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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Hydrologia zlewni zurbanizowanej, PG_00038255

Kierunek studiów Inżynieria środowiska

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Katarzyna Weinerowska-Bords
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. Katarzyna Weinerowska-Bords

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 15.0 0.0 15.0 0.0 60
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

60 4.0 45.0 109

Cel przedmiotu Poznanie i zrozumienie problemów wpływu urbanizacji na procesy hydrologiczne i kształtowanie się odpływu 
ze zlewni (w sensie ilościowym i jakościowym). Umiejętność wyboru i zastosowania metod i narzędzi 
obliczeniowych.

 

Rozumienie znaczenia hydrologii terenów miejskich dla działalności inżynierskiej Rozumienie 
pozatechnicznych aspektów warunkujących pracę inżyniera. Znajomość praktycznych zadań i wyzwań 
inżynierskich w kontekście problemów gospodarowania wodą opadową na przykładzie problemów w mieście 
Gdańsk.



Data wydruku: 22.05.2023 17:23 Strona 2 z 3

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U12] potrafi zaprojektować: 
rozbudowany system wodno-
kanalizacyjny, złożone źródło 
ciepła, technologię uzdatniania 
wody basenowej, instalację 
wentylacji mechanicznej lub ujęcie 
wód podziemnych, odprowadzenie 
wody z terenu zlewni 
zurbanizowanej, system 
sterowania zbiornikiem 
retencyjnym w trakcie przejęcia 
fali wezbraniowej lub technologię 
uzdatniania wody, oczyszczalnię 
ścieków, przydomową 
oczyszczalnię

analizuje zadany problem 
praktyczny dotyczący
odprowadzania wody z terenów 
zurbanizowanych.
Rozwiązuje dwa zadania 
projektowe

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_W09] ma pogłębioną, 
uporządkowaną, podbudowaną 
teoretycznie wiedzę związaną z: 
hydrologią, melioracjami, 
odwodnieniami, gospodarką 
wodną, ochroną 
przeciwpowodziową lub zasobami 
i ujęciami wody lub gospodarką 
wodno-ściekową

Rozpoznaje czynniki modyfikujące 
naturalny obieg wody w zlewni 
zurbanizowanej.
Definiuje zagadnienie "opad-
odpływ" i klasyfikuje 
odpowiadające mu podstawowe 
modele obliczeniowe. Zna różne 
metody obliczeniowe.
Wyjaśnia problem prawidłowego 
określania miarodajnego opadu 
oraz wartości charakterystyk 
zlewni dla potrzeb obliczania 
odpływu w zlewni. 
Ma wiedzę na temat wymagań 
formalnych i wpływu rodzaju 
problemu na dobór stosowanych 
metod obliczeniowych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U09] potrafi wybrać narzędzia 
(analityczne bądź numeryczne) do 
rozwiązywania problemów 
inżynierskich

Student rozumie różnice pomiędzy 
poznanymi metodami 
obliczeniowymi i ocenia wpływ 
zastosowanych metod i 
uproszczeń obliczeniowych na 
efektywność i dokładność 
uzyskiwanych wyników.

Student rozumie praktyczne 
konsekwencje stosowanych 
metod obliczeniowych. Potrafi 
przeanalizować uwarunkowania 
lokalne i formalne oraz dobrać 
optymalny tok analiz i poziom ich 
uproszczenia.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K7_U06] potrafi wykorzystać 
poznane metody i modele 
matematyczne, w razie potrzeby 
odpowiednio je modyfikując, do: 
analizy i projektowania 
elementów, układów i systemów 
wodociągowych lub przepływów 
wody, migracji zanieczyszczeń lub 
oczyszczania wody i ścieków oraz 
przeróbki osadów ściekowych

Stosuje wybrane metody 
obliczeniowe do określenia 
odpływu z analizowanej zlewni 
miejskiej.  Potrafi uzyskiwać 
potrzebne informacje z map i wizji 
lokalnej. Potrafi zinterpretować i 
zastosować lokalne wytyczne 
projektowe. Wykorzystuje w 
podstawowym zakresie pakiet 
HEC-HMS do określenia odpływu 
ze zlewni. Potrafi ocenić 
krytycznie wyniki uzyskane 
różnymi metodami.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_W08] ma wiedzę niezbędną 
do rozumienia społecznych, 
ekonomicznych, prawnych i 
innych pozatechnicznych 
uwarunkowań działalności 
inżynierskiej oraz ich 
uwzględniania w praktyce 
inżynierskiej

