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Ochrona zasobów wodnych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria bezpieczeństwa

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
WIKSiGIIBS.I30B.1469.20

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

Krzysztof Pulikowski

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

Okresy
Semestr 5, Semestr 6

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Przedmiot ma celu zaznajomienie studentów z przepisami, metodami i działaniami służącymi bezpiecznemu
korzystaniu z zasobów wodnych w aspekcie ilościowym i jakościowym.
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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 parametry meteorologiczne i hydrologiczne opisujące
obieg wody w zlewni

IB_P6S_WG03,
IB_P6S_WG10 Zaliczenie pisemne

W2
zasady bezpiecznego gospodarowania zasobami
wodnymi i zasady sporządzania bilansów wodnych
oraz wodno-gospodarczych

IB_P6S_WG09 Zaliczenie pisemne

W3 najważniejsze parametry charakteryzujące
bezpieczeństwo związane z jakością zasobów wodnych IB_P6S_WG10 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1 wyznaczać podstawowe parametry zlewni cieku oraz
wielkość średniego opadu na jej obszarze

IB_P6S_UK18,
IB_P6S_UW02

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Kolokwium

U2 ocenić poziom bezpieczeństwa zapewnienia dostępu
do zasobów wodnych IB_P6S_UW01 Zaliczenie pisemne,

Projekt, Kolokwium

U3
określić niebezpieczeństwo związane
z zanieczyszczeniem wód, analizować i oceniać
stopień degradacji wód naturalnych

IB_P6S_UK18,
IB_P6S_UW04

Zaliczenie pisemne,
Projekt, Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
odpowiedzialności za bezpieczne gospodarowanie
zasobami wodnymi; rozumie pozaekonomiczne
znaczenie wody dla społeczeństwa

IB_P6S_KO03,
IB_P6S_KO04 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do zajęć 5

Przygotowanie projektu 55

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
132

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
62

ECTS
2.1

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:     Wiadomości wstępne. – Zadania gospodarki wodnej wynikające z
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce.

Wykład   2:      Meteorologiczne podstawy bezpiecznego gospodarowania
zasobami wodnymi.

Wykład   3:      Charakterystyka zlewni rzecznej. Granice i powierzchnie zlewni.
Parametry charakteryzujące zlewnię. 

Wykład   4:      Charakterystyki przepływu rzecznego. Stan wody, przepływ,
odpływ i metody ich pomiaru. Stany i przepływy charakterystyczne. Zjawiska    
ekstremalne w hydrologii: wezbrania i niżówki.

Wykład   5:      Bilanse wodne i wodno-gospodarcze; zasoby wodne Polski na tle
Europy i świata.

Wykład   6:      Planowanie w gospodarce wodnej – cechy i zasady, kryteria
bezpiecznego gospodarowania zasobami wodnymi, zadania gospodarki wodnej i
ocena stopnia ich wykonania. 

Wykład   7:      Zasoby wód podziemnych i powierzchniowych.

Wykład   8:      Zasoby wodne a bezpieczeństwo państwa.

Wykład   9:      Gospodarowanie zasobami wodnymi na terenach o wysokiej
antropopresji.

Wykład 10:      Gospodarowanie zasobami wodnymi w obliczu zmian klimatu.

Wykład 11:      Właściwości biologiczne, chemiczne i fizyczne wód
powierzchniowych, rodzaje i źródła zanieczyszczenia wód.

Wykład 12:      Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
Monitoring wód.

Wykład 13:      Strefy ochronne ujęć wodnych.

Wykład 14:      Techniczne podstawy ochrony wód, plan gospodarowania wodami
w dorzeczu.

Wykład 15:      Kolokwium zaliczeniowe wykładu.

 

Wykład

2.

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie zlewni cieku i średniego opadu na jej obszarze (zajęcia
1-2).

Ćwiczenie 3: Przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa zapewnienia dostaw wody
(zagrożenia deficytem wody) w bilansie wodno-gospodarczym zlewni (zajęcia 3-8).

Ćwiczenie 5: Wyznaczenie bezpiecznych wartości zewnętrznego obciążenia
zbiornika wodnego związkami biogennymi (zajęcia 9-15).

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda projektów, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 40%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Kolokwium 60%

Wymagania wstępne
chemia, biologia i ekologia, prawo

Literatura
Obowiązkowa

Chełmicki W. Woda, zasoby, degradacja, ochrona PWN Warszawa 2001 r.1.
Mikulski Z.; Gospodarka wodna. PWN Warszawa 1998.2.
Paluch J., Pulikowski K., Trybała M. Ochrona wód i gleb. Wyd. AR we Wrocławiu. 2001.3.
Kowalczak P. Zintegrowana gospodarka wodna na obszarach zurbanizowanych cz. 1 Podstawy hydrologiczno-4.
środowiskowe, Poznań, 2015.
Gutry-Korycka M. Zasoby wód płynacych Polski – uwarunkowania, wykorzystanie, zmiany, IMGW-PIB, 20185.

Dodatkowa

Kowalczak P. Zagrożenia związane z deficytem wody, Poznań, 20081.
Majewski W, Walczykiewicz T. Zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi oraz infrastrukturą hydrotechniczną2.
w świetle prognozowanych zmian klimatycznych IMGW Warszawa 2012.
Dojlido J. R. Chemia wód powierzchniowych, WEiŚ Białystok, 19953.
Ustawa Prawo wodne, tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 310 wraz z wybranymi Rozporządzeniami dotyczącymi4.
bezpośrednio zasobów wodnych
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IB_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz współorganizowania działalności na
rzecz środowiska społecznego;

IB_P6S_KO04 Absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego;

IB_P6S_UK18 Absolwent potrafi przygotować dobrze udokumentowane opracowanie problemu z zakresu inżynierii
bezpieczeństwa, przedstawić je oraz podjąć dyskusję na jego temat;

IB_P6S_UW01 Absolwent potrafi korzystać z narzędzi matematycznych, określić statystyczne funkcje decyzyjne i ocenić
ryzyko przy podejmowaniu decyzji w zakresie inżynierii bezpieczeństwa;

IB_P6S_UW02 Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę z chemii, biologii i ekologii do rozwiązywania zadań związanych z
bezpieczeństwem człowieka, środowiska przyrodniczego oraz infrastruktury technicznej;

IB_P6S_UW04 Absolwent potrafi ocenić stan środowiska przyrodniczego w oparciu o wskaźniki chemiczne, wskaźnikowe
gatunki flory i fauny oraz zaproponować zabiegi ochronne w przypadku jego zagrożenia;

IB_P6S_WG03
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z fizyki, materiałów
inżynierskich, mechaniki i wytrzymałości materiałów, termodynamiki i mechaniki płynów, niezbędne do
rozumienia zjawisk fizycznych występujących w materiałach, urządzeniach i obiektach inżynierskich;

IB_P6S_WG09 Absolwent zna i rozumie metody identyfikacji zagrożeń – osób, obiektów technicznych oraz elementów
środowiska przyrodniczego, selekcji informacji o tych zagrożeniach oraz oceny ich skutków;

IB_P6S_WG10 Absolwent zna i rozumie zagrożenia środowiska przyrodniczego, których źródłem są działalność człowieka,
obiekty i urządzenia techniczne oraz czynniki naturalne;


