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Zarządzanie zasobami wodnymi na obszarach niezurbanizowanych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
gospodarka przestrzenna

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGPS.I4B.2829.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Szymon Szewrański

Pozostali prowadzący Szymon Szewrański, Małgorzata Biniak-Pieróg, Katarzyna Pawęska, Kazimierz
Chmura

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 60

Liczba
punktów ECTS
7.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Nauczanie omawiające zintegrowane systemy gospodarowania zasobami wodnymi. Kształtowanie zasobów
wodnych w warunkach zmian klimatu. Ochrona zasobów jakościowych i ilościowych wód w planowaniu
przestrzennym.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

Zna podstawowe uwarunkowania klimatyczne
i ekofizjograficzne kształtowania sie zasobów
wodnych. Zna narzędzia zarządzania strategicznego
i planowania w gospodarce wodnej. Zna praktyki
zintegrowanego gospodarowania wodą na terenach
niezurbanizowanych.

GP_P6S_WK20 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi opracować i przeanalizować podstawowe dane
klimatyczne. Potrafi oszacować zasoby wodne
na zadanym obszarze. Potrafi opracować elementy
operatu wodnoprawnego z zakresu odprowadzania
i oczyszczania ścieków bytowych.

GP_P6S_UW06 Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Rozumie znaczenie partycypacji i kontroli społecznej
w zarządzaniu zasobami wodnymi. GP_P6S_KR06 Udział w dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 60

Przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie projektu 45

Konsultacje 20

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
200

ECTS
7.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
110

ECTS
4.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Klimat i jego zmienność. Zasoby wodne i ich wykorzystanie. Polityka wodna oraz
systemy gospodarowania wodą (instytucje, rozwiązania organizacyjno-
funkcjonalne, mechanizmy administracyjne, kontrola społeczna). Planowanie w
gospodarce wodnej. Ekonomiczne aspekty gospodarki wodnej. Zintegrowane
systemy gospodarowania zasobami wodnymi. Ilość i jakość ścieków bytowych,
kanalizacje zagrodowe i osiedlowe. Problemy związane z oczyszczanie małych
ilości ścieków. Uwarunkowania lokalizacyjne oczyszczalni zagrodowych i
osiedlowych. Budowa małych obiektów gospodarki wodno-ściekowej.

Wykład

2.
Opracowanie klimatologiczne dla wybranego obszaru. Opracowanie danych
hydrologicznych na potrzeby zarządzania zasobami wodnymi w wybranej zlewni. 
Opracowanie podstawowych elementów operatu wodnoprawnego przydomowej
oczyszczalni ścieków.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pracownia komputerowa, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Udział w dyskusji 50%

Literatura
Obowiązkowa

Meteorologia i klimatologia. Red. Kożuchowski, Krzysztof. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 20091.
Bajkiewicz-Grabowska, Elżbieta; Mikulski, Zdzisław. Hydrologia ogólna. Red. . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,2.
2008
Hydrologia Polski. Red. Pociask-Karteczka, Joanna; Jokiel, Paweł; Marszelewski, Włodzimierz. Warszawa: Wydawnictwo3.
Naukowe PWN, 2017

Dodatkowa

Ekohydrologia. Red. Zalewski, Maciej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019,1.
Heidrich Z.: Przydomowe oczyszczalnie ścieków. C.O.J.B., Warszawa 1998.2.
Gajewska, Magdalena; Obarska-Pempkowiak, Hanna; Wojciechowska, Ewa. Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków. Red.3.
. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GP_P6S_KR06
Absolwent jest gotów do uznawania społecznej roli absolwenta kierunku gospodarka przestrzenna, w
szczególności rozumienia potrzeby formułowania i przekazywania społeczeństwu, w odpowiedniej formie,
informacji i opinii dotyczących działalności inżynierskiej w sferze przestrzennej, a takżeetyki zawodowej,
kultywowania dorobku i tradycji zawodowych.

GP_P6S_UW06
Absolwent potrafi, korzystając z narzędzi informatycznych oraz różnych baz i źródeł danych mających
różną formę, wyszukać, przeanalizować i zinterpretować dane dla potrzeb prac przestrzennych, zjawisk
społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych.

GP_P6S_WK20
Absolwent zna i rozumie uwarunkowania i cele gospodarki wodnej oraz zasady zrównoważonego
kształtowania zasobów wodnych, a także zagadnienia dotyczące zintegrowanego gospodarowania wodą,
narzędzia zarządzania strategicznego i planowania w gospodarce wodnej; zagadnienia z zakresu
proekologicznego zagospodarowania przestrzennego zlewni i metody ochrony zasobów wodnych.


