendy i problemy). Korzystanie z internetu - adresy internetowe, poczta elektroniczna, ftp, WWW - przeglądarki internetowe 
(Netscape Navigator i MS Internet Explorer). Publikowanie w internecie - pliki HTML, strony WWW, hyperlinki. Biblioteki internetowe.  

Literatura: 
1. Kozdrowicz: IBM PC i PC DOS, WKŁ, Warszawa, 1992. 
2. Dokumentacja on-line systemów MS DOS, MS Windows i Novell Netware. 
3. Dokumentacja on-line MS Office 4.x/95/97, Microsoft. 
4. Eckschlager: Błędy w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 1974. 
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5. Czermiński, A. Iwasiewicz, Z. Paszek, A. Sikorski: Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym, PWN, Warszawa, 1974. 

 

C42. Seminarium magisterskie 

Punkty ECTS: 3,0 

Seminarium: 30 godzin, semestr IV, zaliczenie 

Pracownicy jednostek dydaktycznych Wydziału Chemii, w których studenci wykonują prace magisterskie. 

 Program zajęć jest ściśle związany z wybraną specjalnością oraz nawiązuje do tematyki prac magisterskich. 

 

C43. Pracownia magisterska 

Punkty ECTS: 21,0 

Ćwiczenia laboratoryjne: 15 godzin na 1 studenta (konsultacje z promotorem pracy magisterskiej), zaliczenie  

Pracownicy jednostek dydaktycznych Wydziału Chemii, w których studenci wykonują prace magisterskie. 

Program zajęć jest ściśle związany z tematyką wykonywanej pracy magisterskiej. 

 

 
2.9.3. Opis przedmiotów obowiązujących na specjalności: biologiczno-geograficzne aspekty ochrony 
środowiska 

 
 
Nazwa przedmiotu 
a. imię i nazwisko wykładowcy 
b. wymiar godzinowy, forma nauczania, liczba punktów ECTS 
c. semestr  
d. sposób oceny i forma zaliczenia 
e. wymagania wstępne 
f. efekty kształcenia 
g. treści merytoryczne przedmiotu 
h. zalecane podstawowe podręczniki (literatura uzupełniająca z uwagi na częstą aktualizację podawana jest w chwili 

rozpoczęcia zajęć) 
 
 

Przedmioty podstawowe 
 
 

Ekotoksykologia 
a. dr Mariola Andrejko, prof. dr hab. Teresa Jakubowicz 
b. 90 godz. (30 godz. wykł., 60 godz. lab.),  8 p. 
c. semestr  I  
d. egzamin pisemny 
e. zaliczony kurs chemii organicznej i nieorganicznej 
f. Znajomość metodyki toksykologii w zakresie ochrony środowiska, umiejętność oceny źródeł intoksykacji, sposobów 

detoksykacji; znajomość skutków oddziaływania substancji toksycznych na organizmy Ŝywe i przemian, jakim ulegają 
w organizmie i w środowisku. 

g. Toksykodynamiczna, fizykochemiczna i biologiczna charakterystyka trucizn. Metabolizm ksenobiotyków. Mikrosomalny 
układ enzymów metabolizujących ksenobiotyki. Toksyczność wybranych metali cięŜkich. Toksykologia pestycydów. 
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), polichlorowane bifenyle (PCB), dibenzodioksyny (PCDD) i 
dibenzofurany (PCDF). Azotany i azotyny. Nitrozoaminy i mikotoksyny. Mechanizmy adaptacji zwierząt i roślin do 
ekstremalnych warunków środowiska. Wpływ czynników środowiskowych na powstawanie nowotworów. Obrót, retencja, 
biokumulacja, biomagnifikacja       i biotransformacja toksyn w środowisku. Toksokinetyka i toksodynamika środowiska. 
Eliminacja toksyn ze środowiska. Detoksykacja i demutageneza. Ocena toksyczności ksenobiotyków. Intoksykacja 
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środowiska. 
h. Seńczuk W. (red.) Toksykologia: podręcznik dla studentów, lekarzy i farmaceutów. PZWL 2002;  Zakrzewski S.F. 

Podstawy toksykologii środowiska.  PWN 1995;  Siemiński M. Środowiskowe zagroŜenia zdrowia  PWN 2001. 
 
 

Planowanie przestrzenne 
a. dr Waldemar  Gorzym-Wilkowski, dr Bogusława Baran-Zgłobicka 
b. 45 godz. (30 godz. wykł., 15 godz. konw.),  2,5 p. 
c. semestr  I 
d. zaliczenie pisemne 
e. znajomość zasad gospodarowania podstawowymi składnikami środowiska przyrodniczego oraz relacji pomiędzy 

środowiskiem a gospodarką i Ŝyciem społecznym 
f. znajomość przesłanek i zasad sporządzania dokumentów planistycznych 
g. Podstawowe terminy, cechy i zasady planowania przestrzennego, jego geneza i ewolucja. Rozwój i kształt polskiego 

planowania przestrzennego. ZrównowaŜony rozwój jako model. Źródła informacji przyrodniczej dla planowania 
przestrzennego. Rola uwarunkowań przyrodniczych w planowaniu przestrzennym. Inwentaryzacja przyrodnicza. 
Ekonomiczne, społeczne, kulturowe i prawne uwarunkowania planowania przestrzennego. Struktura planowania: 
krajowe, wojewódzkie, miejscowe. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – znaczenie, przedmiot ustaleń, 
zasady określania funkcji terenu. Mechanizmy artykułowania interesów i rozstrzygania konfliktów przestrzennych. 
Formalno-prawne procedury planowania. Zasady sporządzania dokumentów planistycznych. Miejsce planowania 
przestrzennego w polityce rozwoju lokalnego i regionalnego. 

h. Dubel K. Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Wyd. Ekonomia i Środowisko 2000; Parysek 
J.J. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Wyd. UAM 2007; Gorzym-Wilkowski W. Gospodarka przestrzenna 
samorządu terytorialnego. Zarys. Wyd. UMCS 2006. 

 
 

Polityka ochrony środowiska 
a. prof. dr hab. Marian Harasimiuk 
b. 45 godz. (30 godz. wykł., 15 godz. konw.), 3,5 p. 
c. semestr  I 
d. egzamin 
e.  – 
f. Znajomość mechanizmów powstawania i zasad polityki ekologicznej oraz jej roli  w ochronie środowiska na poziomie 

międzynarodowym i krajowym 
g. Teoretyczne podstawy polityki ekologicznej. Globalne aspekty polityki w zakresie ochrony środowiska. Światowe 

konferencje jako wyznaczniki globalnej polityki środowiskowej. Raporty IPCC i ich rola w polityce ekologicznej. 
Ewolucja polityki ekologicznej  w Polsce. Planowanie przestrzenne a polityka ekologiczna na poziomie kraju, regionu, 
gminy. Polityka ochrony środowiska w regionie lubelskim 

h. Boć J. i in. Ochrona środowiska. Kolonia Limited 2008;  Dobrzański G. (red.). Ochrona środowiska przyrodniczego. 
PWN 2008;  Poskrobko B. Zarządzanie środowiskiem. PWE 2007. 

 
 
Statystyka i modelowanie w naukach o środowisku 
a. dr Leszek Łajtar  (Zakład Chemii Teoretycznej Wydz. Chemii) 
b. 30 godz. (10 godz. wykł., 20 godz. konw.), 3 p. 
c. semestr  I 
d. ocenianie ciągłe ćwiczeń, egzamin pisemny 
e. zaliczony kurs matematyki w zakresie studiów I stopnia 
f. Znajomość metod badań statystycznych zjawisk masowych i modelowania procesów zachodzących w przyrodzie. 

Umiejętność praktycznego wykorzystania metod i modeli w badaniach środowiskowych, w szczególności do 
prognozowania i weryfikacji hipotez. 

g. Zmienne losowe jednowymiarowe. Rozkład empiryczny, dystrybuanta. Parametry rozkładu empirycznego: wartość 
oczekiwana, moda, mediana, współczynniki zmienności, wariancja, odchylenia, kwantyle, współczynniki asymetrii 
rozkładu, kurtoza, eksces. Estymacja punktowa i przedziałowa. Przedziały ufności. Testowanie hipotez statystycznych. 
Parametryczne testy istotności. Nieparametryczne testy istotności. Zmienna losowa dwuwymiarowa. Badanie 



 102

niezaleŜności zmiennych losowych. Regresja I i II rodzaju Model liniowy. Dobór zmiennych objaśniających metodą 
analizy macierzy korelacji. Szacowanie parametrów modelu liniowego, przedziały ufności dla parametrów.  
Weryfikacja modelu liniowego, współczynnik determinacji. 

h. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN 2007; Sobczyk M. Statystyka. PWN 2005;  Koronacki 
J., Mielniczuk J. Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne 2001. 

