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Gospodarka odpadami
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WPTPOZS.I4B.0824.21

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

Andrzej Białowiec

Pozostali prowadzący Andrzej Białowiec, Sylwia Stegenta-Dąbrowska, Jan Den Boer

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 36

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest przedstawienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu gospodarki
odpadami, w tym minimalizacja, unikanie produkcji odpadów, ponowne użytkowanie, przygotowanie
do ponownego użytkowania, recykling, odzysk, unieszkodliwianie - wprowadzenie, elementy gospodarki
odpadami: zbiórka odpadów, logistyka odpadów, transport odpadów, przetwarzanie odpadów - mechaniczne
(systemy sortowania), biologiczne (tlenowe i beztlenowe), termiczne przekształcanie odpadów, składowanie
odpadów, rekultywacja składowisk.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania
gospodarką odpadami, jakością oraz prowadzeniem
działalności gospodarczej w tym przedsiębiorczości
indywidualnej

OZ_P6S_WK14 Egzamin pisemny

W2
Ma ogólną wiedzę w zakresie systemów, technologii,
technik, urządzeń i narzędzi stosowanych
w gospodarce odpadami

OZ_P6S_WG10 Egzamin pisemny

W3 Ma ogólna wiedzę z zakresu technik i narzędzi
pomiarowych stosowanych w gospodarce odpadami OZ_P6S_WG11 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi stosując podstawowe technologie
informatyczne pozyskiwać i przetwarzać informacje
z zakresu gospodarki odpadami

OZ_P6S_UW03 Projekt

U2
Potrafi ocenić rozwiązania techniczne i dokonać
analizy czynników wpływających na jakość życia
i zdrowia ludzi i zwierząt oraz stan środowiska
naturalnego

OZ_P6S_UW04
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji, Studium
przypadku

U3
Potrafi pod nadzorem wykonać proste zadania
badawcze i projektowe dotyczące obszaru gospodarki
odpadami

OZ_P6S_UW07
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Studium przypadku

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Ma świadomość ważności, odpowiedzialności i skutków
działalności inżyniera kierunku odnawialne źródła
energii i gospodarka odpadami w aspekcie
odpowiedzialności za jakość życia ludzi i stan
środowiska naturalnego

OZ_P6S_KO03 Egzamin pisemny,
Studium przypadku

K2
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną
oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy
w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie
realizowane zadania

OZ_P6S_KR07
Projekt, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności
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Wykład 30

Ćwiczenia laboratoryjne 36

Przygotowanie prezentacji/referatu 5

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie raportu 15

Przygotowanie do zajęć 5

Przeprowadzenie badań 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
118

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
68

ECTS
2.5

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
61

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Minimalizacja, unikanie produkcji odpadów, ponowne użytkowanie,
przygotowanie do ponownego użytkowania, recykling, odzysk, unieszkodliwianie -
wprowadzenie

2. Zbieranie odpadów: nieselektywne, selektywne – zasady ogólne.

3. Zbieranie odpadów: selektywne – system dualny, wielopojemnikowy, workowy,
PSZOK.

4. Transport opadów: system wymienny, niewymienny, pneumatyczny, stacje
przeładunkowe.

5. Instalacje przetwarzania odpadów komunalnych: Termiczne przekształcanie.

6. Instalacje przetwarzania odpadów komunalnych: MBP, kompostowanie.

7. Instalacje przetwarzania odpadów komunalnych: Składowanie – typy
składowisk, warunki techniczne budowy składowisk.

8. Instalacje przetwarzania odpadów komunalnych: Składowanie – eksploatacja
składowiska, układanie odpadów, gospodarka odciekami, bilans wodny
składowiska, odgazowanie składowiska, rekultywacja składowiska.

Wykład
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2.

1. Obliczenia ilości wytwarzanych odpadów w różnych typach zabudowy

2. Obliczenia niezbędnej ilości pojemników i pojazdów do nieselektywnej i
selektywnej zbiórki odpadów 

3. Ocena funkcjonowania systemy zbiórki odpadów we Wrocławiu 

4. Badania laboratoryjne: morfologia odpadów, skład frakcyjny

5. Identyfikacja odpadów w wybranej branży technologicznej, karta procesu,
zagospodarowanie, sposoby minimalizacji powstawania odpadów, jak unikać
produkcji odpadów, produkcja odpadów pod kątem ich wykorzystania - Problem-
Based Learning

6. Sposoby naliczania kosztów za zbiórkę odpadów, problem rosnących cen -
Problem-Based Learning

7. Prezentacja i dyskusja zaproponowanych przez studentów rozwiązań
problemów w gospodarce odpadami

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Burza mózgów, Metoda problemowa, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia, Problem-Based
Learning

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 60%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Aktywność na zajęciach, Udział w dyskusji, Studium
przypadku 40%

Wymagania wstępne
Znajomość zagadnień związanych z: klasyfikacją odpadów, klasyfikacją procesów przewarzania odpadów, podstawowymi
właściwościami fizycznymi i chemicznymi odpadów.

Literatura
Obowiązkowa

Bilitewski B., Härdtle G., Marek K., Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Seidel-Przywecki1.
Sp. z o.o., Warszawa 2003/2006. Rozdziały: 2; 3; 4; 8 i 9.
Jędrczak A, 2007, Biologiczne przetwarzanie odpadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.2.
Rosik-Dulewska C. 2012. Podstawy gospodarki odpadami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa3.
Białowiec Andrzej (red.): Innowacje w gospodarce odpadami : zagadnienia wybrane, Monografie - Uniwersytet4.
Przyrodniczy we Wrocławiu, nr 210, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN
978-83-7717-278-0, 166 s., DOI:10.30825/1.3.2018

Dodatkowa

Akty prawne (ustawy, rozporządzenia)1.
Czasopisma – Przegląd Komunalny, Recykling, Odpady Komunalne2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

OZ_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do uznania szczególnej odpowiedzialności inżyniera zajmującego się odnawialnymi
źródłami energii i gospodarką odpadami za jakość życia ludzi i stan środowiska naturalnego

OZ_P6S_KR07 Absolwent jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za pracę własną oraz do podporządkowania się
zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

OZ_P6S_UW03 Absolwent potrafi stosując podstawowe technologie informatyczne pozyskiwać i przetwarzać informacje z
zakresu odnawialnych źródeł energii oraz gospodarki odpadami

OZ_P6S_UW04 Absolwent potrafi ocenić rozwiązania techniczne i dokonać analizy czynników wpływających na jakość
życia i zdrowie ludzi oraz stan środowiska naturalnego

OZ_P6S_UW07 Absolwent potrafi planować i wykonywać zadania badawcze i projektowe dotyczące obszaru gospodarki
odpadami oraz źródeł energii odnawialnej

OZ_P6S_WG10 Absolwent zna i rozumie w zawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu: systemów,
technologii, technik, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarce odpadami

OZ_P6S_WG11 Absolwent zna i rozumie w zawansowanym stopniu wybrane zagadnienia dotyczące technik i narzędzi
pomiarowych stosowanych w gospodarce energetycznej i gospodarce odpadami

OZ_P6S_WK14
Absolwent zna i rozumie podstawowe zasady w zakresie: zarządzania gospodarką odpadami i energetyką
odnawialną, zapewnienia jakości oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przedsiębiorczości
indywidualnej


