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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 

Nazwa przedmiotu Analiza instrumentalna w ocenie zanieczyszczeń środowiska 

Kod przedmiotu*  

Nazwa jednostki 
prowadzącej kierunek 

Kolegium Nauk Przyrodniczych  

Nazwa jednostki 
realizującej przedmiot 

Instytut Biologii i Biotechnologii 

Kierunek studiów Biologia 

Poziom studiów II stopień 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Rok i semestr/y studiów rok II, semestr 3 

Rodzaj przedmiotu specjalnościowy 

Język wykładowy j. polski 

Koordynator dr hab. Ewa Szpyrka, prof. UR 

Imię i nazwisko osoby 
prowadzącej / osób 
prowadzących 

dr hab. Ewa Szpyrka, prof. UR,  
pracownik WiOŚ 

* -opcjonalnie, 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 

(ćwiczenia 
terenowe) 

Liczba pkt. 
ECTS 

3 20   20     5 

 
1.2. Sposób realizacji zajęć   

☒ zajęcia w formie tradycyjnej  

☒ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
 

1.3  Forma zaliczenia przedmiotu  (z toku)  

WYKŁAD: EGZAMIN 
ĆWICZENIA LABORATORYJNE: ZALICZENIE Z OCENĄ 
 
2.WYMAGANIA WSTĘPNE  

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej, 
biochemii, oraz technik laboratoryjnych. 

 



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

3.1 Cele przedmiotu 
 

C1 
Zapoznanie studenta z najważniejszymi zanieczyszczeniami głównych komponentów 

środowiska i metodami ich monitoringu.  

C2 
Zapoznanie studenta z metodami instrumentalnymi stosowanymi w analizie 

zanieczyszczeń środowiska. 

C3 
Nabycie przez studenta umiejętności pobierania próbek powietrza, gleby, wody oraz 

wykonywania oznaczeń wybranych zanieczyszczeń.  

 
3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu 

 

EK (efekt 
uczenia się) 

Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu  
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 1 

EK_01 Student posiada wiedzę na temat zanieczyszczeń głównych 

komponentów środowiska.  

K_W01; K_W03 

EK_02 Student posiada wiedzę na temat wpływu działalności 

człowieka na powstawanie zanieczyszczeń. 

K_W05 

EK_03 Student zna  metody monitoringu zanieczyszczeń oraz 

instrumentalne metody analizy tych zanieczyszczeń. 

K_W04; K_W06 

EK_04 Student wykonuje pomiary jakościowe/ilościowe 

zanieczyszczeń środowiska instrumentalnymi metodami 

analitycznymi. Wykonuje obliczenia dla uzyskanych 

pomiarów oraz interpretuje otrzymane wyniki. Korzysta z 

aparatury naukowo-badawczej z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

K_U01; K_U02; 

K_U08 

EK_05 Student jest gotów do poznawania i aktualizacji wiedzy na 

temat nowych technik w zakresie analizy zanieczyszczeń 

środowiska. Jest gotów do działań w celu poprawy stanu 

środowiska. 

K_K01; K_K02; 

K_K03; K_K04 

 
 
 
 
 
                                                           
1 W przypadku ścieżki kształcenia prowadzącej do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich uwzględnić również efekty 
uczenia się ze standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  



3.3Treści programowe  
A. Problematyka wykładu  

 

Treści merytoryczne 

Stan głównych komponentów środowiska: zanieczyszczenia powietrza, jakość wód 
powierzchniowych i podziemnych, powierzchnia ziemi i jakość gleb. 

Metody monitoringu zanieczyszczeń środowiska. Metody pobierania próbek do oceny 
zanieczyszczeń środowiska. 

Instrumentalne metody analityczne stosowane do oceny zanieczyszczeń środowiska. 

Działania na rzecz poprawy stanu środowiska. 

 
B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć 

praktycznych  
 

Treści merytoryczne 

Metody pobierania próbek do oceny zanieczyszczeń środowiska. 

Metody analityczne stosowane do analizy zanieczyszczeń środowiska: chromatografia gazowa, 

cieczowa, spektrometria mas, testy chemiczne. 

Atomowa spektrometria absorpcyjna w analizie metali ciężkich. 

 
3.4 Metody dydaktyczne 

Wykład z prezentacją multimedialną 
Ćwiczenia - praca w laboratorium, praca w grupach, zajęcia praktyczne. 
 
4. METODY I KRYTERIA OCENY 
 

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 
 

Symbol efektu 
Metody oceny efektów uczenia sie 

(np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, 
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) 

Forma zajęć 
dydaktycznych  

(w, ćw, …) 

EK_01 - EK_03 Kolokwium, referat, egzamin w, ćw 

EK_04 
Obserwacja w trakcie zajęć, sprawozdania, kolokwia 

pisemne, odpowiedzi ustne 
ćw 

EK_05 Obserwacja w trakcie zajęć ćw 

 
4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania) 
 

Wykład – egzamin, obecność na 70% wykładów, referat. 

Ćwiczenia laboratoryjne – zaliczenie z oceną, uzyskanie pozytywnej ocen z kolokwium 
pisemnego, wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych i opracowanie sprawozdań. Ocena z ćwiczeń 
laboratoryjnych obejmuje: ocenę z kolokwium, ocenę aktywności studenta podczas zajęć, 
ocenę sprawozdań z badań laboratoryjnych oraz ocenę umiejętności praktycznych studenta. 



Metody i kryteria oceny:  

A: Pytania z zakresu wiadomości do zapamiętania;  

B: Pytania z zakresu widomości do rozumienia;  

C: Rozwiązywanie zadania pisemnego typowego;  

D: Rozwiązywanie zadania pisemnego nietypowego;  

Kryteria oceny:  

- za niewystarczające rozwiązanie zadań tylko z obszaru A i B = ocena 2,0  

- za rozwiązanie zadań tylko z obszaru A i B możliwość uzyskania max. oceny 3,0  

- za rozwiązanie zadań z obszaru A + B + C możliwość uzyskania max. oceny 4,0  

- za rozwiązanie zadań z obszaru A + B + C + D  możliwość uzyskania oceny 5,0- za rozwiązanie 
zadań tylko z obszaru A i B możliwość uzyskania max. oceny 3,0  

- za rozwiązanie zadań z obszaru A + B + C możliwość uzyskania max. oceny 4,0  
- za rozwiązanie zadań z obszaru A + B + C + D możliwość uzyskania oceny 5,0 

 
5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH 

EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzinna zrealizowanie 

aktywności 

Godziny kontaktowe wynikające  
z harmonogramu studiów 

40 

Inne z udziałem nauczyciela 
(udział w konsultacjach, egzaminie) 

5 

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

80 

SUMA GODZIN 125 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 5 

* 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  

– 
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