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Ochrona wód
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria i gospodarka wodna

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
WIKSiGIGWS.I10B.1467.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Krzysztof Pulikowski

Pozostali prowadzący Krzysztof Pulikowski, Joanna Kajewska-Szkudlarek, Aleksandra Bawiec

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów z przepisami, metodami i działaniami służącymi ochronie
zasobów wodnych w aspekcie ilościowym i jakościowym; metodami oceny i klasyfikacji wód powierzchniowych
i podziemnych.
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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 podstawowe zadania dotyczące ochrony wód; ma
ogólną wiedzę o rodzajach wód; IW_P6S_WG03 Zaliczenie pisemne

W2
potrafi wymienić i scharakteryzować główne źródła
zanieczyszczenia wód; zna najważniejsze parametry
charakteryzujące jakość wody;

IW_P6S_WG03 Zaliczenie pisemne

W3
podstawowe metody ograniczania zanieczyszczenia
wód, zasady sporządzania klasyfikacji jakości wody
i sposoby ochrony wód.

IW_P6S_WG03 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 obliczyć podstawowe parametry bilansu wodnego
jeziora; IW_P6S_UW06 Zaliczenie pisemne,

Projekt

U2 analizować i ocenić stopień degradacji wód
naturalnych; IW_P6S_UW02 Zaliczenie pisemne,

Projekt

U3 ocenić stan i potencjał ekologiczny oraz stan
chemiczny jednolitych części wód powierzchniowych. IW_P6S_UW02 Zaliczenie pisemne,

Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykazania zrozumienia znaczenia dostępności
do wody o wysokiej jakości dla rozwoju cywilizacji; ma
świadomość odpowiedzialności za racjonalne
wykorzystywanie zasobów wodnych

IW_P6S_K001,
IW_P6S_KK01 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie projektu 30

Przygotowanie do ćwiczeń 5

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Konsultacje 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
100

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0
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* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wykład   1:         Zadania i cele ochrony wód w Polsce wynikające z RDW.

Wykład   2:         Właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne wód.

Wykład   3:         Rodzaje i źródła zanieczyszczenia wód. 

Wykład   4:         Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Wykład   5:         Bilanse wodne.

Wykład   6:         Wody rzeczne.

Wykład   7:         Wody morskie. Estuaria.

Wykład   8:         Wody podziemne.

Wykład   9:         Wody jeziorne.

Wykład 10:         Zmiany jakości wody w zbiornikach wodnych. Kryteria
eutrofizacji.

Wykład 11:         Techniczne podstawy ochrony wód.

Wykład 12:         Strefy ochronne ujęć wodnych.

Wykład 13:         Plan gospodarowania wodami w dorzeczu.

Wykład 14:         Monitoring wód.

Wykład 15:         Kolokwium zaliczeniowe

Wykład

2.

Ćwiczenie 1: Wykonanie bilansu wodnego wybranego jeziora. (zajęcia 1-5).

Ćwiczenie 2: Wyznaczenie dopuszczalnych wartości zewnętrznego obciążenia
zbiornika wodnego związkami biogennymi. (zajęcia 6-11).

Ćwiczenie 3: Ocena stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu
chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. (zajęcia 12-15).

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Metoda projektów, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 40%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Zaliczenie pisemne, Projekt 60%
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Wymagania wstępne
chemia, biologia

Literatura
Obowiązkowa

Chełmicki W. Woda, zasoby, degradacja, ochrona PWN Warszawa 2001 r.1.
Paluch J., Pulikowski K., Trybała M. Ochrona wód i gleb. Wyd. AR we Wrocławiu. 20012.
Dojlido J. R. Chemia wód powierzchniowych, WEiŚ Białystok, 1995.3.
Kowalczak P. Zintegrowana gospodarka wodna na obszarach zurbanizowanych cz. 1 Podstawy hydrologiczno-4.
środowiskowe, Poznań, 2015.

Dodatkowa

1. Mikulski Z.; Gospodarka wodna. PWN Warszawa 1998.1.
Ustawa Prawo wodne, tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 310 wraz z wybranymi Rozporządzeniami dotyczącymi2.
bezpośrednio zasobów wodnych
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IW_P6S_K001
Absolwent jest gotów do podejmowania odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem i
podejmowanymi decyzjami oraz prawidłowego przestrzegania zasad etyki zawodowej przez siebie i
innych; potrafi współdziałać w grupie; ma świadomość znaczenia pozatechnicznych aspektów działalności
inżynierskiej; rozumie potrzebę dbałości o dorobek i tradycje zawodowe

IW_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do uznawania wpływu działalności inżynierskiej na bezpieczeństwo i jakość życia
społeczeństwa i rozumie, że jej wynik jest uzależniony od właściwego rozpoznania warunków,
zastosowania najnowszych metod ich rozwiązywania oraz prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników;
rozumie potrzebę ustawicznego aktualizowania i pogłębiania wiedzy i umiejętności

IW_P6S_UW02
Absolwent potrafi identyfikować zjawiska wpływające na stan środowiska naturalnego, ocenić go na
podstawie organizmów wskaźnikowych i wykonać pod nadzorem podstawowe analizy chemiczne i fizyczne
wód i gleb oraz określić stan ekologiczny wód powierzchniowych

IW_P6S_UW06
Absolwent potrafi identyfikować i analizować zjawisk wpływające na bilans wodny i wykonać podstawowe
pomiary i obliczenia z zakresu meteorologii i hydrologii, a także ocenić zagrożenie i ryzyko powodziowe
oraz możliwość wystąpienia innych zagrożeń hydrometeorologicznych

IW_P6S_WG03
Absolwent zna i rozumie zagadnienia dotyczące funkcjonowania organizmów żywych; rozumie rolę i
znaczenie środowiska przyrodniczego i jego różnorodności biologicznej; zna zagrożenia i źródła
zanieczyszczeń oraz metody ochrony ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego


