
Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Rektora UR  nr 12/2019  

SYLABUS  

DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA  2022/2023-2023/2024 

                                                                                                                                    (skrajne daty)  
              Rok akademicki   2022/2023 

  

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE   

Nazwa przedmiotu   Gospodarka odpadami  

Kod przedmiotu *    

Nazwa jednostki 
prowadzącej kierunek  

 Kolegium Nauk Przyrodniczych  

Nazwa jednostki 
realizującej przedmiot  

Kolegium Nauk Przyrodniczych 

Kierunek studiów  Biologia  

Poziom studiów  II stopnia  

Profil  ogólnoakademicki  

Forma studiów  stacjonarne  

Rok i semestr studiów  rok I; semestr 2  

Rodzaj przedmiotu  specjalnościowy do wyboru I   

Język wykładowy  j. polski  

Koordynator  dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR 

Imię i nazwisko osoby 
prowadzącej / osób 
prowadzących  

dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR  
dr hab. inż. Łukasz Jurczyk, prof. UR 

* - zgodnie z ustaleniami w Jednostce  
  

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS   

Semestr 
nr  

Wykł.  Ćw.  Konw.  Lab.  Sem.  ZP  Prakt.  
Inne 

(jakie?)  
Liczba pkt 

ECTS  

2  15                1  

  

1.2. Sposób realizacji zajęć   

☒ zajęcia w formie tradycyjnej   

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik uczenia się na odległość  
  

1.3  Forma zaliczenia przedmiotu  (z toku)   

zaliczenie z oceną   
  

2.WYMAGANIA WSTĘPNE   

Informacje z przedmiotu: Fizyczne zagrożenia środowiska przyrodniczego i człowieka 

  



3. CELE, EFEKTY UCZENIA SIĘ, TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE  
  

3.1 Cele przedmiotu   

C1   Zapoznanie studentów ze stanem gospodarki odpadami w Polsce i Europie  

C2  Zapoznanie studentów z możliwościami zagospodarowania odpadów komunalnych  
i przemysłowych, oraz zagrożeniami środowiskowymi możliwymi podczas tych 
procesów  

  

3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu    
  

EK (efekt 
uczenia się)  

Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu   
Odniesienie do 
efektów  
kierunkowych   

EK_01 
Student ma wiedzę w zakresie bilansu gospodarki odpa-
dami komunalnymi i przemysłowymi w Polsce i Europie 

K_W05 

EK_02  
Ma wiedzę w zakresie monitoringu procesów zachodzą-
cych podczas zagospodarowania i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych i przemysłowych 

K_W01, K_W04  

EK_03 
Ma wiedzę w zakresie technologii stosowanych do zago-
spodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i 
przemysłowych  

K_W04 

EK_04 

Korzysta z właściwych źródeł wiedzy, w tym z literatury ob-
cojęzycznej; wykazuje potrzebę ciągłego dokształcania się 
oraz podnoszenia kompetencji zawodowych  

K_U03, K_U05, 
K_U07, K_K01  

 

3.3Treści programowe   
  

A. Problematyka wykładu   

Treści merytoryczne  

Stan gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi w Polsce i Europie Najważniejsze 
akty prawne. Klasyfikacja odpadów  

Zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów   

Wpływ składowisk odpadów komunalnych na środowisko 

Zagospodarowanie odpadów przemysłowych i niebezpiecznych  

Termiczne przekształcanie odpadów – monitoring wpływu ITPO na środowisko 

  

 3.4 Metody dydaktyczne  

    Wykład z prezentacją multimedialną  

  

 

 

 



4. METODY I KRYTERIA OCENY  
  

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się  

Symbol efektu  
Metody oceny efektów uczenia się  
(np. kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, 
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć)  

Forma zajęć 
dydaktycznych  
 (w, ćw, …)  

EK_ 01 - EK_03    zaliczenie pisemne  w  

EK_04 obserwacja w trakcie zajęć w 
  

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)  

Wykład: zaliczenie z oceną.   

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów uczenia się. O ocenie 

pozytywnej decyduje procent uzyskanych punktów z zaliczenia pisemnego: dst 51-59%, plus dst 

60-69%, db 70-79%, plus db 80-89%, bdb 90-100%)  

  

5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW  W 

GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS   

  

Forma aktywności  
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 
aktywności  

Godziny kontaktowe wynikające  
z harmonogramu studiów  

15 

Inne z udziałem nauczyciela akademickiego 
(udział w konsultacjach)  

2  

Godziny niekontaktowe – praca własna 
studenta (przygotowanie do zajęć, egzaminu, 
napisanie referatu itp.)  

8  

SUMA GODZIN  25 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS  1  

* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy studenta.  

