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obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015
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Kod kierunku: 2

Stopień studiów: II
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

The law in environmental engineering
WIŚ IŚ oIIN A3 14/15

Kategoria przedmiotu

przedmioty ogólne

Liczba punktów ECTS

2.00
4

Semestry

2

Prawo w inżynierii środowiska

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

4

10

0

0

0

0

1

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z aktualnymi aktami prawnymi związanymi z ochroną środowiska a w szczególności
z przepisami oraz obowiązującymi procedurami prawno - administracyjnymi w procesie planowania, realizacji
i eksploatacji obiektów technicznych oraz przedsięwzięć nietechnicznych.

Kod archiwizacji: 0C43FE5E

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Ekologia sem. III (oblig)

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna mechanizmy tworzenia prawa w Polsce, źródła prawa, proces legislacyjny, tryb postępowania administracyjnego
EK2 Wiedza Student zna zasadnicze regulacje prawne z zakresu ochrony elementów środowiska
EK3 Wiedza Student potrafi wskazać powiązania między regulacjami prawnymi a praktyką inzynierską.
EK4 Umiejętności Student potrafi samodzielnie opracować temat, przygotować prezentację multimedialną, przeprowadzić dyskusję w grupie

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Podstawowe informacje o przepisach prawnych w ochronie środowiska.

1

W2

Tryb tworzeniu prawa źródła prawa, proces legislacyjny, definicje aktów prawnych,
postępowanie administracyjne .

1

W3

Przepisy inwestycyjne w tym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz prawo budowlane oraz ich powiązanie z ochroną środowiska

2

W4

Przepisy dotyczące ochrony środowiska i przyrody w tym: ustawa prawo ochrony
środowiska (emisja zanieczyszczeń, standardy jakości środowiska, ochrona
środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym, ograniczenia sposobu korzystania
ze środowiska, pozwolenia)

1

W5

Ochrona przyrody (formy ochrony przyrody). Ustawa o lasach oraz ustawa
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (zasady ochrony obszarów)

1

W6

Ustawa o odpadach (rodzaje odpadów, sposób postępowania z odpadami)

1

W7

Ustawa prawo geologiczne i górnicze (prace geologiczne dla potrzeb inżynierii
środowiska)

1

W8

Przepisy dotyczące zagospodarowania zasobów środowiska wodnego - Ustawa
Prawo wodne oraz ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (prawo własności wód, korzystanie z wód, ochrona wód,
pozwolenia wodnoprawne, zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzenia ścieków)

1

W9

Dyrektywy UE oraz konwencje międzynarodowe (wpływ na przepisy prawne
wprowadzane w Polsce)

1
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Liczba
godzin
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Seminarium

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

S1

Dyskusja nt. praktycznego stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce
inżynierskiej

1

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

11

Egzaminy i zaliczenia w sesji

6

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

43

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Odpowiedź ustna
Ocena podsumowująca
P1 Zaliczenie ustne

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student przyswoił mniej niż 50% treści programowych

Na ocenę 3.0

Student przyswoił mniej od 50% do 60% treści programowych
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Na ocenę 3.5

Student przyswoił mniej od 60% do 70% treści programowych

Na ocenę 4.0

Student przyswoił mniej od 70% do 80% treści programowych

Na ocenę 4.5

Student przyswoił mniej od 80% do 90% treści programowych

Na ocenę 5.0

Student przyswoił powyżej 90% treści programowych
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student przyswoił mniej niż 50% treści programowych

Na ocenę 3.0

Student przyswoił mniej od 50% do 60% treści programowych

Na ocenę 3.5

Student przyswoił mniej od 60% do 70% treści programowych

Na ocenę 4.0

Student przyswoił mniej od 70% do 80% treści programowych

Na ocenę 4.5

Student przyswoił mniej od 80% do 90% treści programowych

Na ocenę 5.0

Student przyswoił powyżej 90% treści programowych
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student przyswoił mniej niż 50% treści programowych

Na ocenę 3.0

Student przyswoił mniej od 50% do 60% treści programowych

Na ocenę 3.5

Student przyswoił mniej od 60% do 70% treści programowych

Na ocenę 4.0

Student przyswoił mniej od 70% do 80% treści programowych

Na ocenę 4.5

Student przyswoił mniej od 80% do 90% treści programowych

Na ocenę 5.0

Student przyswoił powyżej 90% treści programowych
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie przygotował prezentacji

Na ocenę 3.0

Student opracował temat i przygotował prezentację. Przygotowanie tematu
jedynie z materiałów dostarczonych przez prowadzącego.

Na ocenę 3.5

Student opracował temat i przygotował prezentację. Przygotowanie tematu
z materiałów dostarczonych przez prowadzącego oraz zebranych samodzielnie

Na ocenę 4.0

Student opracował temat i przygotował prezentację. Przygotowanie tematu
z materiałów dostarczonych przez prowadzącego oraz zebranych samodzielnie.
W prezentacji wskazanie powiązań z innymi zagadnieniami ochrony środowiska

Na ocenę 4.5

Student opracował temat i przygotował prezentację. Przygotowanie tematu
z materiałów dostarczonych przez prowadzącego i meteriałów samodzielnie
zebranych. W prezentacji wskazanie powiązań z innymi zagadnieniami ochrony
środowiska. Zainicjowanie i prowadzenie dyskusji.
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Na ocenę 5.0

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

11

Student opracował temat i przygotował prezentację. Przygotowanie tematu
z materiałów dostarczonych przez prowadzącego i meteriałów samodzielnie
zebranych. W prezentacji wskazanie powiązań z innymi zagadnieniami ochrony
środowiska. Zainicjowanie i prowadzenie dyskusji. Podsumowanie tematu

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

W1 W2 S1

N1 N2

F1 P1

EK2

Cel 1

W3 W4 W5 W6
W7 W8 W9 S1

N1 N2

F1 P1

EK3

Cel 1

W3 W4 W5 W6
W7 W8 S1

N1 N2

F1 P1

EK4

Cel 1

S1

N1 N2

F1 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Jan Boć, Konrad Nowacki, Elżbieta Samborska-Boć — Ochrona środowiska, Warszawa, 2008, Kolonia
Limited
[2 ] Aleksander Lipiński — Podstawy prawne ochrony środowiska, Warszawa, 2010, Wolters Kluwer Polska OFICYNA

Literatura uzupełniająca
[1 ] strona internetowa — www.sejm.gov.pl, -, 0, -
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Adam Jarząbek (kontakt: adam.jarzabek@iigw.pl)
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Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Adam Jarząbek (kontakt: adam.jarzabek@iigw.pl)
2 dr inż. Andrzej Potocki (kontakt: apotocki@iigw.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
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