 
 
 

Przedmioty specjalizacyjne 
 
 

Biogeografia 
a. dr Małgorzata Wrzesień 
b. 60 godz. (30 godz. wykł., 30 godz. konw.),  5 p. 
c. semestr  II 
d. egzamin pisemny 
e. – 
f. Znajomość prawidłowości rządzących rozmieszczeniem organizmów na Ziemi i jego zaleŜności od dynamiki procesów 

zachodzących w środowisku. Znajomość metod badawczych stosowanych w biogeografii. 
g. Potrzeba badań biogeograficznych i ich znaczenie w rozumieniu przekształcania biosfery. Czynniki biotyczne i 

abiotyczne warunkujące kształt i wielkość zasięgów. Powstawanie zasięgów gatunków ekspansywnych i ich wpływ na 
zasięgi rodzime. Główne jednostki geobotaniczne i zoogeograficzne. Zmiany w formacjach roślinnych świata w 
poszczególnych strefach klimatycznych. Biogeografia wysp. Metody analiz i porównań flory i fauny wybranych terenów. 

h. Kondracki J. Geografia regionalna Polski. PWN 2000; Podbielkowski Z. Fitogeografia części świata. Tom I i II. PWN 
2002;  Udvardy M. Zoogeografia dynamiczna. PWN 1978. 

 
 

Degradacja i ochrona powierzchni Ziemi 
a. dr Andrzej Plak, dr Jan Rodzik, dr Wojciech Zgłobicki 
b. 60 godz. (30 godz. wykł., 30 godz. konw.),  5 p. 
c. semestr  III 
d. ocenianie ciągłe, egzamin  
e. zaliczone kursy: geomorfologii, geologii, gleboznawstwa 
f. Umiejętność oceny stanu środowiska geograficznego, zwłaszcza zaszłych i przewidywanych zmian, stosowania 

interdyscyplinarnych metod badawczych do rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych z 
uwzględnieniem aspektów prawnych. 

g. Wpływ eksploatacji surowców mineralnych na środowisko geograficzne. Zmiany środowiska w wyniku działalności 
rolniczej, osadnictwa i komunikacji. Uwarunkowania procesów geomorfologicznych prowadzących do erozji gleb i 
erozji wąwozowej. Środowiskowe skutki erozji wąwozowej. Degradacja mechaniczna, chemiczna i biologiczna gleb. 
Wpływ urbanizacji na zmiany właściwości chemicznych, fizykochemicznych, fizycznych i biologicznych współczesnego 
środowiska w aspekcie jakości Ŝycia człowieka. Skutki degradacji litosfery. Podstawy prawne ochrony litosfery. 
Ochrona obiektów geologicznych. Ochrona zasobów surowców mineralnych. Ochrona gleb w aspekcie ich 
wielofunkcyjnej roli w środowisku. Rekultywacja terenów zdewastowanych przez eksploatację surowców, działalność 
rolniczą i czynniki naturalne stymulowane gospodarką człowieka. 

h. Kowalik P. Ochrona środowiska glebowego. PWN 2001;  Kozłowski S. (red.) Ochrona litosfery. PIG 1998; Kostrzewski 
A., Kotarba A., Krzemień K. (red.). Współczesne przemiany rzeźby Polski. Instytut Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej UJ, 2008. 

 
 
 

Ekofizjografia 
a. dr  Witold Wołoszyn, dr Grzegorz Janicki 
b. 60 godz. (20 godz. wykł., 40 godz. konw.),  6 p. 
c. semestr  I 
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d. ocenianie ciągłe (opracowania), egzamin  
e. znajomość mechanizmów funkcjonowania środowiska 
f. Umiejętność wykonywania opracowań ekofizjograficznych na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 
g. Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej. Koncepcja zrównowaŜonego rozwoju w zagospodarowaniu 

przestrzennym. Bariery i konflikty ekologiczne. Formalne podstawy uwzględniania problematyki przyrodniczej w 
dokumentach planistycznych na poziomie regionalnym i lokalnym. Opracowanie ekofizjograficzne – wymogi prawne, 
forma, zakres. Metodyka sporządzania opracowań ekofizjograficznych. Charakterystyka waŜniejszych elementów 
środowiska na potrzeby opracowań ekofizjograficznych. Obszary i obiekty chronione w ekofizjografii. Zbiorcza 
kwalifikacja fizjograficzna terenu. Zespołowe wykonanie studium dotyczącego problematyki przyrodniczej dla 
określonego obszaru z regionu lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekofizjograficznych. Forma 
pisemna i kartograficzna.  

h. Richling A.,  Solon J. Ekologia krajobrazu. PWN 1998;  Stala Z. Ekofizjograficzne zasady kształtowania struktury 
przestrzennej miast w planach zagospodarowania przestrzennego. IGPiK 1990;  Szponar A. Fizjografia urbanistyczna. 
PWN 2003. 

 
 

Faunistyczne bioindykatory stanu środowiska 
a. dr Ignacy Kitowski, dr Rafał Gosik 
b. 45 godz. (10+5 godz. wykł., 15+15 godz. lab.),  4 p. 
c. semestr  III 
d. testowe zaliczenie ćwiczeń, egzamin pisemny 
e. ukończone kursy chemii analitycznej, radiochemii, zoologii, ekologii 
f. Umiejętności: wykorzystania poszczególnych grup zwierząt, ich narządów i tkanek do indykacji określonych skaŜeń; 

stosowania metod zooindykacyjnych do śledzenia dynamiki zmian stanu środowiska; rozpoznawania gatunków 
zwierząt zagroŜonych oraz stosowanych w bioindykacji i waloryzacji ekosystemów.  

g. Pojęcie bioindykatora faunistycznego. Bezkręgowce i kręgowce wykorzystywane w bioindykacji faunistycznej. Zjawisko 
biomagnifikacji. Masowe zatrucia zwierząt Ŝyjących w naturze – zagadnienia indykacyjne. Indykacja metali cięŜkich, PGE 
oraz PCBs, PBDE i innych TZO z wykorzystaniem narządów i tkanek kręgowców. Zastosowania parazytologii 
ekologicznej w bioindykacji. Zooindykacja skaŜeń nuklidami. Zwierzęta jako indykatory globalnych zmian środowiska. 
Systemy biomonitoringowe stosowane w zarządzaniu środowiskiem naturalnym. Praktyczne zastosowanie 
poszczególnych systemów biomonitoringowych w warunkach lokalnych. Bioindykatory (bezkręgowce, płazy i gady) 
uŜywane w ocenie jakości wybranych ekosystemów. 

h. Laskowski R., Migula P. Ekotoksykologia. Od komórki do ekosystemu. PWRiL 2004; Jorgensen S.E., Xu F.L., Costanza 
R.  Handbook of Ecological Indicators for Assessment of Ecosystem Health. Routledge 2005;  Szujecki A. Próba 
szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną. Wyd. SGGW 2001. 

 
 

Funkcjonowanie geoekosystemów 
a. dr hab. Bogdan Lorens (wykłady), dr Grzegorz Janicki (wykłady i laboratoria) 
b. 45 godz. (7,5 + 7,5  godz. wykł., 30 godz. lab.),  4 p. 
c. semestr  II 
d. ocenianie ciągłe, egzamin  
e. zaliczone kursy: ekologii, geologii, gleboznawstwa, hydrologii 
f.  Znajomość struktury, organizacji i funkcjonowania geoekosystemów, umiejętność modelowania zachodzących w nich 

procesów. 
g. Koncepcja geosystemu. Typy geosystemów, ich struktura i organizacja: megasystemy i subsystemy. Superotwartość i 

granice geosystemów. Funkcjonowanie geosystemów: obieg materii i energii w układach przyrodniczych. Stabilność i 
odporność układu. Homeostaza i samoregulacja. Mechanizm sprzęŜenia zwrotnego. Równowaga dynamiczna układu. 
Teoria przejścia i zmiany w geosystemach: rozwój i regresja. Modele rozwoju układów nieliniowych. Produkcja pierwotna 
i dekompozycja. Funkcjonowanie ekosystemów – ogólne zasady oraz przykłady wybranych ekosystemów. 
RóŜnorodność biologiczna ekosystemów i jej znaczenie dla funkcjonowania układu. Geograficzne wzorce róŜnorodności 
gatunkowej. Typologia krajobrazowych jednostek roślinności. 

h. Richling A. Kompleksowa geografia fizyczna. PWN 1992;  Richling A., Solon J. Ekologia krajobrazu. PWN 1994; Weiner 
J. śycie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. PWN 1999. 
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Geograficzne systemy informacyjne  (GIS) 
a. dr Leszek Gawrysiak 
b. 30 godz. lab., 3 p. 
c. semestr  II 
d. ocenianie ciągłe, zaliczenie 
e. biegła obsługa komputera w środowisku Windows 
f. Znajomość podstaw obsługi programu typu GIS. Umiejętność opracowania własnych cyfrowych danych 

przestrzennych i ich integracji z danymi zewnętrznymi, umiejętność planowania i wykonywania analiz przestrzennych z 
wykorzystaniem zbioru danych i prezentacji  wyników w postaci map, wykresów oraz tabel 

g. Definicja systemu geoinformatycznego, przedstawienie typowych zastosowań i funkcji GIS, charakterystyka sprzętu i 
oprogramowania, źródła danych geograficznych, typy         i modele danych, metody pozyskiwania oraz integracji 
danych przestrzennych i opisowych. Pozyskiwanie, edycja i analiza przestrzenna danych geograficznych w formie 
zapisu cyfrowego, wizualizacja wyników.  

h. Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W. GIS. Teoria i praktyka. PWN 2006; Gotlib D., Iwaniak A., 
Olszewski R. GIS. Obszary zastosowań. PWN 2007;  CzyŜkowski B.  Praktyczny przewodnik po GIS. PWN 2006. 

