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1. Cele Projektu: 

a) stworzenie interdyscyplinarnego zespołu badawczego 

b) analiza istotnych zagadnień prawnych, politycznych, ekonomicznych i 

edukacyjnych dotyczących ekologii w Polsce i na świecie 

c) uzyskanie informacji na temat poziomu wiedzy ekologicznej wśród studentów 

poprzez przeprowadzenie ankiet  

d) opracowanie publikacji naukowej, w której zamieszczone zostaną wyniki badań 

objęte Projektem 

e) szerzenie wiedzy na temat postaw proekologicznych i ekologicznych zagrożeń 

poprzez zorganizowanie konferencji studenckiej i konkursu międzyszkolnego 

 

2. Zadania kierownika Projektu 

a) zorganizowanie zespołu badawczego, w tym m.in.: 

- dobór członków zespołu 

- organizacja pracy zespołu (przede wszystkim określenie harmonogramu 

zadań oraz powierzanie obowiązków i nadzór nad ich realizacją) 

b) nadzór merytoryczny nad przygotowywanym opracowaniem naukowym i  

redakcja naukowa opracowania będącego efektem Projektu 

c) udział w wybranych zadaniach zespołu 

 

3. Wybrane zadania zespołu badawczego  

W ramach zespołu zostaną utworzone grupy zajmujące się realizacją konkretnego 

zadania głównego w ramach, którego będą powierzone mniejsze zadania. Za 

realizację podstawowego zadania grupy odpowiadać będzie koordynator. 



Wykonawcy mogą należeć do więcej niż jednego zespołu a zadania 

poszczególnych wykonawców mogą się różnić. 

Zespoły i zadania:  

a) grupa ds. publikacji 

- zadanie podstawowe grupy:  

 Stworzenie publikacji naukowej obejmującej zagadnienia prawne, 

polityczne, ekonomiczne i edukacyjne dotyczące ekologii w Polsce i na 

świecie takie jak m.in.: 

o polityka ekologiczna w wybranych krajach 

o skuteczność regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska  

o finansowanie projektów związanych z ochroną środowiska w UE 

o kształtowanie świadomości ekologicznej w szkołach / programach 

edukacyjnych  

o rola kultury w kształtowaniu świadomości ekologicznej   

- zadania koordynatora 

 organizacja pracy zespołu 

 udział w wybranych zadaniach zespołu 

- zadania wykonawców  

 kwerenda źródłowa 

 przygotowanie tekstów naukowych będących efektem analizy 

problematyki określonej zadaniu podstawowym 

 uczestnictwo w konferencjach naukowych i imprezach 

popularnonaukowych w zakresie założeń naukowych Projektu 

b) grupa ds. konferencji studenckiej 

- zadanie podstawowe grupy:  

 zorganizowanie konferencji studenckiej  pt. „Współczesne problemy 

ekologiczne świata” w kwietniu 2017 roku w KJ-TSW 

- zadania koordynatora 

 organizacja pracy zespołu 

 udział w wybranych zadaniach zespołu 



- zadania wykonawców  

 przygotowanie regulaminu konferencji 

 przygotowanie i rozesłanie zaproszeń na konferencję 

 prowadzenie rejestracji uczestników 

 przygotowanie programu referatów  

 przygotowanie materiałów konferencyjnych 

 techniczna organizacja konferencji w dniu obrad   

c) grupa ds. ankiet 

- zadanie podstawowe grupy:  

 przeprowadzenie ankiet wśród studentów wybranych uczelni na temat 

poziomu świadomości ekologicznej respondentów 

- zadania koordynatora 

 organizacja pracy zespołu 

 udział w wybranych zadaniach zespołu 

- zadania wykonawców  

 przygotowanie formularza ankiety 

 przeprowadzenie ankiet wśród studentów 

 zebranie i analiza danych w formie publikacji, która zostanie zawarta w 

ramach opracowania naukowego Projektu 

d) grupa ds. konkursu z zakresu ekologii  

- zadanie podstawowe grupy:  

 zorganizowanie międzyszkolnego konkursu z zakresu ekologii   

- zadania koordynatora 

 organizacja pracy zespołu 

 udział w wybranych zadaniach zespołu 

- zadania wykonawców  

 przygotowanie regulaminu  

 przygotowanie i rozesłanie zaproszeń  

 przygotowanie programu  

 techniczna organizacja w dniu finału konkursu   



 

HARMONOGRAM     

 styczeń 2017 r. – rozpoczęcie projektu 

 styczeń-kwiecień 2017 r. – zbieranie tekstów do publikacji 

 styczeń-kwiecień 2017 r. – przeprowadzenie ankiet na uczelniach 

 kwiecień 2017 r. - konferencja studencka  pt. „Współczesne problemy 

ekologiczne świata” 

 kwiecień/maj 2017 r. - konkurs ekologiczny dla szkół 

 maj 2017 r. – opracowanie ankiet 

 czerwiec – przygotowanie publikacji  i umieszczenie na www 


