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Water scarcity resources management
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
bioeconomy

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
ID000000IBE-AIS.I2BO.3391.22

Języki wykładowe
Angielski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe prowadzone w językach obcych

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Wiesław Fiałkiewicz

Pozostali prowadzący Wiesław Fiałkiewicz

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

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

Liczba
punktów ECTS
6.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Stworzenie nowego profilu zawodowego o nazwie „Menedżer zasobów”, osoby o wysokich kwalifikacjach, która
jest w stanie zintegrować opracowywanie strategii w celu lepszego zarządzania wodą i innymi zasobami
naturalnymi z innowacjami biznesowymi i konkurencyjnością.
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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 Student zna i rozumie rolę i zakres gospodarowania
zasobami wodnymi. IBE_P6S_WG04 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Student potrafi identyfikować i mierzyć narażenie
na straty, a także opracowywać strategie i metody
radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z wodą.

IBE_P6S_UW18 Projekt, Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Student jest gotów do interdyscyplinarnej współpracy
i szerzenia świadomości (nowego myślenia) w swoim
sąsiedztwie o niedostatku zasobów wodnych.

IBE_P6S_KK01 Prezentacja

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie prezentacji/referatu 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 30

Przygotowanie projektu 25

Przygotowanie raportu 15

Przygotowanie do ćwiczeń 30

Konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
177

ECTS
6.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
62

ECTS
2.1

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe
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Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Problemy dotyczące kwestii środowiskowych i ograniczonych zasobów

2. Wprowadzenie na temat narzędzi do zarządzania ograniczonymi zasobami
(Myślenie o Cyklu Życia, Systemy Zarządzania Środowiskowego; Ślady)

3. ISO 14001 i przepisy EMAS: przedstawienie wymagań i aplikacji do zarządzania
aspektami związanymi z wodą

4. Ślad wodny produktów i organizacji: ewolucja koncepcji śladu wodnego od
wirtualnej wody do ISO14046

5. Lokalne zastosowanie podejścia śladu wodnego (podejście URBAN_WFTP)

6. Technologie i praktyki zarządzania w celu zmniejszenia śladu wodnego

7. Ślad węglowy i energetyczny produktów i organizacji

8. Europejski ślad środowiskowy – metodologie i studia przypadków

9. Technologie wodooszczędne stosowane w przedsiębiorstwie wodno-
kanalizacyjnym

10. Prezentacja firmy z praktycznym zastosowaniem myślenia o śladzie wodnym

11. Strategie ekonomiczne i metryki zarządzania zasobami wodnymi

12. Komunikacja wyników środowiskowych

Wykład
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2.

1. Prezentacja studiów przypadku związanych z osobistym śladem wodnym.

2. Otwarta dyskusja na temat różnych diet i zachowań w odniesieniu do zużycia
wody, aby pokazać potencjał oszczędności wody.

3. Analiza cyklu życia wybranych produktów.

4. Praca w grupach roboczych w celu znalezienia usprawnień w zarządzaniu
hipotetycznymi firmami.

5. Obliczanie śladu wodny wybranych produktów, stosując dwa podejścia: WFN i
ISO14046.

6. Prezentacja wyników w grupach i otwarta dyskusja.

7. Burza mózgów w celu znalezienia alternatyw dla efektywnej pod względem
zużycia wody produkcji towarów.

8. Wizyta studyjna w firmie z technologią wodooszczędną.

9. Obliczanie śladu wodnego miast.

10. Prezentacja wyników, dyskusja peer-to-peer i porównanie wyników miast.

11. Prezentacja dobrych praktyk. Praca w grupach roboczych w celu znalezienia
dodatkowych praktyk w różnych sektorach.

12. Wspólne opracowanie przewodnika zawierającego najlepsze praktyki w
gospodarce wodnej.

13. Grupa pracująca nad opracowaniem strategii dla miast ukierunkowanych na
zrównoważone zarządzanie deficytowymi zasobami.

14. Burza mózgów na temat możliwości i perspektyw zastosowania Water
Footprint w praktyce, poszukiwanie nowych metryk.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Burza mózgów, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 40%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Prezentacja 60%
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Literatura
Obowiązkowa

Hoekstra, A.Y., Chapagain, A.K., Aldaya, M.M. & Mekonnen, M.M. (2011) The water footprint assessment manual: Setting1.
the global standard, Earthscan, London, UK.
ISO 14046:2014 Environmental management — Water footprint — Principles, requirements and guidelines2.
ISO 14001:2015 Environmental management systems — Requirements with guidance for use3.

Dodatkowa

The Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) https://ec.europa.eu/environment/emas/1.
WULCA - a Life Cycle Initiative group project on the assessment of use and depletion of water resources within life cycle2.
assessment (LCA) http://www.wulca-waterlca.org
Life Cycle Initiative https://www.lifecycleinitiative.org/3.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IBE_P6S_KK01 absolwent rozumie potrzebę rozwoju, aktualizacji swojej wiedzy, zna możliwości rozwoju kompetencji
zawodowych i interpersonalnych oraz zasięgania opinii ekspertów

IBE_P6S_UW18 absolwent posiada umiejętność stosowania zasady racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi

IBE_P6S_WG04 absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu obejmujące kluczowe
zagadnienia z zakresu ochrony środowiska w tym zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych


