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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Przeróbka osadów ściekowych, PG_00044126

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 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska -> Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Katarzyna Kołecka
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 15.0 0.0 0.0 0.0 30
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

30 5.0 15.0 50

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów oraz pogłębienie ich wiedzy dotyczącej przeróbki oraz 
zagospodarowania osadów ściekowych za pomocą konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[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

Student  potrafi wykorzystać 
poznane metody do analizy 
przeróbki osadów ściekowych

[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 przeanalizować i 
ocenić pod względem 
technicznym i ekonomicznym 
rozwiązania i funkcjonowanie 
oczyszczalni ścieków w aspekcie 
osadów ściekowych

[K7_W07] ma pogłębioną, 
uporządkowaną, podbudowaną 
teoretycznie wiedzę dotyczącą 
gospodarki komunalnej, w tym 
technologii uzdatniania i odnowy 
wody, technologii oczyszczania 
rożnych rodzajów ścieków, w tym 
odcieków ze składowiska 
odpadów, technologii przeróbki 
osadów ściekowych; wiedzę z 
zakresu naturalnych metod 
stosowanych w oczyszczaniu 
wody i ścieków lub budowy, 
funkcjonowania, eksploatacji i 
zamykania składowisk odpadów

Student ma pogłębioną, 
uporządkowaną, podbudowaną 
teoretycznie wiedzę dotyczącą 
technologii przeróbki osadów 
ściekowych.

[K7_U07] potrafi zaplanować i 
przeprowadzić eksperymenty 
laboratoryjne i terenowe 
prowadzące do oceny 
efektywności uzdatniania wody, 
oczyszczania ścieków, 
zagospodarowywania odpadów i 
osadów ściekowych

Student  potrafi zaplanować i 
przeprowadzić eksperymenty 
laboratoryjne i terenowe 
prowadzące do oceny 
efektywności  przeróbki osadów 
ściekowych

Treści przedmiotu Problematyka osadów ściekowych w Polsce, zagadnienia prawne związane z przeróbką i 
zagospodarowaniem osadów ściekowych, podstawowe procesy wykorzystywane przy przeróbce osadów 
ściekowych, zagęszczenie - proces i stosowane urządzenia,  odwadnianie - proces i stosowane urządzenia, 
kondycjonowanie, stabilizacja osadów ściekowych, niekonwencjonalne metody przeróbki osadów, 
ostateczne zagospodarowanie osadów.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Znajomość procesów oczyszczania ścieków wykorzystywanych na oczyszczalniach.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Rozwiązanie zadania w ramach 
ćwiczeniach

50.0% 50.0%

Zaliczenie wykładu 50.0% 50.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Bień J., Wystalska K., 2011. Osady ściekowe. Teoria i praktyka. 
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.

 

Bień J., Kacprzak M., Kamizela T., Kowalczyk M., Neczaj E., Pająk T., 
Wystalska K.,2015. Komunalne osady ściekowe zagospodarowanie 
energetyczne i przyrodnicze. Wydawnictwo Politechniki 
Częstochowskiej

Dymaczewski Z., 2011. Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków, 
wyd. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

Kołecka K., Pyszka J., Zelba K., 2017. Charakterystyka jakości 
odcieków z osadów ściekowych odwadnianych i stabilizowanych w 
złożach trzcinowych. Seria Ochrona I Inżynieria Środowiska

Wojtowicz A., Jędrzejewski C., Bieniowski M., Darul H. 2013. 
Modelowe rozwiązaniaw gospodarce osadowej. Izba Gospodarcza 
Wodociągi Polskie, Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów 
Gospodarki Wodno-Ściekowej.

 

Uzupełniająca lista lektur -
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

-

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


