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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu WASTE MANAGEMENT, PG_00039347

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 angielski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 4.0

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. Aneta Łuczkiewicz
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

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 5.0 35.0 100

Cel przedmiotu Celem kursu jest przedstawienie gospodarki odpadami w aspekcie przetwarzania surowców krytycznych, 
przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym (recyklingu, regeneracji i 
ponownego użytkowania), a także nowych możliwości biznesowych.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U04] potrafi przygotować i 
przedstawić prezentację na temat 
realizacji zadania projektowego 
lub badawczego oraz poprowadzić 
dyskusję dotyczącą 
przedstawionej prezentacji

Student potrafi przygotować i 
przedstawić prezentację na temat 
realizacji zadania projektowego 
lub badawczego oraz poprowadzić 
dyskusję dotyczącą wyzwań z 
wybranej gospodarki odpadowej

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU1] Ocena realizacji zadania

[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 eksperyment 
prowadzący do oceny 
efektywności 
zagospodarowywania odpadów

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU1] Ocena realizacji zadania

[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 
obiektów i systemów gospodarki 
odpadowej; potrafi ocenić 
przydatność i możliwość 
wykorzystania nowych osiągnięć 
w zakresie substytucji materiałów 
krytycznych i nowych modeli 
biznesowych.

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU1] Ocena realizacji zadania

[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 
inteligentnej gospodarki 
odpadowej, w tym wyzwań z 
zakresu ochrony zasobów 
naturalnych, zapobiegania 
powstawania odpadów, substytucji 
surowców krytycznych i 
problemów środowiskowych

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Inteligentna gospodarka odpadowa. Aktualne wyzwania w zakresie ochrony zasobów naturalnych i problemy 
środowiskowe spowodowane niewłaściwym gospodarowaniem odpadami. Surowce krytyczne - substytucja i 
łańcuch dostaw, w tym recykling (obróbka wstępna, metalurgia i jej wyzwania). Efektywna segregacja 
odpadów w gospodarstwach domowych i na poziomie przedsiębiorstw. Psychologia recyklingu, regeneracji i 
ponownego wykorzystania. Zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez optymalizację produkcji (w tym: 
sharing/access economy, circular procurement i product design) i nowe modele biznesowe.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
projekt 60.0% 30.0%
wykład 60.0% 40.0%
ćwiczenia 60.0% 30.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Waste Management EU Policies & Strategies

 

https://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Uzupełniająca lista lektur -
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

- 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy

https://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm
https://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

