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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu PODSTAWY BUDOWNICTWA WODNEGO, PG_00046024

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

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Tomasz Kolerski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. inż. Tomasz Kolerski

dr inż. Wioletta Gorczewska-Langner

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 15.0 0.0 0.0 45
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

45 5.0 26.0 76

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych budowli hydrotechnicznych, sposobu ich pracy i założeń 
przy ich projektowaniu

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U14] potrafi przeanalizować i 
ocenić pod względem 
technicznym i ekonomicznym 
rozwiązania i funkcjonowanie 
obiektów i systemów branży 
sanitarnej lub ochrony 
przeciwpowodziowej, ujęć wody 
oraz infrastruktury wodnej lub 
stacji uzdatniania wody i 
oczyszczalni ścieków; potrafi 
ocenić przydatność i możliwość 
wykorzystania nowych osiągnięć 
w zakresie materiałów, armatury, 
urządzeń i metodologii do 
projektowania i modelowania 
analizowanej infrastruktury 
technicznej oraz obiektów 
branżowych, zawierających 
rozwiązania o charakterze 
innowacyjnym

Student potrafi obliczać 
urządzenia do rozpraszania 
energii, filtrację pod obiektami 
piętrzącymi, projektować jazy 
piętrzące, dobierać zamknięcia 
obiektów piętrzących, Obliczać 
prace obiektów hydraulicznych w 
modelach matematycznych

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_W05] ma podstawową wiedzę 
z zakresu budownictwa ogólnego 
lub budownictwa wodnego lub 
sanitarnego lub 
hydrotechnicznego lub 
drogowego; wpływu realizacji 
budowlanych inwestycji na 
środowisko

Student zna podstawowe typy 
obiektów piętrzących, jazów, 
przelewów, elektrowni wodnych, 
zapór betonowych i ziemnych, 
budowli regulacyjnych na drogach 
wodnych

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_W02] ma poszerzoną i 
uporządkowaną wiedzę z zakresu 
obowiązujących przepisów prawa 
budowlanego, wodnego, ochrony 
środowiska oraz o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym

Potrafi rozpoznawać klasę 
obiektów hydrotechnicznych 
wyznaczoną na podstawie 
obowiązujących rozporządzeń. Na 
tej  podstawie student potrafi 
dobierać przepływy obliczeniowe

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Wykład: Budowle piętrzące, Jazy, Zapory, Urządzenia upustowe, Urządzenia do rozpraszania energii, 
siłownie i elektrownie wodne, filtracja pod fundamentem budowli piętrzącej, drogi wodne, zbiorniki wodne; 
Laboratorium: projekt niecki do rozpraszania energii, model matematyczny pracy budowli hydrauliczne
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Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwium po każdych zajęciach 60.0% 70.0%
Sprawozdanie z laboratorium 60.0% 30.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur  

 
1. Depczyński W., Szamowski A.,: Budowle i zbiorniki wodne, 1999
2.  Budownictwo betonowe t.XVII: Budowle wodne śródlądowe, 

Arkady 1965
3. Dz. U. poz. 579 nr 86 z 20017 r. 

 

 

Uzupełniająca lista lektur  

 
1. Gondowicz A., Kiciński T., Żbikowski A. "Budownictwo wodne" cz.I, 

PWSZ, 1973
2. Gondowicz A., Kiciński T., Żbikowski A. "Budownictwo wodne" cz.II 

WSiP, 1975
3. Bednarczyk S., Bolt A., Mackiewicz St., : Statecznośc oraz 

bezpieczeństwo jazów i zapór, Wyd. Politechniki Gdańskiej, 
Gdańsk 2002

 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Typy jazów

 

Rodzaje zamknięć 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


