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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Gospodarka wodna, PG_00038191

Kierunek studiów Inżynieria środowiska

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

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 2 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska -> Katedra Hydrotechniki

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

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

dr hab. inż. Tomasz Kolerski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 15.0 0.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Gospodarka Wodna mgr. 2022/2023 - Moodle ID: 26696
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=26696

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 25.0 75

Cel przedmiotu Kurs ma na celu podkreślenie walorów pracy interdyscyplinarnej oraz pracy w zespole 
skierowanej na rozwiązywanie problemów z szeroko pojętej gospodarki wodnej
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[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

Student zna pogłebione zasady 
gospodarki wodnej w Polsce. 
Student zna metody projektowania 
zbiorników retencyjnych. Zna  
zbiorniki wodne w Polsce i 
województwie pomorskim. Potrafi 
wykonać bilans wodny zlewni. Na 
wybranych przykładach systemów 
lub obiektów inżynierskich 
(naturalnych i sztucznych np. 
kanały, zbiorniki, jeziora) opisuje 
różne aspekty gospodarowania 
wodą oraz proponuje rozwiązania 
problemu szacowania ilości wody i 
dokonuje doboru optymalnych 
metod zagospodarowania 
dostępnych zasobów.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[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

Posiada umiejętność 
modelowania matematycznego 
zjawiska odpływu wody ze zlewni

[SU1] Ocena realizacji zadania

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

Student potrafi dobrać właściwe 
narzędzie do rozwiązania 
problemu z zakresu Gospodakei 
Wodnej

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K7_U05] potrafi powołać się na 
źródła naukowe w zakresie 
współczesnych metod i 
technologii, a także zaproponować 
trendy rozwoju metod i zasad 
pozyskiwania, filtracji, 
przetwarzania i analizy danych

Klasyfikuje i rozpoznaje zasoby 
wodne.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[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

Oblicza parametry zbiorników 
retencyjnych i dokonuje analizy 
transformacji fali wezbraniow

[SU1] Ocena realizacji zadania

Treści przedmiotu Rola i działanie zbiorników retencyjnych. Transformacja fali wezbraniowej przez zbiornik. Bilans cieplny 
powierzchni wody i pokrywy śnieżnej. Topnienie śniegu.  

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Podstawy Gospodarki Wodnej, Hydrologia

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Raporty z projektów 60.0% 40.0%
Egzamin 60.0% 60.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Lambor L. (1962), Gospodarka wodna na zbiornikach retencyjnych 
Arkady

 

Dziewoński Z. (1973) Rolnicze zbiorniki retencyjne Warszawa

Ciepielowski A. (1999) Podstawy gospodarowania wodą SGGW
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Uzupełniająca lista lektur 1. Cech, T., V., Principles of Water Resources, John Wiley & Sons, Inc. 
2002

 

2. Chow, V.T., Open-channel Hydraulics, McGraw-Hill, 1959

3. Dzurik, A., A., Water Resources Planning (3rd ed), Rowman & 
Littlefield Pub. Inc., 2003

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Bians cipelny i toponienie śniegu

 

Obliczenie spływu powioerzchniowego metoda hydrogramu jednostkowego

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


