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Sylabus przedmiotu Ochrona Środowiska 
 

 

1. Metryczka 

Nazwa Wydziału: WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY 

Program kształcenia (kierunek studiów, 
poziom i profil kształcenia, forma studiów, 
np. Zdrowie publiczne I stopnia profil 
praktyczny, studia stacjonarne): 

Kierunek: Zdrowie Publiczne, Specjalność: Higiena 

Stomatologiczna 

Rok akademicki: 2019/2020 

Nazwa modułu/przedmiotu: Ochrona Środowiska 

Kod przedmiotu (z systemu Pensum): 44850 

Jednostka/i prowadząca/e kształcenie: 
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii 

Ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa tel. +48 22 599 2039/2040 

Kierownik jednostki/jednostek: Prof. Dr hab. n.med. Bolesław K. Samoliński 

Rok studiów (rok, na którym realizowany 
jest przedmiot): 

II 

Semestr studiów (semestr, na którym 
realizowany jest przedmiot): 

4 

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, 
kierunkowy, fakultatywny): 

podstawowy 

Osoby prowadzące (imiona, nazwiska 
oraz stopnie naukowe wszystkich 
wykładowców prowadzących przedmiot): 

Dr inż. Barbara Piekarska 

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot 
dostępny jest dla studentów w ramach 
programu Erasmus): 

Tak 

Osoba odpowiedzialna za sylabus 
(osoba, do której należy zgłaszać uwagi 
dotyczące sylabusa): 

Dr inż. Barbara Piekarska tel. +48 22 599 11 28 

Liczba punktów ECTS: 1 

2. Cele kształcenia   

1. Zapoznanie studentów z problematyką ochrony środowiska – podejmowanych działań 

umożliwiających zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej, służącej nie 

tylko prawidłowemu funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego, ale przede wszystkim 

prawidłowemu funkcjonowaniu człowieka. 

2. Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi stanowiska człowieka w przyrodzie 
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oraz stosunku człowieka do otaczającego go Świata. 

3. Zwrócenie uwagi studentów na rodzaje czynników środowiskowych: czynników 

fizycznych i klimatyczno – meteorologicznych, czynników chemicznych znajdujących się 

jako zanieczyszczenia w żywności, glebie, wodzie oraz powietrzu. 

4. Zwrócenie uwagi studentów na zagrożenia środowiskowe (czynniki chemiczne, 

biologiczne i fizyczne) występujące w gabinecie stomatologicznym. 

5. Zwrócenie uwagi studentów na promocję zdrowia, podkreślenie znaczenia zachowań 

prozdrowotnych w tym dotyczących promocji zdrowia jamy ustnej oraz mechanizmów 

kontroli jakości poszczególnych elementów środowiska, co pozwoli na przeciwdziałanie 

negatywnym skutkom oddziaływania środowiska przyrodniczego na zdrowie człowieka. 

3. Wymagania wstępne  

1. Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony środowiska. 

4. Przedmiotowe efekty kształcenia 

Lista efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Treść przedmiotowego efektu kształcenia 
Odniesienie do efektu 
kierunkowego (numer) 

W1 

zna i rozumie fizykochemiczne i biologiczne 

podstawy nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze 

fizycznej w zakresie właściwym dla programu 

kształcenia 

HS_W01 

W2 

zna i rozumie teoretyczne podstawy działań 

interwencyjnych wobec jednostek oraz grup 

społecznych, a także zasady promocji zdrowia i 

zdrowego trybu życia 

HS_W16 

W3 
opisuje zasady postępowania w przypadku 

stanu klęsk żywiołowych 
HS_W17 

W4 

rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem 

i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, 

ochroną środowiska i ergonomią 

HS_W18 

W5 

organizuje stanowisko pracy zgodnie z 

obowiązującymi wymaganiami ergonomii, 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska; stosuje środki ochrony 

indywidualnej i zbiorowej podczas 

wykonywania zadań zawodowych; przestrzega 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w 

wypadkach przy pracy oraz w stanach 

zagrożenia zdrowia i życia 

HS_W19 

W6 

przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia 

człowieka oraz mienia i środowiska związane z 

wykonywaniem zadań zawodowych; określa 

zagrożenia związane z występowaniem 

szkodliwych czynników w środowisku pracy; 

HS_W33 
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określa skutki oddziaływania czynników 

szkodliwych na organizm człowieka 

U1 

potrafi identyfikować problemy pacjenta, 

klienta oraz grupy społecznej i podjąć 

odpowiednie działanie diagnostyczne, 

profilaktyczne, pielęgnacyjne, terapeutyczne 

oraz edukacyjne w zakresie właściwym dla 

programu kształcenia 

HS_U17 

U2 
identyfikuje zagrożenia środowiskowe dla 

zdrowia populacji  
HS_U19 

5. Formy prowadzonych zajęć 

Forma Liczba godzin Liczba grup 
Minimalna liczba osób  

w grupie 

Wykład 15 1 nieobowiązkowe 

Seminarium   nieobowiązkowe 

Ćwiczenia   nieobowiązkowe 

6. Tematy zajęć i treści kształcenia 

1. Wykład 1 – Tło ekologiczne nauk medycznych: podstawy ekologii: zakres i przedmiot 

zainteresowania ekologii, podstawowe pojęcia z zakresu ochrony środowiska (środowisko, 

ochrona środowiska, ekosystem), obieg materii i przepływ energii w środowisku, 

środowiskowe uwarunkowania zdrowia – W1, W3,W6, U1,U2 

2. Wykład 2 – Środowiskowe uwarunkowania chorób: pojęcie zdrowia, czynniki 

warunkujące stan zdrowia człowieka, styl życia jako najważniejsza determinanta stanu 

zdrowia człowieka, społeczno – ekonomiczne uwarunkowania zdrowia, zaburzenia stanu 

zdrowia związane ze stylem życia i czynnikami społeczno – ekonomicznymi – W1, W3, 