 
 

Immunotoksykologia 
a. dr hab. Małgorzata Cytryńska 
b. 15 godz. wykł., 0,5 p. 
c. semestr  III 
d. zaliczenie pisemne 
e. zaliczone kursy chemii, biochemii, toksykologii 
f. Znajomość niepoŜądanych skutków oddziaływań wybranych egzogennych czynników środowiskowych  na układ 

odpornościowy oraz umiejętność oceny ich immunotoksyczności. 
g. Mechanizmy oddziaływania związków chemicznych obecnych w środowisku (toksyny bakteryjne, ksenobiotyki) na 

przebieg odpowiedzi komórkowej i humoralnej. Dysfunkcje układu odpornościowego powodowane przez związki 
chemiczne. Badania biochemiczne i molekularne stosowane do oceny oddziaływań immunotoksyn na układ 
odpornościowy. Bezkręgowce jako bioindykatory skaŜenia środowiska. 

 
h. Lutz W., Pałczyński C. Immunotoksykologia. Instytut medycyny Pracy, Łódź 2005; Seńczuk W (red.). Toksykologia. 

PZWL 2002;  śeromski J. (red. wydania polskiego Roitt B.M. Immunology). Immunologia. PZWL 2000. 
 
 

Mikroorganizmy w cyklach biogeochemicznych 
a. dr Małgorzata Majewska 
b. 45 godz. (15 godz. wykł., 30 godz. lab.),  4 p. 
c. semestr  I 
d. egzamin  
e. znajomość podstaw mikrobiologii ogólnej i gleboznawstwa 
f. Znajomość mikroorganizmów odpowiedzialnych za wybrane etapy obiegu węgla, azotu, fosforu i siarki. Umiejętność 

hodowli mikroorganizmów o określonych wymaganiach pokarmowych. Znajomość substancji toksycznych 
powstających w poszczególnych cyklach biogeochemicznych, i zdolności mikroorganizmów do ich metabolizowania 
(detoksyfikacji). 

g. Udział mikroorganizmów w obiegu wybranych pierwiastków w środowisku. Substancje szkodliwe dla organizmów 
powstające w cyklu obiegu N, C i S (azotyny, nitrozoaminy, siarkowodór, amoniak, cyjanowodór, związki fenolowe, H2, 
H2O2) i  związane z  tym   interakcje między mikroorganizmami oraz między mikroorganizmami a roślinami i 
zwierzętami. Zakłócenia obiegu pierwiastków wynikające z ograniczenia liczebności lub eliminacji grup 
mikroorganizmów odpowiedzialnych za poszczególne etapy cykli biogeochemicznych i nagromadzenia toksycznych 
metabolitów pośrednich niezalegających     w zrównowaŜonym ekosystemie. Odpowiedź zespołu drobnoustrojów na 
obecność toksyn pochodzenia mikrobiologicznego w środowisku – zmiany liczebności i aktywności drobnoustrojów i 
zmiany róŜnorodności w zespole mikroorganizmów. 

h. Paul E.A., Clark F.E.: Mikrobiologia i biochemia gleb. Wyd. UMCS Lublin 2000; Schlegel H.G.: Mikrobiologia ogólna. 
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PWN 2008;  Libudzisz Z., Kowal K., śakowska Z. Mikrobiologia techniczna. Tom 1. PWN 2007. 
 
 

Rośliny i grzyby w bioindykacji środowiska 
a. dr Hanna Wójciak 
b. 45 godz. (15 godz. wykł., 30 godz. lab.),  4 p. 
c. semestr  II 
d. egzamin pisemny 
e. zaliczony kurs botaniki (z mikologią) 
f. Znajomość metod stosowanych w fito- i mikomonitoringu środowiska. Rozpoznawanie gatunków wskaźnikowych. 
g. Podstawowe pojęcia stosowane w biomonitoringu. Cechy dobrego bioindykatora, klasyfikacje oparte o róŜne kryteria. 

Przegląd stosowanych metod (florystyczne, fitogeograficzne, analityczno-chemiczne, anatomiczno-morfologiczne, 
fizjologiczne, transplantacji, skale indykacyjne). Wpływ zanieczyszczeń środowiska na poziomie komórki, organizmu i 
ekosystemu. Wykorzystanie glonów, grzybów, porostów, mszaków i roślin naczyniowych jako bioindykatorów. Fito- i 
mikoindykacja wód (eutrofizacja, synantropizacja, samooczyszczanie, saprobowość) i atmosfery. Przykłady biotestów. 
Rozpoznawanie gatunków wskaźnikowych. 

h. Bell J.N.B., Treshow M.  Zanieczyszczenie powietrza a Ŝycie roślin. WNT 2002; Greszta J., Gruszka A., Kowalkowska 
M. 2002. Wpływ imisji na ekosystem.  Śląsk  2002; Zimny H. 2006. Ekologiczna ocena stanu środowiska  Bioindykacja 
i biomoritoring. Agencja Reklamowo-Wydawnicza  A. Grzegorczyk 2006. 

 
 
 

Społeczeństwo a ochrona środowiska 
a. dr  Sebastian Bernat 
b. 30 godz. wykł., 1 p. 
c. semestr  IV 
d. zaliczenie pisemne 
e. – 
f. Umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w kształtowaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz  

unikania konfliktów przestrzennych. 
g. Percepcja środowiska. Świadomość ekologiczna. Społeczeństwo obywatelskie. Prawne aspekty partycypacji 

społecznej. Prawo do informacji. Udział społeczeństwa w procesach decyzyjnych. Konflikty przestrzenne – definicja, 
przyczyny, przebieg, sposoby rozwiązywania konfliktów i zapobiegania kryzysom. Hałas i odory jako przyczyna 
konfliktów. Charakterystyka aktualnych konfliktów w parkach narodowych. Rola komunikacji społecznej w 
zapobieganiu konfliktom; negocjacje, dialog, konsultacje społeczne, funkcja mediatora. Postawa proekologiczna. 
Lokalne inicjatywy proekologiczne. Społeczne aspekty rewitalizacji. Idea swojskości krajobrazu. Partycypacja 
społeczna w praktyce – przykłady europejskie. Kultura a ochrona środowiska. 

h. Czartoszewski J.W. (red.). Konflikty społeczno-ekologiczne. Verbinum 2003; Długosz D., Wygnański J.J. Obywatele 
współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej. FIP 2005; Kozłowski S., Legutko-Kobus P. (red.). Planowanie 
przestrzenne – szanse i zagroŜenia społeczno-środowiskowe. Wyd. KUL Lublin 2007. 

 
 

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko 
a. dr Witold Wołoszyn, dr hab. Marek Kucharczyk 
b. 45 godz. (10+5 godz. wykł., 20+10 godz. lab.),  4 p. 
c. semestr  III 
d. egzamin pisemny 
e. zaliczony kurs podstaw prawa ochrony środowiska 
f. Uwzględnianie idei zrównowaŜonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji strategicznych oraz tworzenia 

dokumentów o charakterze strategicznym. Znajomość podstaw opracowywania i weryfikowania prognoz 
oddziaływania na środowisko. Identyfikacja      i analiza znaczących oddziaływań.  

g. Definicja pojęcia „strategiczna ocena oddziaływania na środowisko” (SOOŚ). Rozwój koncepcji SOOŚ na świecie i w 
Polsce. Zakres stosowania oraz wymagania prawne. Proces i procedura SOOŚ. Prognoza oddziaływania na 
środowisko: zakres, metodyka sporządzania. SOOŚ w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Praktyka w 
Unii Europejskiej oraz w Polsce (poziom krajowy, wojewódzki, lokalny). Identyfikacja i analiza rozwiązań 
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alternatywnych jako jedno z kluczowych zadań w ramach procedury ocen. Natura 2000 w procedurze ocen 
strategicznych. Udział społeczeństwa. Źródła danych i informacji na potrzeby SOOŚ. 

h. Kowalczyk R., Szulczewska B. Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko do planów zagospodarowania 
przestrzennego. EkoKonsult 2002;  Kowalczyk R, Starzewska-Sikorska A. Strategiczne oceny oddziaływania na 
środowisko w układach sektorowych. EkoKonsult 2003; kwartalnik  Problemy ocen środowiskowych. 

