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TREŚCI ĆWICZEŃ
Kulturotwórcza rola lasu, pozagospodarcze i społeczne funkcje lasu, walory kulturowych lasów, które zostały
ukształtowane przez historie i kulturę danego terenu. Inwentaryzacja miejsc historycznych, miejsc pamięci
narodowej znajdujących się na terenie wybranych nadleśnictw Polski północno-wschodniej.
CEL KSZTAŁCENIA
Dokonanie inwentaryzacji miejsc historycznych, miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie wybranych
nadleśnictw Polski północno-wschodniej ich opisu. Studenci poprzez poznanie walorów kulturowych terenów
leśnych, będą mieli możliwość poznania ważnych wydarzeń historycznych, jakie miały miejsce na tych obszarach.
OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Symbole efektów obszarowych: P6S_WG01, P6S_WG02, P6S_WG03, P6S_WK01, P6S_UW01, P6S_UW02,
P6S_UW03, P6SUK01, P6S_UO01, P6S_UU01, P6S_KK01, P6S_KK02, P6S_KO01, P6S_KR01
Symbole efektów kierunkowych: KD_WG01, KD_WG02, KD_WG03, KD_WK01, KD_UW01, KD_UW02,
KD_UW03, KD_UW04, KD_UK01, KD_UO01, KD_UU01, KD_KK01, KD_KK02, KD_KO01, KD_KR01.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wiedza
W1 - zna miejsca pamięci narodowej na terenie wybranego nadleśnictwa,
W2 - charakteryzuje wpływ lasów regionu na rozwój społeczności lokalnej,
W3 - charakteryzuje rolę leśników i lasów w zachowaniu miejsc pamięci.
Umiejętności
U1 - potrafi wykorzystać system informacji przestrzennej oraz materiały kartograficzne podczas obserwacji
terenowych i przygotowania projektu,
U2 - zdobywa i konfrontuje informacje z różnych instytucji na terenie wybranego nadleśnictwa,
U3 - potrafi dokonać inwentaryzacji miejsc historycznych i pamięci narodowej samodzielnie lub w zespole pod
kierunkiem opiekuna,
U4 - potrafi wykonać prezentację multimedialną przedstawiającą uzyskane wyniki.
Kompetencje społeczne
K1 - ma świadomość, iż znajomość i zrozumienie historii jest niezbędne do zrozumienia znaczenia lasów jako
ważnego elementu dziedzictwa narodowego,
K2 - ma świadomość, iż leśnicy często uczestniczą w organizacji uroczystości upamiętniających wydarzenia
historyczne,
K3 - potrafi przekazywać wiedzę o miejscach historycznych, miejscach pamięci narodowej w wybranych
nadleśnictwach
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Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się
1. Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia:
− udział w ćwiczeniach prowadzonych przez opiekuna po stronie pracodawcy
− przeprowadzenie inwentaryzacji terenowej
2. Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy studenta)
− zebranie danych wejściowych niezbędnych do przygotowania projektu ............................
− opracowanie zebranych wyników .........................................................................................
− przygotowanie projektu ........................................................................................................
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5h = 5h
--------------------------------RAZEM:
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godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM:

80 h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta,
liczba punktów ECTS =80 h: min 25 h/ECTS – 30 h/ECTS = 3,2 ECTS – 2,67 ECTS
średnio:

3,0 ECTS (2,94)

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego -2 punkty ECTS,
- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1. punkt ECTS.
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