W6, U1,U2 

3. Wykład 3 – Środowiskowe czynniki fizyczne wpływające na organizm człowieka: hałas 

(infradźwięki i ultradźwięki), wibracje, promieniowanie jonizujące, pole 

elektromagnetyczne – W3, W5, W6, U2 

4. Wykład 4 – Czynniki chemiczne obecne w żywności, glebie, powietrzu atmosferycznym i 

wodzie: źródła i rodzaje zanieczyszczeń żywności, gleby, wód powierzchniowych i 

powietrza atmosferycznego – W3, W5, W6, U2 

5. Wykład 5 – Zasoby środowiska przyrodniczego, jako rezerwuary chorobotwórczych 

czynników biotycznych: rodzaje patogenów chorobotwórczych występujących w 

powietrzu, wodzie i glebie – W3, W4, W5, W6, U2 

6. Wykład 6 – Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń: rodzaje zanieczyszczeń spotykane 

wewnątrz pomieszczeń w tym w gabinecie stomatologicznym, syndrom chorego budynku, 

szkodliwy wpływ czynników mikroklimatu pomieszczeń na zdrowie człowieka – 

najczęściej występujące choroby – W3, W5, W6, U2 

7. Wykład 7 – Źródła informacji o środowisku wykorzystywane w ochronie zdrowia: 
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monitoring środowiska – W2, U2 

8. Wykład 8 – Instrumenty ochrony środowiska wykorzystywane w upowszechnianiu 

zdrowego trybu życia: instrumenty społeczne oparte na świadomości ekologicznej 

społeczeństwa; edukacja ekologiczna – cele, odbiorcy, promocja zdrowia – filary tworzące 

strategię promocji zdrowia, modele funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i promocji 

człowieka, profilaktyka – wymierne korzyści dla społeczeństwa, edukacja zdrowotna i 

wychowanie zdrowotne, cele – W2, W4, W5, U1, U2 

7. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Symbole form 
prowadzonych zajęć 

Sposoby weryfikacji 
efektu kształcenia 

Kryterium zaliczenia 

W1, W2, W3, W4, W5, 

W6 
W 

Kolokwium – test 

jednokrotnego 

wyboru 

uzyskanie minimum 60% 

ogólnej liczby punktów 

całego kolokwium 

8. Kryteria oceniania 

Forma zaliczenia przedmiotu: kolokwium testowe  

ocena kryteria 

2,0 (ndst) >24 pkt 

3,0 (dost) 24-27 pkt  

3,5 (ddb) 28-30 pkt 

4,0 (db) 31-33 pkt 

4,5 (pdb) 35-37 pkt 

5,0 (bdb) 38-40 pkt 

9. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 

1. Jethon Zb., Grzybowski A, 2000 – Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa – 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Wydanie II poprawione i uzupełnione. 

2. Kolarzyk E. 2000 – Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka. Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków. 

3. Siemiński M. 2007 – Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Wydawnictwo naukowe PWN 

Warszawa. 

4. Bzdęga J., Gębska – Kuczerowska A. 2010 – Epidemiologia w zdrowiu publicznym. 

Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 

5. vanLoon Gary W., Dufny Stephen J., - Chemia środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN 

Warszawa 2007. 

6. Manahan St. E, 2006 – Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. 

Wydawnictwo PWN Warszawa. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Kurnatowska A. 2001 – Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy medycznej. 
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Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa. 

2. Kurnatowska A. 2002 – Ekologia. Jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy. 

Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa – Łódź. 

3. Siemiński M. 2007 – Środowiskowe zagrożenia zdrowia. Inne wzywania. Wydawnictwo 

naukowe PWN Warszawa. 

4. Wolański N, 2006 – Ekologia człowieka Podstawy ochrony środowiska i zdrowia 

człowieka. T 1. Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany 

przystosowawcze. Wydawnictwo PWN Warszawa. 

5. Wolański N, 2006 – Ekologia człowieka Podstawy ochrony środowiska i zdrowia 

człowieka. T 2. Ewolucja i dostosowanie biokulturowe. Wydawnictwo PWN Warszawa. 

10. Kalkulacja punktów ECTS (1 ECTS = od 25 do 30 godzin pracy studenta) 

Forma aktywności Liczba godzin Liczba punktów ECTS 

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: 

Wykład 15 0,5 

Seminarium 0 0 

Ćwiczenia 0 0 

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy): W tym polu opisujemy nakład samodzielnej pracy 
przeciętnego studenta konieczny aby zaliczyć przedmiot. W kalkulacji należy uwzględnić itp. konieczność 

przygotowania się do zajęć, wykonania pracy domowych, przygotowania się do zaliczeń itp. 

Przygotowanie studenta do zajęć   

Przygotowanie studenta do zaliczeń 15 0,5 

Inne (jakie?)   

Razem 30 1 

11. Informacje dodatkowe  

Kontakt do kierownika przedmiotu: Dr inż. Barbara Piekarska – Zakład Profilaktyki Zagrożeń 

Środowiskowych i Alergologii, ul Banacha 1a Blok E pokój 1310,  bpiekarska5@gmail.com, tel 

22 599 11 28 
 

 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sylabus 

 

 

Podpis Kierownika Jednostki 

 

 

 

 


