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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu WATER REUSE, PG_00039343

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 angielski

Semestr studiów 1 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. Krzysztof Czerwionka
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Alina Wargin

dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 0.0 15.0 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 Uzasadnienie dla powtórnego wykorzystania ścieków oczyszczonych biologicznie. Podstawowe 
zastosowania. Zapoznanie z procesami jednostkowymi stosowanymi w odnowie wód.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[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 potrafi dostosować układ
technologiczny stacji odnowy
wody w zależności od wymagań
jakości wody odnowionej

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[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

Student potrafi zaprojektować
obiekty stacji odnowy wody w celu
uzyskania wody zmiękczonej do
systemów chłodzenia

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[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 rozumie zasady
wykorzystania uzdatnionych
ścieków oczyszczonych
biologicznie dla różnych aplikacji
odnowy wody

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K7_W11] ma wiedzę pozwalającą 
na analizę, ocenę i optymalizację 
procesów, obiektów i systemów 
inżynierii środowiska oraz zna 
zasady racjonalnego 
gospodarowania energią i 
zasobami

Student rozumie potrzebę
powtórnego wykorzystania
ścieków oczyszczonych
biologicznie

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

Treści przedmiotu Wykład: Pojęcie odnowy wody i jej znaczenie w gospodarce wodnej kraju. Cele i możliwości odnowy wody. 
Czynniki powodujące konieczność ponownego wykorzystania ścieków oczyszczonych. Charakterystyka 
ścieków oczyszczonych biologicznie. Wymagane parametry jakości wody po procesie odnowy. 
Uwarunkowania aplikacji układów odnowy wody do nawadniania upraw rolnych i terenów zielonych, dla 
przemysłu, do odnowy zasobów wód podziemnych, do zastosowań miejskich, środowiskowych i 
rekreacyjnych oraz do produkcji wody pitnej. Procesy jednostkowe stosowane w odnowie wody. Układy 
technologiczne stacji odnowy wody. Projekt: Opracowanie projektu technologicznego stacji odnowy wody w 
celu wyprodukowania wody zmiękczonej do systemów chłodzenia w procesie wymiany jonowej.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Znajomość procesów stosowanych w technologii wody i ścieków

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Egzamin końcowy 60.0% 60.0%
Zaliczenie projektu 60.0% 40.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Metcalf and Eddy, Wastewater Engineering. Treatment, Disposal 
and Reuse, 1991

 

2. Manual. Guidelines for Water Reuse, EPA 1992
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Uzupełniająca lista lektur 1. Kowal A. (red.): Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów. 
Wrocław: Wyd. Politechniki Wrocławskiej

 

2. Kowal A., Świderska-Bróż M.: Oczyszczanie wody. Warszawa: WN 
PWN.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


