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Hydrologia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
ochrona środowiska

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPOSS.I10B.0924.20

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

Joanna Markowska

Pozostali prowadzący Joanna Markowska

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Celem kursu jest przekazanie, sprawdzenie oraz utrwalenie najnowszej wiedzy oraz umiejętności do efektywnego
stosowania informacji hydrologicznej w ochronie środowiska

C2 Celem kursu jest rozwijanie krytycznego myślenia w kontekście wykorzystywania hydrologii

C3 Celem kursu jest zachęcenie studentów do pracy indywidualnej i zespołowej z wykorzystaniem możliwości pracy
w chmurze

C4 Celem kursu jest rozwijanie zrozumienia odpowiedzialności zawodowej w społeczeństwie w kontekście używania
i przetwarzania informacji

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 i właściwie interpretuje procesy oraz prawa
determinujące obieg wody w geoekosystemach; OŚ_P6S_WG02 Egzamin pisemny,

Projekt

W2
podstawowe metody określania przepływów
charakterystycznych w zależności od położenia
przekroju obliczeniowego względem przekroju
wodowskazowego.

OŚ_P6S_WG01,
OŚ_P6S_WG02

Egzamin pisemny,
Projekt

W3
przyczyny powstawania i rozwój ekstremalnych
zjawisk hydrologicznych oraz sposoby ich
prognozowania

OŚ_P6S_WG01,
OŚ_P6S_WG02

Egzamin pisemny,
Projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1
kreatywnie korzystać ze źródeł informacji internetowej
i usług w sieciach informatycznych w celu pozyskania
wiarygodnej informacji hydrologicznej

OŚ_P6S_UK09,
OŚ_P6S_UK12,
OŚ_P6S_UW03

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Prezentacja

U2
wyznaczyć podstawowe charakterystyki hydrologiczne
w zlewniach zarówno kontrolowanych, jak
i niekontrolowanych

OŚ_P6S_UK12,
OŚ_P6S_UW03

Projekt, Obserwacja
pracy studenta

U3 Pracuje samodzielnie i w grupie używając narzędzi
z obszaru technologii informacyjnej

OŚ_P6S_UO16,
OŚ_P6S_UO17

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Rozumie znaczenie zawodowej i etycznej
odpowiedzialności za wykorzystanie i przetwarzanie
informacji, a także umie określić przydatność danych
hydrologicznych do oceny zjawisk zachodzących
w środowisku przyrodniczym

OŚ_P6S_KK02,
OŚ_P6S_KR07

Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15
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Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie projektu 10

Przygotowanie raportu 6

Przygotowanie prezentacji/referatu 2

Konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
32

ECTS
1.1

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
21

ECTS
0.8

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Historia hydrologii. Informacja hydrologiczna i publikatory. Cykl hydrologiczny
–ujęcie inżynierskie –podejście systemowe. Bilans wodny. Parametry
fizycznogeograficzne zlewni. Zlewnia jako system.  Odpływ, przepływ, miary
odpływu.  Powierzchniowe, punktowe i liniowe obiekty hydrograficzne.
Klasyfikacja rzek, systemy rzeczne. Krzywa natężenia przepływu . Pomiary
hydrometryczne stanów wody, przepływu. Stany i przepływy charakterystyczne.
Określania przepływów  w zlewniach kontrolowanych niekontrolowanych,
Przepływy  prawdopodobne. Hydrologiczne zjawiska ekstremalne – wezbrania i
powodzie, niżówki, susze. 

Wykład
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2.

1. Informacja hydrologiczna i publikatory

2.  Opracowanie i porównywanie pojęć z zakresu hydrologii z różnych źródeł.
Forum pojęć/ Słownik pojęć hydrologicznych. Praca indywidualna

3. Opracowanie krótkiego eseju nt. zagadnienia dotyczącego hydrologii na
podstawie materiałów dostępnych w kursie. Praca Indywidualna I / Opracowanie
krótkiego eseju nt. informacji hydrologicznej dostępnej w publikatorach. Praca
Indywidualna I

4. Opracowanie krótkiego eseju nt. zagadnienia dotyczącego hydrologii na
podstawie materiałów dostępnych w kursie. Praca Indywidualna II/ Opracowanie
krótkiego eseju nt. MPHP. Praca Indywidualna II

5. Zjawiska ekstremalne – wezbrania i powodzie, niżówki, susze

6. Charakterystyka reżimu rzeki na podstawie opracowanych zależności. Praca
indywidualna i zespołowa/ Ocena stosunków hydrologicznych w zlewni na
podstawie średnich dobowych przepływów w przekroju wodowskazowym . Praca
indywidualna i zespołowa Ćwiczenie 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

    ⚬ (Hydrogramy stanów, przepływów, krzywa natężenia przepływu, wezbrania,
krzywe sum czasów trwania krzywa sumowa). Produkt końcowy;
raport/prezentacja

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda problemowa, Metoda projektów, Praca w grupie, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Obserwacja pracy studenta, Prezentacja 50%

Dodatkowy opis

Studenci aktywnie uczestniczą w aktywnościach przygotowanych na platformie (quizy), wykonują samodzielne zadanie i
biorą udział w ocenianym forum tematycznym dotyczącym informacji hydrologicznej. Przygotowują słownik pojęć
hydrologicznych oraz wykonują ćwiczenie w formie małego projektu/operatu dotyczącego podstawowych charakterystyk
zlewni kontrolowanych.

Wymagania wstępne
Zaliczony kurs z meteorologia. Szkolenie w zakresie korzystania z platformy zdalnego nauczania
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Literatura
Obowiązkowa

Materiały kursu online „Hydrologia” autorstwa: J. Markowska.1.
E. Bajkiewicz-Grabowska,Z. Mikulski Hydrologia ogólna. PWN2.
A. Byczkowski .: Hydrologia, t. I i II. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 19963.

Dodatkowa

Ozga-Zielińska M., Brzeziński J., Hydrologia stosowana, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994 (wyd. I), 1997 (wyd. II1.
zmienione).
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

OŚ_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu zawodowego

OŚ_P6S_KR07 Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej, przestrzegania zasad etyki
zawodowej iwymagania tego od innych

OŚ_P6S_UK09 Absolwent potrafi posługiwać się współczesnymi metodami informatycznymi oraz wykorzystywać System
Informacji Geograficznej (GIS).

OŚ_P6S_UK12 Absolwent potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi integrować i
interpretować uzyskane informacje, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać własne opinie

OŚ_P6S_UO16 Absolwent potrafi planować i organizować pracę własną i zespołową, współpracować w grupie, przyjmując

OŚ_P6S_UO17 Absolwent potrafi kierować zespołem przyjmując odpowiedzialność za efekty jego pracy,

OŚ_P6S_UW03
Absolwent potrafi wyznaczać podstawowe charakterystyki meteorologiczne i hydrologiczne, posługując
się technikami pomiarowymi oraz identyfikować zagrożenia hydrologiczne oraz meteorologiczne,
związane ze stanem atmosfery.

OŚ_P6S_WG01 Absolwent zna i rozumie zaawansowane metody matematyczne wykorzystywane w naukach o środowisku
oraz parametry statystyczne służące do opisu zjawisk zachodzących w środowisku.

OŚ_P6S_WG02 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia dotyczące fizycznych procesów
zachodzących w środowisku