 
 

Waloryzacja środowiska 
a. dr Wioletta Kałamucka, dr Ignacy Kitowski 
b. 45 godz. (10+5 godz. wykł., 20+10 godz. lab.),  3,5 p. 
c. semestr  II 
d. ocena ciągła, zaliczenie pisemne 
e. wiedza z zakresu nauk o Ziemi i biologii na poziomie studiów I stopnia, znajomość podstaw ochrony środowiska 
f. Praktyczna umiejętność waloryzacji środowiska przyrodniczego, znajomość róŜnych metod waloryzacji środowiska  i 

ich doboru w zaleŜności od zakresu i skali opracowania. 
g. Ocena wartości środowiska przyrodniczego jako podstawa racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi. Opis 

właściwości przestrzeni geograficznej. Podstawy metodyki badań jakościowych. Potencjał środowiska jako zdolność 
do zaspokajania róŜnych potrzeb. Analiza komponentów środowiska jako wstępny etap waloryzacji. Podstawowe 
zasady waloryzacji komponentów abiotycznych i biotycznych środowiska oraz krajobrazu. Waloryzacja jednostek 
przestrzennych, obiektów liniowych i punktowych. Dobór kryteriów ocen.  Oceny syntetyczne. Przegląd metod 
waloryzacji. 

h. Szyszko J., Rylke J., JeŜowski P. (red.). Ocena i wycena zasobów przyrodniczych. Wyd. SGGW  2002;  Kistowski M., 
Korwel-Lejkowska B. Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym. Problemy Ekologii 
Krajobrazu, t. XIX, 2007; Sołowiej D. Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka. Wyd. Naukowe 
UAM 1992. 

 
 

Zmienność genetyczna w toksycznym środowisku 
a. dr Monika Janczarek 
b. 45 godz. (30 godz, wykł., 15 godz. lab.),  3,5 p. 
c. semestr  III 
d. egzamin pisemny 
e. znajomość podstawowych pojęć genetycznych 
f. Znajomość: czynników toksycznych powstających w środowisku oraz ich wpływu na zmienność kwasów nukleinowych; 

sposobów określania genotoksyczności związków,  molekularnych  technik lokalizacji mutacji w DNA oraz systemów 
naprawy DNA. 

g. Budowa i topologia DNA oraz jego funkcja biologiczna. Organizacja genomów pro–          i eukariotycznych, wzajemna 
zaleŜność między genami a białkami. Czynniki wpływające na zmienność genetyczną organizmów. Rodzaje mutacji i 
ich molekularny mechanizm działania na poziomie DNA oraz efekty na poziomie produktu białkowego genu. Mutacje 
indukowane powstające w środowisku w wyniku zakłócenia procesów biogeochemicznych oraz wprowadzenia 
związków toksycznych do środowiska przez człowieka. Techniki lokalizacji mutacji w genomach (enzymy restrykcyjne, 
amplifikacja DNA metodą PCR, hybrydyzacja, sekwencjonowanie DNA). Testy biologiczne do badania 
genotoksyczności związków. Ochrona DNA przed uszkodzeniem i systemy naprawy DNA. 

h. Brown TA. Genomy. PWN 2001; Węgleński P. (red.). Genetyka molekularna. PWN  1995;  Singer M., Berg P.  Genes 
and Genomes.  Blackwell Scientific Publications 1991. 
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3. OGÓLNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW  
3.1. KOSZTY UTRZYMANIA 

Przeciętne miesięczne koszty utrzymania są trudne do wyliczenia. Szacunkowo moŜna przyjąć, iŜ jest to kwota 
około 950-1000 zł. Obejmuje ona takŜe opłatę za zakwaterowanie.  
3.2. ZAKWATEROWANIE 
 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej dysponuje ponad 3031 miejscami w siedmiu domach studenckich w 
pokojach 1, 2, 3 i 4 osobowych. Decyzja o przyznaniu miejsca w domu studenckim naleŜy do Wydziałowej Komisji 
Socjalnej i jest wydawana w oparciu o indywidualne wnioski składane w poszczególnych dziekanatach. Odpłatność 
za miejsce w DS jest uzaleŜniona od dochodu w rodzinie studenta oraz standardu zakwaterowania  
Opłata za miesiąc w roku akademickim 2008/2009 wynosiła: 
 od  235 do 330 zł za miejsce w pokoju 3-osobowym, 
 od 275 do 370 zł za miejsce w pokoju 2-osobowym, 
 330 zł za miejsce w pokoju 1-osobowym. 
Pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych w Uczelni jest Pani dr  GraŜyna Kwaśniewska z Wydziału 
Pedagogiki i Psychologii, tel. 081 537-63-39. 

W DS "Babilon" są miejsca w pokojach o podwyŜszonym standardzie, za które opłata wynosi od 
330  zł do 370 zł miesięcznie.  
 Adresy domów studenckich: 
DS „Amor” - ul. Radziszewskiego 18, tel. 081 533-82-91 do 93 
DS „Babilon” - ul. Radziszewskiego 17, tel. 081 533-82-91 do 92, 537-58-22 
DS „Femina” - ul. Langiewicza 20, tel. 081 533-32-17 do 18 
DS „Grześ” - ul. Langiewicza 24, tel. 081 533-32-47 do 48 
DS „Ikar” - ul. Czwartaków 15, tel. 081 533-32-11 do 12 
DS „Z” - ul. Zana 11, tel. 081 743-49-79, 743-49-89. 
 Nad całością domów studenckich i stołówką studencką nadzór sprawuje Dział Spraw Studenckich, który 
mieści się w Domu Studenckim "Helios" przy ul. Czwartaków 13, tel. 081 533-86-27, 081 533-20-44 do 46 i jest 
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 715 - 1515. 
 Istnieje moŜliwość wynajęcia kwatery prywatnej (pokój lub całe mieszkanie) w róŜnych częściach 
miasta. Koszty wynajmu są zróŜnicowane w zaleŜności od dzielnicy i odległości od Uczelni i wahają się 
od 250 zł do 500 zł za miejsce. Na terenie UMCS przy Samorządzie Studentów istnieje bank kwater. 
Biuro kwater prowadzi takŜe Rada Okręgowa Zrzeszenia Studentów Polskich, Lublin, ul. Narutowicza 61, 
tel. 081 532-57-14. 
 
3.3. POSIŁKI 
 Prawie w kaŜdym budynku dydaktycznym znajdują się bufety, natomiast w domach studenckich 
działają tzw. barki, w których moŜna zjeść posiłek i kupić podstawowe artykuły spoŜywcze. W okolicach 
miasteczka akademickiego istnieje sieć sklepów, restauracji oraz punktów gastronomicznych. 
 
3.4. OPIEKA ZDROWOTNA 

Przychodnia akademicka: Samodzielny Publiczny Akademicki ZOZ w Lublinie, Lublin, ul. 
Langiewicza 6A; rejestracja: tel. 081 537-64-00 lub 537-64-24. Przy rejestracji wymagana jest legitymacja 
ubezpieczeniowa albo zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZCZA lub ZCNA) wraz z waŜną 
legitymacją studencką. 
Godziny otwarcia:  

• pon.- pt. 7.30- 19.00 
• sobota 7.30- 14.00 

3.5. ŚWIADCZENIA I UDOGODNIENIA DLA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPR AWNYCH 
 Istnieje moŜliwość zakwaterowania osób niepełnosprawnych w pokojach 1-osobowych. Niektóre budynki 
Uczelni posiadają specjalne podjazdy oraz wyposaŜone są w toalety dla osób niepełnosprawnych. 
Pełnomocnik UMCS ds. osób niepełnosprawnych: dr  GraŜyna KWAŚNIEWSKA  
Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Zakład Psychopedagogiki Specjalnej 
ul. Narutowicza 12/2, tel. 081 537-63-39. 
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3.6. UBEZPIECZENIE 
 Na początku roku akademickiego kaŜdy student moŜe w dziekanacie swego wydziału ubezpieczyć 
się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłata za tego rodzaju ubezpieczenie w roku akademickim 
2007/2008 wynosiła  38 złote. 
Szczegółowe informacje podane są na stronie internetowej uczelni: 

http://www.umcs.lublin.pl/index.html?akcja=art&id=1 99008&lang=1 
 

3.7. KOMUNIKACJA 
 Dzielnica akademicka posiada bardzo dogodne połączenie z pozostałymi dzielnicami Lublina. 
Najszybsze połączenie z Dworcem Głównym PKP: autobus  nr 13 oraz trolejbus nr 150. Najszybsze 
połączenie z Dworcem Głównym PKS, Transped i Polski Express: autobusy 10, 18, 31, 57. Oprócz 
komunikacji miejskiej działa rozbudowana i sprawna komunikacja prywatna. W dzielnicy akademickiej 
jest postój taksówek. 
 
3.8. BIBLIOTEKI  
 System biblioteczno-informacyjny Uczelni tworzy Biblioteka Główna mieszcząca się przy ul. 
Radziszewskiego 11, wraz z 26 bibliotekami zakładowymi znajdującymi się w budynkach poszczególnych 
wydziałów. Księgozbiór obejmuje ok. 1,5 mln. woluminów i jednostek w Bibliotece Głównej oraz ponad 783 tys. w 
bibliotekach zakładowych.  
Biblioteka posiada katalogi wydawnictw zwartych: alfabetyczny, systematyczny i przedmiotowy oraz inne katalogi 
specjalistyczne. KsiąŜki nabyte w ciągu ostatnich kilku lat moŜna wyszukiwać równieŜ uŜywając katalogu 
komputerowego, dostępnego w sieci. Adres: http://priam.umcs.lublin.pl,  pozwala na wyszukiwanie równieŜ w 
innych bibliotekach Lubelskiego Ośrodka Naukowego.  
 Działalność informacyjna prowadzona jest na podstawie zbiorów własnych oraz przez pośrednictwo w 
dostępie do światowego systemu informacyjnego BRIOLIS, a takŜe baz danych na CD-ROM. Ponad 300 miejsc w 
Bibliotece Głównej i ponad 600 miejsc siedzących w czytelniach wydziałowych stwarza juŜ dobre moŜliwości do 
efektywnego studiowania. Czytelnie czynne są praktycznie codziennie w godz. 1100 – 1900. 
 
