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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest charakterystyka retencji, zbiorników wodnych i ochrony od powodzi. Zapoznanie
z podstawami projektowania zbiorników retencyjnych, aspektem prawnym ich projektowania i eksploatacji,
a także gospodarką wodną na zbiornikach. Wyznaczanie wybranych parametrów zbiorników. Omówienie studium
wykonalności budowy zbiorników. Charakterystyka i rola zbiorników wodnych w ochronie przeciwpowodziowej,
zbiorników wstępnych. Omówienie zagadnień eutrofizacji i oddziaływania zbiorników wodnych na środowisko,
aspektu społecznego ich budowy.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ma zaawansowaną wiedzę dotyczącą budownictwa
hydrotechnicznego; zna zasady określania
i dokumentowa-nia warunków gruntowo-wodnych;
metody określania parametrów przekroju
poprzecznego koryta rzeki oraz zbiorników
retencyjnych zna metody, techniki, narzędzia
i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych
zadań inżynierskich, ma za-awansowaną wiedzę
związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu
inżynierii środowiska; potrafi korzystać ze źródeł
informacji naukowej, zna specjalistyczną terminologię
w języku polskim i obcym; ma wiedzę o trendach
rozwojowych z zakresu dziedzin właściwych dla
inżynierii środowiska

IS_P6S_WG14,
IS_P6S_WG18 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi przygotować specyfikację prostych projektów
technicznych dotyczących wybranych instalacji
i obiektów inżynierskich; potrafi zaprojektować
poszczególne elementy; ocenić lokalizację obiektów
w kontekście prawidło-wej ich eksploatacji

IS_P6S_UW14
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej
na bezpieczeństwo i jakość życia społeczeństwa
i rozumie, że jej wynik jest uzależniony od właściwego
rozpoznania warunków, zastosowania najnowszych
metod ich rozwią-zania oraz prawidłowej interpretacji
uzyskanych wyników; rozumie potrzebę ustawicznego
aktualizowania i pog-łębiania wiedzy i umiejętności
jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu
publicznego - ma świadomość odpowiedzialności
za racjo-nalne wykorzystanie zasobów środowiska i ich
ochronę; potrafi założyć działalność gospodarczą
i uzyskać niez-będne w tym celu informacje ma
świadomość roli społecznej absolwenta wyższej
uczelni i jest gotów do współorganizowania
działalności na rzecz środowiska społecznego, w tym
do informowania społeczeństwa o rożnych aspektach
działalności inży-niera zajmującego się inżynierią
i ochroną środowiska

IS_P6S_KK01,
IS_P6S_KO02,
IS_P6S_KR03

Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do zajęć 15

Konsultacje 45

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Przygotowanie projektu 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
105

ECTS
4.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Wykład 1:     Rodzaje retencji. Rola retencji w gospodarce wodnej. Cele i zadania
zbiorników wodnych, ich rola w gospodarce wodnej. Klasyfikacja i charakterystyka
zbiorników.

Wykład 2:     Podstawy projektowania: studia topograficzne, hydrologiczne i
hydrogeologiczne. Przygotowanie terenu do zatopienia.

Wykład 3:     Parametry zbiorników wodnych. Podział pojemności zbiornika.
Krzywe charakterystyczne zbiornika. Zbiorniki suche. Zbiorniki wielozadaniowe.

Wykład 4:     Uwarunkowania prawne projektowania i eksploatacji zbiorników.

Wykład 5:     Rodzaje zapór. Zapory ziemne: parametry zapory, przykłady
istniejących obiektów. Urządzenia zrzutowe.

Wykład 6:     Gospodarka wodna na zbiornikach. Hydrologiczne podstawy
gospodarki wodnej na zbiorniku.

Wykład 7:     Hydrogramy fali powodziowej miarodajnej i kontrolnej dla zlewni
kontrolowanych i niekontrolowanych.

Wykład 8-9:  Metody transformacji fali powodziowej. Numeryczny model zbiornika.

Wykład 10:   Zapotrzebowanie wody i gwarancja pokrycia. Straty spowodowane
niedoborem wody, straty powodziowe a koszt budowy zbiornika.

Wykład 11:   Metody opracowania gospodarki wodnej na zbiornikach. Wyrównanie
krótkookresowe, roczne i wieloletnie.

Wykład 12:   Rola zbiorników wodnych w ochronie przeciwpowodziowej. Rezerwa
powodziowa.

Wykład 13:   Proces eutrofizacji magazynowanej w zbiornikach wody. Zbiorniki
wstępne. Oddziaływanie zbiornika na środowisko.

Wykład 14:   Studium wykonalności budowy zbiornika.

Wykład 15:   Potrzeby wodne gospodarki w Polsce. Społeczne aspekty budowy
zbiornika.

Wykład

2. Opracowanie koncepcji technicznej zbiornika retencyjnego na wybranej rzece w
zlewni niekontrolowanej.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pokaz/demonstracja, Pracownia komputerowa, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie
łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Aktywność na zajęciach, Kolokwium, Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
Meteorologia, hydrologia, mechanika płynów
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IS_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do wykazywania krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy i odbieranych treści,
jest świadomy, że wynik działalności inżyniera jest uzależniony od prawidłowego rozpoznania problemu i
zastosowania właściwego rozwiązania - rozumie znaczenie wiedzy i w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu jest gotów do zasięgania opinii ekspertów

IS_P6S_KO02

Absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego w zakresie inżynierii środowiska,
w tym racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska i ich ochrony; jest także gotów do myślenia i
działania w sposób przedsiębiorczy oraz do współorganizowania działalności na rzecz środowiska
społecznego w tym do informowania społeczeństwa o róznych aspektach działań związanych z inżynierią
środowiska

IS_P6S_KR03
Absolwent jest gotów do właściwego i odpowiedzialnego postępowania w środowisku zawodowym w tym
do przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz do dbałości o dorobek i
tradycje zawodowe

IS_P6S_UW14
Absolwent potrafi przygotować specyfikację prostych projektów technicznych dotyczących wybranych
instalacji i obiektów inżynierskich; potrafi zaprojektować poszczególne elementy; ocenić lokalizację
obiektów w kontekście prawidłowej ich eksploatacji

IS_P6S_WG14
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące budownictwa
hydrotechnicznego; zna zasady określania i dokumentowania warunków gruntowo-wodnych; metody
określania parametrów przekroju poprzecznego koryta rzeki oraz zbiorników retencyjnych

IS_P6S_WG18
Absolwent zna i rozumie źródła informacji naukowych i techniczno-inżynierskich, ma wiedzę dotyczącą
nowych technik i technologii stosowanych w inżynierii środowiska; zna zasady pisania prac dyplomowych,
w tym korzystania z prac innych autorów oraz przygotowania prezentacji multimedialnych i wystąpień
publicznych, zna specjalistyczną terminologię w języku polskim i obcym


