
 
 

Wykłady Artes Liberales  

- sylabus kursu  

„Zrównoważony rozwój w gospodarce surowcami naturalnymi” 
 

Nazwa przedmiotu  Zrównoważony rozwój w gospodarce surowcami naturalnymi 

Język przedmiotu polski 

Dziedzina nauki  Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych  

Efekty uczenia się dla przedmiotu 

ujęte w kategoriach: wiedzy, 

umiejętności i kompetencji 

społecznych 

Wiedza: – student/doktorant zna i rozumie: 

 Założenia zrównoważonego rozwoju 

 Założenia zrównoważonego rozwoju w gospodarce surowcami 

naturalnymi i ich znaczenie dla przyszłych pokoleń 

 Założenia Agendy 2030 oraz Milenijnych Celów Rozwoju 

Umiejętności – student/doktorant potrafi: 

 Objaśnić za pomocą prostych przykładów założenia 

zrównoważonego rozwoju z naciskiem na gospodarkę 

surowcową 

 Wykazać sukcesy i porażki Milenijnych Celów rozwoju 

Kompetencje społeczne – student/doktorant jest gotów do: 

 Dostrzeżenia jak istotne dla społeczeństwa jest wprowadzenie i 

przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce 

surowcami naturalnymi i jak istotna jest ochrona pierwotnych 

złóż  

 

Typ przedmiotu 

(obowiązkowy/fakultatywny) 

Fakultatywny 

Imię i nazwisko osoby/osób 

prowadzącej/prowadzących 

przedmiot 

Monika Kasina 

Sposób realizacji wykład 

Liczba punktów ECTS 

przypisana przedmiotowi 

3 punkty ECTS (w przypadku przystąpienia do egzaminu i uzyskania 

pozytywnej oceny) lub zaliczenie na podstawie obecności (bez 

punktów ECTS)  

Bilans punktów ECTS Udział w zajęciach: 

wykład – 30 h 

 

Praca własna studenta: 

 lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 15 h 

 samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych na 

zajęciach – 10 h 

 przygotowanie do egzaminu – 20 h 

 uczestnictwo w egzaminie – 1 

 
Stosowane metody dydaktyczne Wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja 

Forma i warunki zaliczenia 

przedmiotu, w tym zasady 

dopuszczenia do egzaminu 

Egzamin pisemny w formie testu  



Treści przedmiotu Definicja i główne założenia i cele zrównoważonego rozwoju, tło 

historyczne, inicjatywy międzynarodowe na rzecz zrównoważonego 

rozwoju, zrównoważony rozwój w polskim prawie, wpływ 

zrównoważonego rozwoju na rozwój gospodarczy, przemysłowy i 

jakość życia ludzi na świecie oraz gospodarowanie zasobami 

naturalnymi, dokument ONZ - Agenda 2030 i jej założenia  ze 

szczególnym uwzględnieniem założeń dotyczących zarządzania 

surowcami naturalnymi, koncepcja gospodarki cyrkularnej, 

racjonalizacja wykorzystywania materiałów, zrównoważony rozwój w 

przemyśle oraz górnictwie, kryzys wodny, rola materiałów 

odpadowych w gospodarce surowcowej  

Literatura Obowiązkowa/Dodatkowa:  

Jennifer A. Elliott (2013) An Introduction to Sustainable 

Development.4th Edition. Taylor & Francis Ltd   
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