Rozumie wpływ nietechnicznych 
aspektów na realizację zadań 
związanych z odprowadzaniem 
wód opadowych z terenów 
zurbanizowanych.
Rozumie  rolę czynników 
ekonomicznych, społecznych i 
psychologicznych w działalności 
inżyniera. Ma wiedzę na temat roli 
norm i wytycznych w prowadzeniu 
obliczeń. Zna lokalne wytyczne 
związane z obliczaniem ilości wód 
opadowych do celów inżynierskich.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu Definicja hydrologii obszarów zurbanizowanych. Znaczenie problemów związanych z hydrologią terenów 
miejskich dla działalności inżynierskiej związanej z gospodarowaniem wodami opadowymi. Czynniki i 
procesy modyfikujące naturalny obieg wody. Wpływ różnorodnych przejawów urbanizacji na zmiany w 
naturalnym cyklu hydrologicznym. Definicja modelu opad-odpływ oraz klasyfikacja modeli stosowanych w 
obliczeniach wspomagających projektowanie. Charakterystyki fizyczno-geograficzne zlewni i ich wpływ na 
formowanie się odpływu ze zlewni.

 

Rola uważności i inżynierskiej refleksji przy doborze współczynników i parametrów. Rola informacji 
pozyskanych z mapy i wizji terenowej.

Deszcz jako podstawowy czynnik determinujący odpływ ze zlewni. Rola formuł opadowych i syntetycznych 
hietogramów opadowych w obliczeniach inżynierskich.  Metody globalne  w obliczeniach systemów 
odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych. Zintegrowane modele odpływu ze zlewni  jako 
narzędzie wspomagające pracę inżyniera. Podstawowa obsługa pakietu HEC-HMS.

Relacja między typem, skalą i rangą problemu a metodą rozwiązania i wymaganą dokładnością obliczeń. 
Pozatechniczne aspektów warunkujące pracę inżyniera, w tym rola przepisów i wytycznych,  uwarunkowań 
lokalnych oraz aspektów psychologicznych i społecznych. Praktyczne zadania i wyzwania inżynierskie w 
kontekście problemów gospodarowania wodą opadową w mieście (na przykładzie miasta Gdańsk).

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Wiedza na temat wybranych zagadnień hydrologii ogólnej w podstawowym zakresie, w tym przede 
wszystkim procesów determinujących cykl hydrologiczny oraz zagadnienia kształtowania się odpływu ze 
zlewni. Preferowana wcześniejsza realizacja przedmiotu Hydrologia (lub pokrewnych). Zalecana 
umiejętność podstawowej obsługi komputera (dla potrzeb realizacji projektu).

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Projekt - wykonanie raportów 100.0% 17.5%
Projekt - zaliczenie pisemne 60.0% 17.5%
Ćwiczenia praktyczne 70.0% 10.0%
Test końcowy z ćwiczeń 60.0% 25.0%
Egzamin końcowy 60.0% 30.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur [1] Weinerowska-Bords K.: Wpływ uproszczeń na obliczenia spływu 
deszczowego w zlewni zurbanizowanej. Gdańsk: Wydawnictwo 
Politechniki Gdańskiej 2010. [2] Banasik K.: Wyznaczanie wezbrań 
powodziowych w małych zlewniach zurbanizowanych. Warszawa: 
Wydawnictwo SGGW 2009. [3] Pociask-Karteczka J. (red): Zlewnia. 
Właściwości i procesy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, 2006.

Uzupełniająca lista lektur [1] Akan A.O., Houghtalen R.J.: Urban hydrology, hydraulics and 
stormwater quality. Engineering applications and computer modeling. 
New York: John Wiley & Sons, Inc. 2003. [2] Eagleson P.S.: Hydrologia 
dynamiczna. Warszawa: PWN 1978 [3] Ozga-Zielińska M., Brzeziński 
J.: Hydrologia stosowana. Warszawa: PWN 1994 [4] Szymkiewicz R: 
Hydrologia. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 1990 [5] 
Walesh S. G.: Urban surface water management. New York: John 
Wiley & Sons, Inc.1989.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Wyznaczenie podstawowych charakterystyk danej zlewni zurbanizowanej. Określanie średnich wartości 
współczynników charakteryzujących pokrycie i użytkowanie terenu.

 

Wyznaczenie czasu koncentracji dla zadanej zlewni zurbanizowanej.

Wyznaczanie deszczu miarodajnego dla różnych typów zagadnień (deszcz blokowy, hietogram syntetyczny)

Wyznaczanie obliczeniowego natężenia przepływu różnymi metodami.

Wyznaczanie odpływu z danej zlewni przy wykorzystaniu pakietu HEC-HMS

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