3.9. BANKI I POCZTA 
 W siedzibie Rektoratu (plac Marii Curie-Skłodowskiej 5) w godz. 900 - 1515 czynna jest Filia  nr  5 Banku 
Pekao SA, która kompleksowo obsługuje studentów, m.in.: 

• prowadzi rachunki Eurokonto (oszczędnościowo-rozliczeniowe),  
• udostępnia preferencyjne karty bankomatowe i płatnicze „Maestro”, 
• prowadzi obsługę kart kredytowych „Visa”, 
• udziela studentom kredytów. 

W budynku Rektoratu (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5) znajduje się bankomat.  
 Na terenie miasteczka akademickiego przy ul. Langiewicza znajduje się urząd pocztowy, drugi zaś jest w 
pobliŜu, przy ul. Łopacińskiego.  
 
 
3.10. POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW  
 Regulamin przyznawania pomocy materialnej znajduje się na stronie internetowej Uczelni: 

http://www.umcs.lublin.pl/index.html?m=2&o=67&akcja =art&id=107801 
 
3.11. BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW 
 Sprawami studentów UMCS zajmuje się Dział Spraw Studenckich. 
Adres: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Dział Spraw Studenckich, ul. Czwartaków 13, 20-045 Lublin,  
tel./fax. 081 533-27-42 

Przyjęcia interesantów: codziennie w godzinach 1015-1445 (DS "Helios"). 
Kierownik Działu: mgr Robert Englot. 
 
3.12. BAZA DYDAKTYCZNA 
 Zajęcia dydaktyczne dla poszczególnych kierunków studiów realizowane są na Wydziałach Uczelni, które 
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posiadają własną bazę lokalową niezbędną do ich prowadzenia. 
Szczegółowych informacji naleŜy szukać na stronie internetowej UMCS (linki do poszczególnych wydziałów) 
lub bezpośrednio w dziekanatach. 
 
3.13. PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE 

Jednostką Uczelni, która koordynuje działania związane z programami międzynarodowymi jest Dział 
Współpracy z Zagranicą i Koordynacji Programów Międzynarodowych UMCS (Rektorat, XII p.). 
Szczegółowe informacje moŜna uzyskać u koordynatorów wydziałowych lub zapoznać się z materiałem 
zawartym na stronie internetowej:  http://dwz.umcs.lublin.pl  
W końcowej części informatora (aneks) znajdują się podstawowe informacje o programie Erasmus/Socrates. 
 
3.14. PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW PRZYJEZDN YCH 
 Student po przyjeździe do Lublina powinien zgłosić się w dziekanacie Wydziału, na którym 
zamierza studiować. Większość dziekanatów mieści się w dzielnicy uniwersyteckiej przy Placu Marii 
Curie-Skłodowskiej: 
1. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat UMCS – III piętro), 20-031 

Lublin,  tel. 081 537-52-15 lub 081 537-52-14. 
2. Wydział Matematyki i Fizyki  – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat UMCS – III piętro), 20-031 Lublin,  

tel. 081 537-52-11 lub 537-52-13. 
3. Wydział Chemii – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2 (budynek „Małej Chemii”), 20-031 Lublin, tel. 081 537-57-12 

lub  537-57-16. 
4. Wydział Humanistyczny – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 (nowy budynek Wydziału Humanistycznego – 

parter), 20-031 Lublin, tel. 081 537-27-57 lub 537-27-60. 
5. Wydział Ekonomiczny – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 (Rektorat UMCS – III piętro), 20-031 Lublin,  tel. 081 

537-54-62 lub 537-52-21. 
6. Wydział Filozofii i Socjologii – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 (budynek Wydziału Humanistycznego – parter), 

20-031 Lublin, tel. 081 537-54-81. 
7. Wydział Prawa i Administracji  – Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel. 081 537-51-27 lub 537-

51-28. 
Poza dzielnicą uniwersytecką znajdują się następujące dziekanaty: 
8. Wydział Artystyczny  –  Al.  Kraśnicka  2a,  20-718  Lublin,  tel. 0815259531. 
9. Wydział Pedagogiki i Psychologii – ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin, tel. 081 532-04-27. 
10.Wydział Politologii – Pl. Litewski 3, 20-080 Lublin, tel. 081 532-42-78. 
 W dziekanatach student uzyska wszelkie informacje o studiach, miejscu zakwaterowania oraz moŜliwościach 
wykupienia abonamentu obiadowego. 
 Wskazane jest, aby student - cudzoziemiec przed przybyciem do Lublina zgłosił do właściwego dziekanatu 
dokładną datę i godzinę przyjazdu. W przypadku przyjazdu po godz. 1500 konieczne jest uzyskanie z dziekanatu 
(telefonicznie lub listownie) informacji o miejscu zakwaterowania. 
 Student, który zdecydował się na zamieszkanie w domu studenckim, formalności związane z zameldowaniem 
dokonuje w administracji danego akademika przy zakwaterowaniu.  
 W Lublinie nie ma zbyt duŜego rynku pracy dla studentów. Studenci zagraniczni muszą uzyskać zezwolenie 
na podjęcie legalnej pracy. Zezwolenia wydaje Wojewódzki Urząd  Pracy  mieszczący się w Lublinie przy ul.  
Lubomelskiej 1-3,  tel/fax 081 532-47-46, tel. 081 532-04-94 lub 532-49-22. Zainteresowani pracą mogę liczyć na 
pomoc w jej znalezieniu w Biurze Karier (Dom Studenta „Ikar”, ul. Czwartaków 15, tel. 081 533-70-82, tel/fax 081 
533-70-83) a takŜe w siedzibie Samorządu Studentów UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 – parter budynku 
Rektoratu, tel. 081 537-54-16).  
 Na terenie miasteczka akademickiego przy ul. Langiewicza znajduje się urząd pocztowy i przychodnia a w 
budynku Rektoratu mieści się filia Banku Pekao SA. 
 
3.15. KURSY JĘZYKOWE 
 Fundacja UMCS organizuje odpłatne kursy przygotowawcze z przedmiotów objętych egzaminami 
wstępnymi oraz kursy językowe w ramach Uniwersyteckiej Szkoły Języków. Ponadto dla cudzoziemców, 
za odpłatnością 2000 euro organizowane są roczne kursy języka polskiego przygotowujące do podjęcia 
studiów. Zajęcia prowadzone są w róŜnych grupach, w zaleŜności od wyboru kierunku studiów. 
 Kształceniem w zakresie języka i kultury polskiej osób mieszkających poza granicami Polski zajmuje 
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się Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców http://www.cjkp.umcs.lublin.pl 
 W początkowym okresie studiów, na wszystkich kierunkach prowadzone są obowiązkowe lektoraty języków 
obcych. 
 
3.16. PRAKTYKI 
 Praktyki studenckie dotyczą poszczególnych kierunków studiów i są umieszczone w siatce zajęć. 
Szczegółowe informacje znajdują się w wydziałowych, instytutowych lub kierunkowych informatorach ECTS. 
 
3.17. OBIEKTY SPORTOWE 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) 
ul. Langiewicza 22, Lublin 20-032 -– Akademicki Ośrodek Sportu (AOS) 
tel/fax: 081 533-71-99 lub  533-20-58 

Do zadań jednostki naleŜy prowadzenie zajęć dydaktycznych wychowania fizycznego, oraz zajęć 
treningowych w ramach sekcji sportowych Klubu Uczelnianego AZS-UMCS. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom studentów, jednostka współorganizuje róŜne imprezy sportowe i rekreacyjne jak np.: „Bieg 
Uliczny o „Puchar JM Rektora UMCS” czy Międzywydziałowe Mistrzostwa UMCS w piłce noŜnej. W 
ramach działalności prozdrowotnej pracownicy SWFiS prowadzą zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i 
leczniczej dla studentów z dysfunkcją aparatu ruchowego. Działalność rekreacyjna odbywa się w ramach 
akcji letniej: spływ kajakowy po Czarnej Hańczy, rejs Ŝeglarski szlakiem „Wielkich Jezior Mazurskich”, 
wędrówki rowerowe i piesze. W czasie akcji zimowej Studium organizuje obozy narciarski i snowbordowe 
dla początkujących i zaawansowanych. 
 Studenci pierwszych dwóch lat studiów uczestniczą w obowiązkowych zajęciach sportowych raz w 
tygodniu (zajęcia w sali i pływalni). Obok tych zajęć moŜna aktywnie działać w następujących sekcjach 
Akademickiego Związku Sportowego: koszykówka, siatkówka, lekkoatletyka, piłka noŜna, piłka ręczna, 
pływanie, szachy, brydŜ sportowy, tenis stołowy, tenis ziemny, karate shotokan, judo, aikido, kick-boxing, 
badminton, korfball, trójbój siłowy, łucznictwo, wspinaczka skałkowa, turystyka rowerowa. Działa teŜ 
sekcja Ŝeglarska AZS. W niedziele w określonych godzinach jest wstęp wolny na pływalnię. Za 
dodatkową odpłatnością moŜna skorzystać z pływalni i siłowni. 
 
3.18. ZAJĘCIA POZAUCZELNIANE I REKREACYJNE 
 Istotnym składnikiem Ŝycia studenckiego jest twórczość i aktywność kulturalna. Główną placówką w tej 
dziedzinie jest Akademickie Centrum Kultury „Chatka śaka” (ul. Radziszewskiego 16, tel. 081 533-32-01). W ACK 
działają następujące zespoły artystyczne i grupy twórcze: Zespół Tańca Ludowego, Chór Akademicki im. J. 
Czerwińskiej, Kino Studyjne, Dyskusyjny Klub Filmowy „Bariera”, Zespół Tańca Towarzyskiego „Impetus”, 
Orkiestra folklorystyczna p.w. Św. Mikołaja, Teatr Poetycki, Teatr „Szuflada”, Grupa Baletowa „Akme”, Galeria 
„KONT”, Koło Fotograficzne, Pracownia Plastyczna. 
W „Chatce śaka” działa jedna z nielicznych w Polsce rozgłośni akademickich Radio „Centrum”, w której 
redaktorami większości audycji są studenci UMCS. Uzupełnieniem działalności ACK są kluby studenckie, istniejące 
w akademikach bądź na wydziałach: Pedagogiki i Psychologii – klub „Piwnica” oraz Politologii – klub „Enklawa”. 
 Na terenie całego miasta działa ponad 100 lokali – kaŜdy z pewnością znajdzie coś dla siebie – od klubów i 
pubów jazzowych, bluesowych, rockowych do restauracji orientalnych. 
 Rozrywkę artystyczną zapewnia w Lublinie 10 kin i 4 teatry oraz kilka pręŜnych galerii. W pobliŜu 
dzielnicy akademickiej mieści się takŜe gmach Filharmonii Lubelskiej. Wśród ponad 10 muzeów 
lubelskich szczególnie interesujące są: Muzeum Okręgowe na Zamku (słynna Kaplica p.w. Św. Trójcy, 
obraz Jana Matejki „Unia Lubelska”) ul. Zamkowa 9, Muzeum Państwowe na Majdanku – Droga 
Męczenników Majdanka 67 i Muzeum Wsi  Lubelskiej  –  al. Warszawska 96.  
 Dobrym miejscem dla wypoczynku jest połoŜony w granicach miasta Zalew Zemborzycki.  
3.19. STOWARZYSZENIA STUDENCKIE 
 Ogół studentów w Uniwersytecie tworzy Samorząd Studencki. Jego reprezentacją jest wybieralny 
Parlament i Zarząd jako organ wykonawczy. Siedziba Zarządu Uczelnianego znajduje się w D.S. 
„Babilon” (ul. Radziszewskiego 17, tel. 081 537-54-16). Na kaŜdym wydziale działają odpowiednie 
organy samorządu: 

http://www.samorzad.umcs.lublin.pl/ 
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Rada Osiedla Akademickiego (ROA) 
Adres ROA UMCS: ul. Langiewicza 24, 20-035 Lublin 

tel.: 081 53-332-47, 081 53-37-991 wewn. 38  
e-mail: roaumcs@wp.pl 

 
Adwokatura studencka 
DyŜury Adwokatury Studenckiej: 

Poniedziałek  14.00 - 15.30  Wtorek  9.30 - 11.00 
Środa   12.00 - 13.30   Czwartek  13.00 - 14.30 

Siedziba i kontakt: 
DS. BABILON, ul. Radziszewskiego 17 
pokój 01 – niski parter (naprzeciwko zakładu fotograficznego) 
tel. 081 441-13-75;   e–mail: adwokatura@umcs.lublin.pl 
 
Duszpasterstwo Akademickie UMCS 
ul. Ks. Staszica 16, 20-081 Lublin 
tel. 081 534–99-11;  fax:  081 743-68-47;  e-mail: student@kuria.lublin.pl  
 
 W UMCS działają takŜe studenckie organizacje i stowarzyszenia tak  o zasięgu krajowym, jak i lokalnym. Są 
to: Zrzeszenie Studentów Polskich, NiezaleŜne Zrzeszenie Studentów, Stowarzyszenie Katolickiej MłodzieŜy „Unia 
Młodych” oraz Związek MłodzieŜy Wiejskiej. 
W Uniwersytecie mają takŜe swoje lokalne oddziały międzynarodowe organizacje studenckie, jak: Europejskie 
Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA), Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i 
Handlowych (AIESEC), Europejskie Stowarzyszenie MłodzieŜy Akademickiej (AEGEE). 
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ANEKS 
 
4.1. PROGRAM LLP/ERASMUS 
Program Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu, został powołany w roku 
1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty 
Europejskiej. W 1995 roku, Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego 
SOCRATES, wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji. Od roku akademickiego 
2007/08 Erasmus jest kontynuowany jako część programu UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śYCIE (The 
Lifelong Learning Programme), przewidzianego na lata 2007-2013. Zostały do niego włączone programy 
dotychczas realizowane w SOCRATESie oraz programy LEONARDO DA VINCI, JEAN MONNET, e-
Learning i European Language Label. 
Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę 
szkół wyŜszych, umoŜliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność 
pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne moŜliwości udziału w projektach wraz z partnerami 
zagranicznymi. 
Celem LLP/Erasmus jest przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie 
międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji. 
Kraje uprawnione do udziału w programie LLP/Erasmus: 
• 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria,Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, 

Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, 
Portugalia, Republika Czeska, Republika Słowacji, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania, Węgry, 
Włochy); 

• 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia); 
• oraz Turcja, jako kraj kandydujący do UE. 

W Polsce prawo uczestnictwa w programie Erasmus mają państwowe i prywatne szkoły wyŜsze wpisane 
do rejestru Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, kształcące studentów na poziomie licencjackim, 
inŜynierskim, magisterskim, doktoranckim. 
Uczelnie uczestniczące w Erasmusie realizować mogą następujące działania: 

• wymianę studentów - umoŜliwianie własnym studentom wyjazdów do partnerskich  uczelni w  
krajach europejskich i przyjmowanie studentów z tych uczelni w celu zrealizowania przez nich 
uzgodnionego programu studiów trwającego od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego; 

• wymianę nauczycieli akademickich - umoŜliwianie wykładowcom wyjazdów do partnerskich uczelni w 
krajach Europy i przyjmowanie wykładowców z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich zajęć 
dydaktycznych; 

• organizację wymiany studentów i nauczycieli akademickich,  np. promocję wymiany, 
przygotowanie (np. organizacyjne, językowe) wyjeŜdŜających studentów i wykładowców, opiekę nad 
studentami przyjeŜdŜającymi z zagranicy; 

• wprowadzanie europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów (ECTS) ułatwiającego 
zaliczenie okresu studiów odbytego w uczelni partnerskiej; 

• opracowywanie nowych programów nauczania przy współudziale partnerskich uczelni z krajów 
Europy w ramach projektów wielostronnych; 

• organizację  kursów  intensywnych  - cyklu  zajęć  dydaktycznych  opracowanych i  prowadzonych 
przez międzynarodową grupę wykładowców dla międzynarodowej grupy studentów; 

• udział w Sieciach tematycznych Erasmusa. 
Aktywny udział polskich uczelni w programie SOCRATES-Erasmus rozpoczął się w roku 1998/99, 
kiedy to 46 polskich szkół wyŜszych (w tym takŜe Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) podpisało 
kontrakt uczelniany z Komisją Europejską.  

W ramach programu LLP/Erasmus studenci mają moŜliwość wyjazdu do jednego z krajów Unii 
Europejskiej na okres od 3 miesięcy do jednego roku akademickiego. W okresie tym otrzymują niewielkie 
stypendium ERASMUSa (dofinansowanie kosztów podróŜy i pobytu za granicą) i są zwolnieni z opłat 
czesnego w uczelni zagranicznej. Okres studiów odbytych za granicą stanowi integralną część studiów w 
uczelni macierzystej. Gwarancją uznania tego okresu studiów jest podpisanie przed wyjazdem 
„Porozumienia o programie zajęć” (Learning agreement) między studentem, uczelnią macierzystą i uczelnią 
przyjmującą. Zaliczenie w uczelni macierzystej następuje po przeanalizowaniu „Wykazu zaliczeń” 
(Transcript of records) wystawionego studentowi przez uczelnię zagraniczną. „Wykaz zaliczeń” zawiera 
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zestawienie wszystkich przedmiotów i zajęć, w których uczestniczył student wraz z uzyskanymi ocenami i 
liczbą punktów ECTS. 
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Acumulation System) 
jest systemem, który ułatwia uznanie okresów studiów odbytych za granicą. Pozwala na „mierzenie” w skali 
punktowej nakładu pracy studenta, jaki musi on włoŜyć w zaliczenie określonego przedmiotu. 