  

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU   

wymiar godzinowy  -  

zasady i formy odbywania praktyk   -  

  

7. LITERATURA  

Literatura podstawowa:  

1. Aktualne akty prawne dotyczące gospodarowania odpadami  

2. Rosik-Dulewska Cz. Podstawy gospodarki odpadami. PWN Warszawa. 2015  

3. Poradnik gospodarowania odpadami. (red.) K. Skalmowski, Wyd. Verlag Dashofer. 

Warszawa. 2009 

 Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej  



SYLLABUS 

REGARDING THE QUALIFICATION CYCLE 2022/2023 - 2023/2024 

Academic year 2022/2023 
 

1. BASIC INFORMATION ABOUT THE SUBJECT 

Course/Module title Waste management 
Course/Module code *  

Faculty (name of the unit 
offering the field of 
study) 

College of Natural Sciences 

Name of the unit 
running the course 

College of Natural Sciences 

Field of study Biology 

Qualification level  II degree 

Profile general academic 

Study mode stationary 

Year and semester of 
studies 

year Ist, sem. 2th  

Course type Specialized elective I   

Language of instruction English 

Coordinator dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR 

Course instructor 
dr hab. inż. Justyna Koc-Jurczyk, prof. UR  
dr hab. inż. Łukasz Jurczyk, prof. UR  

* - optional, as agreed in the Unit 
 

1.1. Learning format – number of hours and ECTS credits  
 

Semester 

(n0.) 
Lectures Classes Colloquia 

Lab 

classes  
Seminars 

Practical 
classes 

Internships Others 
ECTS 

credits 

2nd  15        1 

 
1.2. Course delivery methods 
- conducted in a traditional way 
 
1.3. Course/Module assessment (an exam, pass with a grade, pass without a grade)  
 
2. PREREQUISITES  

Good communication in English; knowledge from the subject: Physical risks of the environment of 

nature and human 

 
3. OBJECTIVES, LEARNING OUTCOMES, COURSE CONTENT, AND INSTRUCTIONAL METHODS 
 
3.1. Course/Module objectives 
 

O1 To provide students with an overview of the state of waste management in Poland and Europe 



O2 
To provide students with an introduction to the possibilities of municipal and industrial waste 
management, and the environmental hazards potential during these processes 

 
3.2. Course/Module Learning Outcomes   

 

Learning 
Outcome 

The description of the learning outcome  
defined for the course/module 

Relation to the 
degree 

programme 
outcomes 

LO_01 
The student has knowledge of the balance of municipal 
and industrial waste management in Poland and Europe 

K_W05 

LO_02 
Has knowledge of monitoring processes occurring during 
the management and utilization of municipal and 
industrial waste 

K_W01, K_W04  

LO_03 
Has knowledge of the technologies used to manage and 
utilize municipal and industrial wastes 

K_W04 

LO_04 

Uses appropriate sources of knowledge, including foreign-
language literature; demonstrates the need for 
continuous training and improvement of professional 
competence 

K_U03, K_U05, 

K_U07, K_K01  

 
3.3 Course content   

 
A. Issues of lectures 

Content outline 

The state of municipal and industrial waste management in Poland and Europe The most 

important legal acts. Waste classification 

Management and utilization of waste 

Impact of municipal waste landfills on the environment 

Management of industrial and hazardous waste 

Thermal waste conversion - monitoring of the impact of ITPO on the environment 

 
3.4. Methods of Instruction 
 
Lecture: Audio/video presentations. 

 
4. ASSESSMENT TECHNIQUES AND CRITERIA  
4.1 Methods of evaluating learning outcomes  
 

Learning 
outcome 

 

Methods of assessment of learning outcomes (e.g. 
test, oral exam, written exam, project, report, 

observation during classes) 

Learning format 
(lectures, 
classes,…) 

LO_01 - LO_03 a written test Lectures 

LO_04 an observation during the work Lectures 

 
 



4.2 Course assessment criteria  
 

Lecture: pass with a grade   
The requirement for passing the course is to achieve the established learning outcomes.  
The passing grade is determined by the percentage of points obtained from the written test 
(dst 51-59%, plus dst 60-69%, db 70-79%, plus db 80-89%, bdb 90-100%).  

 
5. TOTAL STUDENT WORKLOAD NEEDED TO ACHIEVE THE INTENDED LEARNING OUTCOMES  

– number of hours and ECTS credits  
 

Activity 
Average number of hours to complete the 

activity 

Scheduled course contact hours 15 

Other contact hours involving the teacher 
(consultation hours, examinations) 

2 

Non-contact hours - student's own work 
(preparation for classes or examinations, 
projects, etc.) 

8 

Total number of hours 25 

Total number of ECTS credits 1 

 
6. INTERNSHIPS RELATED TO THE COURSE/MODULE 

 

Number of hours 
 

n. a. 

Internship regulations and 
procedures 

n. a. 

 
7.  INSTRUCTIONAL MATERIALS 
 

Compulsory literature: 
1. Current legislation on waste management  
2. Rosik-Dulewska Cz. Podstawy gospodarki odpadami. PWN Warszawa. 

2015  
3. Poradnik gospodarowania odpadami. (red.) K. Skalmowski, Wyd. 

Verlag Dashofer. Warszawa. 2009 

 
Approved by the Head of the Department or an authorised person 


