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Odwodnienia
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria środowiska

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
WIKSiGIISS.I4B.1485.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

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

Wojciech Orzepowski

Pozostali prowadzący Wojciech Orzepowski, Grzegorz Pęczkowski, Beata Olszewska

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Treść przedmiotu obejmuje swym zakresem problematykę dotyczącą przyczyn, objawów, skutków nadmiernego
uwilgotnienia i podtopień oraz sposobów odwadniania terenów użytkowanych rolniczo, leśnych, zabudowanych,
sportowych i rekreacyjnych, oraz komunikacyjnych.



2 / 5

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
Zna podstawowe uwarunkowania środowiskowe
i techniczne determinujące charakter stosunków
wodnych danego terenu.

IS_P6S_WG15
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Kolokwium

W2
Posiada ogólną wiedzę na temat sposobów ich
regulowania na terenach nadmiernie uwilgotnionych
w zróżnicowanych warunkach glebowych,
meteorologicznych i użytkowania.

IS_P6S_WG15
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Kolokwium

W3
Zna podstawowe zasady projektowania
systematycznych i niesystematycznych systemów
odwadniających, budowli na tych systemach, doboru
ubezpieczeń i zabezpieczeń

IS_P6S_WG15
Egzamin pisemny,
Egzamin ustny,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Posiada umiejętność zdiagnozowania potencjalnej
potrzeby odwodnienia terenu na podstawie analizy
rozmaitych pośrednich i bezpośrednich objawów
środowiskowych oraz czynników glebowych
i hydrograficznych, potrafi dokonać wyboru
technicznych i nietechnicznych sposobów regulacji
stosunków wodnych terenu w zależności od przyczyn
zaistniałego nadmiernego uwilgotnienia.

IS_P6S_UW13
Egzamin pisemny,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Kolokwium

U2

Potrafi określić podstawowe parametry rowów
odwadniających, potrafi zaprojektować podstawowe
elementy systematycznego drenowania terenu, potrafi
zaproponować dodatkowe zabiegi usprawniające
działanie drenowania.

IS_P6S_UW13

Egzamin pisemny,
Projekt, Obserwacja
pracy studenta,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Wykazuje zrozumienie znaczenia optymalnej regulacji
stosunków wodnych dla produkcji żywności
w rolnictwie i możliwości pozarolniczego
zagospodarowania i użytkowania terenów.

IS_P6S_KK01
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Przygotowanie projektu 45

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Konsultacje 5
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
150

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
65

ECTS
2.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Cele i zadania melioracji terenów rolniczych i zurbanizowanych czynniki
wpływające na stosunki wodne tych terenów, przyczyny, objawy i skutki
nadmiernego uwilgotnienia, sposoby regulowania stosunków wodnych, normy
odwodnienia. Odwodnienie za pomocą rowów, ich parametry techniczne,
umocnienia skarp i dna, budowle na rowach odwadniających, utrzymanie i
konserwacja urządzeń odwadniających. Zasady i sposoby zagospodarowania wód
opadowych. Podstawy drenowania, elementy sieci drenarskiej, materiały
drenujące, parametry techniczne sieci drenarskiej, zabezpieczenia, budowle na
sieci drenarskiej, ujęcie wód obcych, źródliskowych, odwodnienie zagłębień
 bezodpływowych, współdziałanie zabiegów agromelioracyjnych z drenowaniem,
odwodnienia sadów, placów, boisk, osiedli, dróg, obiektów i terenów budowlanych.

Wykład

2.

Tematyka ćwiczeń:

Elementy projektu odwodnienia terenu

1. Wprowadzenie.
2. Zasady sporządzania profilu podłużnego odbiornika.
3. Obliczenia parametrów przekroju poprzecznego odbiornika.
4. Dobór ubezpieczeń dna i skarp cieku, sporządzenie przekrojów regulacyjnych
modernizowanego cieku.
5. Określenie rozstawy i głębokości drenażu.
6. Projektowanie zabezpieczeń rurociągów przez zamulaniem i zarastaniem.
7. Rozplanowanie układu rurociągów drenarskich na planie sytuacyjno-
wysokościowym.
8. Rozplanowanie układu rurociągów drenarskich na planie sytuacyjno-
wysokościowym.
9. Projektowanie spadków, rzędnych i głębokości zbieraczy.
10. Projektowanie spadków, rzędnych i głębokości zbieraczy.
11. Dobór średnic zbieraczy.
12. Dostosowanie cieku do pełnienia funkcji odbiornika wód z sieci drenarskiej.
13. Sporządzenie opisu technicznego zastosowanych rozwiązań projektowych
14. Sprawdzian pisemny
15. Zaliczanie ćwiczeń

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Film dydaktyczny, Metoda projektów, Pokaz/demonstracja, Pracownia komputerowa, Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu
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Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny, Egzamin ustny 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Projekt, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach,
Kolokwium 50%

Dodatkowy opis

Zajęcia w j. angielskim prowadzi  Beata Olszewska

Wymagania wstępne
Fizyka i chemia gleb, meteorologia i hydrologia

Literatura
Obowiązkowa

Mioduszewski W., Dembek W., red., Woda na obszarach wiejskich, praca zbiorowa, Wyd. IMUZ, Warszawa, Falenty 2009.1.
Edel R., Odwodnienie dróg, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2010.2.
Prochal P., red., Podstawy melioracji rolnych, praca zbiorowa, t. I. Wyd. PWRiL Warszawa, 19863.
Sokołowski J., Żbikowski A., Odwodnienia budowlane i osiedlowe. Wyd. SGGW Warszawa, 1993.4.

Dodatkowa

Słyś D., Zrównoważone systemy odwodnienia miast, Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne, Wrocław 2013.1.
Szling Z., Pacześniak E., Odwodnienia budowli komunikacyjnych. Oficyna Wyd. PWr., Wrocław 2004.2.
Pływaczyk A., Kowalczyk T. 2007. Gospodarowanie wodą w krajobrazie. Skrypt UP we Wrocławiu nr 5153.
Lambert K. Smedema, Willem F. Vlotman, David W. Rycroft: Modern Land Drainage. Planning, design and management of4.
agricultural drainage systems. Ed. Taylor&Francis Group, London UK 2004.
Daniel Hillel : Soil in the environment. Elsevier Inc. 2008.5.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IS_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do wykazywania krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy i odbieranych treści,
jest świadomy, że wynik działalności inżyniera jest uzależniony od prawidłowego rozpoznania problemu i
zastosowania właściwego rozwiązania - rozumie znaczenie wiedzy i w przypadku trudności z samodzielnym
rozwiązaniem problemu jest gotów do zasięgania opinii ekspertów

IS_P6S_UW13
Absolwent potrafi stalić system celów przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie inżynierii i ochrony
środowiska; dobrać odpowiedni system regulujący stosunki powietrzno-wodne gleby, sprzyjający
jednocześnie ograniczeniu erozji gleb oraz zaproponować właściwe kryteria gospodarowania zasobami
wodnymi

IS_P6S_WG15
Absolwent zna i rozumie cele, funkcje i zadania kompleksowego kształtowania terenów wiejskich oraz
potrafi zastosować właściwe metody nawodnień, odwodnień, melioracji przeciwerozyjnych oraz
eksploatacja urządzeń melioracyjnych