Jednostką administracyjną UMCS odpowiedzialną za współpracę międzynarodową jest Dział Współpracy z 
Zagranicą i Koordynacji Programów Międzynarodowych. 
 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
Dział Współpracy z Zagranicą i Koordynacji Programów Międzynarodowych 

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, p. 1201, 20-031 Lublin 
tel. 081 537-54-10, 537-52-18, 537-53-65; fax: 081 537-54-10 

 
Kierownik Działu 

Koordynator Programu LLP/Erasmus 
mgr Ryszard Straszyński; e-mail: rstraszy@ramzes.umcs.lublin.pl 

 
Na kaŜdym wydziale powołani są: koordynatorzy ds. współpracy z zagranicą oraz koordynatorzy procesu 
bolońskiego i ECTS. 
Więcej informacji o programie SOCRATES moŜna uzyskać u koordynatora wydziałowego i 
uczelnianego oraz na stronach internetowych: 
Działu Współpracy z Zagranicą i Koordynacji Programów Międzynarodowych UMCS 
http://dwz.umcs.lublin.pl/; Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: http://www.socrates.org.pl; i Biura 
Programu: http://www.socleoyouth.be. 
 
4.2. PROCES BOLOŃSKI 
 Deklaracja Bolońska, podpisana 19 czerwca 1999 roku przez ministrów odpowiedzialnych za 
szkolnictwo wyŜsze w 29 krajach europejskich, zapoczątkowała proces istotnych zmian w systemach 
edukacji poszczególnych państw. Proces ten, nazywany często Procesem Bolońskim, zmierza do 
utworzenia do 2010 roku – w wyniku uzgodnienia pewnych ogólnych zasad organizacji kształcenia – 
Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa WyŜszego (European Higher Education Area). ZałoŜenia Deklaracji 
„biorą w pełni pod uwagę róŜnorodność kultur, języków, krajowych systemów szkolnictwa oraz autonomię 
uniwersytetów” i zakładają współpracę w zakresie koordynacji polityk w zakresie szkolnictwa wyŜszego. 
Proces Boloński stanowi próbę wypracowania wspólnej „europejskiej” reakcji na problemy występujące w 
większości krajów, tak aby: 

• stworzyć warunki do mobilności obywateli, 
• dostosować system kształcenia do potrzeb rynku pracy, a zwłaszcza doprowadzić do poprawy 

zatrudnienia, 
• podnieść atrakcyjność i poprawić pozycję konkurencyjną szkolnictwa wyŜszego w Europie, tak aby 

odpowiadała ona wkładowi tego obszaru w rozwój cywilizacji. 

Celem zachodzących procesów integracyjnych nie jest standaryzacja, lecz raczej 
„harmonizacja”, czyli wypracowanie zasad współdziałania, z uwzględnieniem zróŜnicowania i 
autonomii poszczególnych państw i uczelni. 
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Schemat realizacji Procesu Bolońskiego 
 
 W Deklaracji Bolońskiej zawarte jest sześć postulatów wskazujących sposoby realizacji celów 
przyświecających idei tworzenia Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa WyŜszego: 

• wprowadzenie systemu „łatwo czytelnych” i porównywalnych stopni (dyplomów), 
• wprowadzenie studiów dwustopniowych, 
• wprowadzenie punktowego systemu rozliczania osiągnięć studentów (ECTS), 
• usuwanie przeszkód ograniczających mobilność studentów i pracowników, 
• współdziałanie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia, 
• propagowanie problematyki europejskiej w kształceniu. 

W Komunikacie Praskim ministrowie potwierdzili znaczenie postulatów Deklaracji Bolońskiej, a ponadto 
wskazali następujące elementy Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa WyŜszego: 

• kształcenie ustawiczne, 
• współdziałanie uczelni i studentów w realizacji Procesu Bolońskiego, 
• propagowanie atrakcyjności Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa WyŜszego poza Europą. 

W Komunikacie Berlińskim ministrowie dokonali oceny przebiegu realizacji postulatów 
sformułowanych w Deklaracji Bolońskiej i Komunikacie Praskim oraz wskazali nowe aspekty 
Procesu Bolońskiego, podkreślając: 

• związek kształcenia i badań naukowych oraz znaczenie badań jako integralnej części szkolnictwa 
wyŜszego, 

• potrzebę rozszerzania dwustopniowego systemu studiów (zdefiniowanego w Deklaracji Bolońskiej) o 
studia III stopnia – studia doktoranckie, 

• potrzebę kształcenia interdyscyplinarnego. 
Tzw. contact person ds. Deklaracji Bolońskiej jest Pani Maria Bołtruszko (tel. 022 628-41-35; fax: 022 

628-85-61; e-mail: boltrusz@menis.gov.pl), starszy specjalista w Departamencie Współpracy 
Międzynarodowej, która ściśle współpracuje z Departamentem Szkolnictwa WyŜszego i Państwową Komisją 
Akredytacyjną. 

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w sprawach związanych z Procesem Bolońskim naleŜy 
kontaktować się z Koordynatorem Uczelnianym lub Koordynatorami Wydziałowymi  Procesu 
Bolońskiego i Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). 
 
4.3. SYSTEM MOBILNOŚCI STUDENTÓW – PROGRAM MOST 
 System mobilności studentów, zwany dalej programem MOST, jest ofertą kształcenia w uniwersytetach 
polskich. Porozumienie W tej kwestii podpisali rektorzy uniwersytetów podczas posiedzenia KRUP 
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(Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich) w dniu 13 grudnia 1999 r. 
Program MOST jest adresowany do studentów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane 
poza macierzystym uniwersytetem; wprowadzenie systemu mobilności ma na celu poszerzenie moŜliwości 
kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym niŜ macierzysty 
uniwersytet. 
Student tego programu ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet oraz prawo 
wyboru przedmiotów w oparciu o istniejący program studiów na danym uniwersytecie. 
W ogólnych załoŜeniach program MOST nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach 
programu SOCRATES. 
 
ZałoŜenia i organizacja programu: 

• Program MOST dotyczy jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich, wszystkich kierunków 
studiów realizowanych w umawiających się uniwersytetach polskich. 

• W organizacji programu uczestniczą wszystkie uczelnie skupione w KRUP. 
• Sprawy formalne i organizacyjne studentów programu, wynikające z Porozumienia Uniwersytetów 

Polskich, prowadzi właściwy uniwersytet. 
• Kandydaci na semestralne lub roczne studia w danym roku akademickim wyłaniani są według 

określonych zasad: 
- Uniwersytety zgłaszają do Biura UKA w terminie do 30 marca oferowaną liczbę miejsc na 

poszczególne kierunki studiów. Do 15 kwietnia Biuro UKA (Uniwersytecka Komisja 
Akredytacyjna) rozsyła zbiorcze zestawienie miejsc. Do 15 maja uczelnie przedstawiają imienną 
listę kandydatów do studiowania w semestrze zimowym i letnim, do 30 listopada w semestrze 
letnim. 

- UKA podejmie decyzje o rozdziale miejsc odpowiednio do 30 czerwca i 30 grudnia, informując o 
tym zainteresowane uczelnie. 

• W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST, przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, 
MENiS i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta. 

• Uniwersytety przyjmujące studentów zapewniają w miarę moŜliwości miejsca w domu akademickim. 
 Studia w ramach programu MOST moŜe podjąć student nie wcześniej niŜ po ukończeniu drugiego roku 
studiów. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub 
semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni. 
 Podstawą semestralnych studiów w programie MOST jest realizowanie indywidualnego programu 
studiów. Program semestralnych studiów moŜe być realizowany przez wybranie dowolnego semestru studiów 
z obowiązującego programu nauczania w uniwersytecie wybranym przez studenta. Program semestralnych 
studiów moŜe być realizowany w oparciu o indywidualny program, składający się z róŜnych przedmiotów, 
wybranych z róŜnych semestrów studiów danego kierunku lub pokrewnych kierunków, realizowanych w tym 
czasie w wybranym uniwersytecie. Dopuszcza się moŜliwość wyboru tylko jednego przedmiotu poza uczelnią 
macierzystą. 
Semestralny program studiów musi zapewniać uzyskanie 30 punktów ECTS. W przypadku zaliczania 
jednego tylko przedmiotu pozostałe punkty kredytowe student musi uzyskać w macierzystej uczelni. 
Wybrany program powinien być zaliczany przez dziekana wydziału uniwersytetu, w którym student odbywa 
semestralne studia. 

Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS. Odbyte przez studenta zajęcia wraz z 
uzyskanymi ocenami potwierdza dziekan wydziału danego uniwersytetu. Uzyskane wyniki egzaminów w 
trakcie studiów na wybranym uniwersytecie są uwzględniane w obliczaniu średniej w danym roku studiów, 
jak równieŜ średniej z całego toku studiów. 

Na UMCS Programem MOST zajmuje się Pani Elwira Mrugała. 
mgr Elwira Mrugała  
Dział Toku Studiów 

Rektorat, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 313, 20-031 Lublin 
tel. 081 537-51-22 lub 537-57-91; e-mail: elwira.mrugala@poczta.umcs.lublin.pl  

 
 
 
 



 116

4.4. PODSTAWOWE ZASADY EUROPEJSKIEGO SYSTEMU TRANSFERU  
       I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS)  
 
Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System, ECTS, znany równieŜ w Polsce pod 
swą skrótową nazwą) został po raz pierwszy wprowadzony jako przedsięwzięcie pilotaŜowe w 1989 r. w ramach 
programu Erasmus. Wówczas jego celem było ułatwienie uznawania okresów studiów odbywanych przez 
studentów za granicą poprzez transfer punktów.  
ECTS został uznany za jeden z fundamentów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa WyŜszego przez 40 krajów-
sygnatariuszy Procesu Bolońskiego.  
ECTS pozwala przedstawiać programy studiów w sposób czytelny i ułatwiający porównania. ECTS moŜna 
stosować w ramach wszystkich rodzajów studiów niezaleŜnie od trybu, w jakim są prowadzone, oraz dla celów 
kształcenia przez całe Ŝycie. SłuŜy on zarówno studentom odbywającym część studiów za granicą, jak i studentom 
odbywającym całość studiów w swej uczelni macierzystej, poniewaŜ moŜe być stosowany dla celów akumulacji 
punktów w obrębie jednej uczelni oraz w celu przenoszenia punktów z jednej uczelni do drugiej. ECTS ułatwia 
studentom mobilność między krajami, w obrębie krajów, miast i regionów, jak równieŜ przechodzenie z jednego 
rodzaju uczelni do uczelni innego rodzaju; obejmuje on równieŜ samodzielną naukę i doświadczenie zawodowe. Z 
tych względów dobrze juŜ obecnie znany akronim „ECTS” oznacza obecnie „Europejski System Transferu i 
Akumulacji Punktów”.  
 

4.4.1. PODSTAWOWE CECHY ECTS 
Punkty ECTS 

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) jest systemem ukierunkowanym na studenta i 
opartym na nakładzie pracy studenta, jakiego wymaga osiągnięcie celów programu studiów. Te cele powinny 
najlepiej być określone w postaci efektów kształcenia, jakie naleŜy osiągnąć, oraz kompetencji, jakie naleŜy 
zdobyć.  
• Za podstawę ECTS przyjęto zasadę, Ŝe nakład pracy studenta studiów w pełnym wymiarze (tj. studiów 

dziennych) w ciągu jednego roku akademickiego odpowiada 60 punktom. Nakład pracy studenta studiów 
dziennych w Europie wynosi przewaŜnie około 1500-1800 godzin rocznie i w tych przypadkach jeden punkt 
oznacza około 25-30 godzin pracy.  

• Punkty ECTS moŜna uzyskać wyłącznie po wykonaniu wymaganej pracy i odpowiedniej ocenie uzyskanych 
efektów kształcenia. Efekty kształcenia oznaczają zestaw kompetencji określających, co student będzie 
wiedział, rozumiał lub potrafił zrobić po zakończeniu procesu kształcenia niezaleŜnie od tego, jak długo trwa 
ten proces.  

• Nakład pracy studenta w ECTS obejmuje czas, jakiego wymaga zakończenie wszystkich zaplanowanych w 
procesie kształcenia zajęć, takich jak uczęszczanie na wykłady, udział w seminariach, samodzielna nauka, 
przygotowanie projektów, egzaminy itd.  

• Punkty przyporządkowuje się wszystkim edukacyjnym komponentom programu studiów (np. modułom, 
zajęciom z poszczególnych przedmiotów, praktykom, pracy dyplomowej/rozprawie), a odzwierciedlają one 
ilość pracy, jakiej wymaga osiągnięcie konkretnych celów lub efektów kształcenia w ramach danego 
komponentu, w odniesieniu do łącznego nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia całego roku studiów.  

Punkty ECTS określają jedynie nakład pracy studenta mierzony w czasie. Nie odzwierciedlają w Ŝaden 
sposób statusu zajęć z danego przedmiotu ani prestiŜu nauczyciela. Na przykład zajęcia wprowadzające w dany 
przedmiot mogą wymagać od studenta więcej czasu niŜ zajęcia na poziomie zaawansowanym.  
Student studiów dziennych uzyskuje na ogół 60 punktów rocznie, 30 punktów w semestrze.  
Okres studiów odbytych za granicą (włącznie z egzaminami lub oceną w innej formie) zastępuje porównywalny 
okres studiów (wraz z egzaminami lub oceną w innej formie) w uczelni macierzystej.  
ECTS nie ogranicza się do zajęć prowadzonych w uczelni i obejmuje równieŜ praktyki. Praktyki moŜna takŜe 
opisać za pomocą efektów kształcenia i czasu pracy wyraŜonego w punktach ECTS. Punkty moŜna oczywiście 
przyznać dopiero po odpowiedniej ocenie.  

 
Efekty kształcenia i kompetencje 

Efekty kształcenia to zestawy kompetencji określające, co student będzie wiedział, rozumiał lub potrafił zrobić po 
zakończeniu procesu kształcenia niezaleŜnie od tego, jak długo trwa ten proces. Mogą one dotyczyć cyklu 
studiów, na przykład studiów I lub II stopnia, bądź cyklu zajęć z poszczególnych przedmiotów czy modułów. 
Efekty kształcenia określają warunki przyznawania punktów i są definiowane przez nauczycieli akademickich.  
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4.4.2. PODSTAWOWE DOKUMENTY ECTS 
Pakiet informacyjny/Katalog studiów 

Pakiet informacyjny/Katalog studiów jest najwaŜniejszym dokumentem ECTS. Powinien on umoŜliwiać 
wszystkim studentom i nauczycielom – zarówno miejscowym, jak i przyjeŜdŜającym z zagranicy – zapoznanie się 
z programami studiów i ich porównywanie oraz zawierać niezbędne informacje o uczelni, jej działalności 
dydaktycznej i aspektach praktycznych. W Pakiecie informacyjnym/Katalogu studiów nie tylko wymienia się i 
opisuje programy studiów oraz składające się na nie przedmioty, zajęcia i moduły, ale takŜe zamieszcza wszelkie 
informacje, jakich potrzebuje student, aby podjąć decyzję o rozpoczęciu studiów w danej uczelni, wyborze 
konkretnego programu czy zapisaniu się na określone moduły. Pakiet informacyjny/Katalog studiów jest 
niezbędnym dokumentem, poniewaŜ przedstawia wszystkie niezbędne informacje o programach studiów i dlatego 
musi być dostępny przed podjęciem studiów przez studentów.  
 

Formularz zgłoszeniowy studenta 
Formularz zgłoszeniowy studenta ECTS został opracowany dla studentów, którzy będą studiować przez 
ograniczony okres czasu w uczelni zagranicznej.  
Formularz zgłoszeniowy studenta zawiera wszystkie niezbędne informacje o studencie zamierzającym odbyć 
okres studiów, jakich potrzebuje przyszła instytucja przyjmująca. JeŜeli uczelnia potrzebuje dodatkowych 
informacji (dotyczących na przykład zakwaterowania, specjalnych wymogów związanych ze stanem zdrowia itp.) 
od przyjeŜdŜających studentów, powinna poprosić o ich przedstawienie na odrębnym formularzu.  
Uczelnie mogą uŜywać własnej wersji Formularza zgłoszeniowego dla wyjeŜdŜających studentów pod 
warunkiem, Ŝe zawiera ona elementy ze standardowego formularza i są one ustawione w takiej samej kolejności 
jak w standardowym formularzu. Niemniej jednak zaleca się korzystanie z formularza standardowego.  
 

Porozumienie o programie zajęć 
Porozumienie o programie zajęć ECTS zostało opracowane dla studentów przebywających w uczelni za granicą 
przez ograniczony okres czasu – jak to ma miejsce w ramach programu Erasmus.  
Porozumienie o programie zajęć zawiera listę zajęć lub modułów, na które student zamierza uczęszczać. Dla 
kaŜdego rodzaju zajęć/modułu podaje się kod i liczbę punktów ECTS.  
Porozumienie o programie zajęć musi podpisać student, osoba formalnie uprawniona do podejmowania 
zobowiązań w imieniu uczelni macierzystej studenta oraz osoba posiadająca takie uprawnienia w uczelni 
przyjmującej studenta, która tym samym gwarantuje, Ŝe przyjeŜdŜający student moŜe uczęszczać na zaplanowane 
zajęcia/moduły.  
Porozumienie o programie zajęć gwarantuje transfer punktów uzyskanych za zaliczone przez studenta zajęcia. Po 
powrocie studenta formalnościami związanymi z uznaniem punktów zajmuje się właściwy organ lub właściwe 
władze uczelni macierzystej. Student nie musi „negocjować” w sprawie uznania punktów z poszczególnymi 
wykładowcami. Porozumienie o programie zajęć wraz z Wykazem zaliczeń mają zagwarantować pełne uznanie.  
 

Wykaz zaliczeń 
Wykaz zaliczeń ECTS słuŜy do dokumentowania przebiegu studiów i wyników uzyskiwanych przez studenta 
przez pewien okres czasu. Wymienia się w nim zajęcia lub moduły, na które uczęszczał student, oraz podaje 
liczbę uzyskanych punktów, oceny wystawione według skali danej uczelni i, co równieŜ wskazane, 
odpowiadające im oceny ECTS. Ten dokument odzwierciedla zarówno ilość pracy, jak i poziom osiągnięć.  
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ECTS znajdują się na stronie internetowej Uczelni: 

http://www.umcs.lublin.pl/index.html?m=2&akcja=art&id=114201 

 


