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Kierunek studiów 
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Studia II stopnia 
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Ogólnoakademicki 

Semestr 

Czwarty 

Specjalność 

Nie dotyczy 
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RODZAJE ZAJĘĆ I ICH WYMIAR GODZINOWY 
(zajęcia zorganizowane i praca własna studenta) 

Forma studiów: stacjonarne  Forma studiów: niestacjonarne  

 wykłady 20  wykłady 12 

 ćwiczenia 0  ćwiczenia 0 

 inne godziny studenta z udziałem 
nauczyciela akademickiego (konsultacje, 
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 praca własna studenta 51  praca własna studenta 61 

Łączna liczba godzin: 75 Łączna liczba godzin: 75 

CEL PRZEDMIOTU/MODUŁU 
Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniem ochrony zasobów wodnych, gospodarowaniem zasobami wodnymi, ich ilością i 

jakością, charakterystykami fizyczno-geograficznymi zlewni, bilansem wodnym, wybranymi zagadnieniami gospodarki 

wodno-ściekowej oraz aspektami prawnymi 

METODY DYDAKTYCZNE 
Wykłady z prezentacją multimedialną 

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU/MODUŁU 
Odniesienie 
do efektów 

kierunkowych 
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E1 Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, 

hydrologii i gospodarowania zasobami wodnymi umożliwiającą interpretowanie zagadnień 

związanych z gospodarką wodną, właściwości fizycznych i chemicznych wody, procesów 

zachodzących w środowisku wodnym, ochrony i rekultywacji, czynników abiotycznych, 

biotycznych i antropogenicznych wpływających na zasoby wodne, nowoczesnych technologii 

stosowanych w oczyszczaniu ścieków, wpływu ochrony wód na jakość życia człowieka. 
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i E2 Potrafi inwentaryzować i kształtować elementy zlewni, zauważać reakcje ekosystemów na 

zmiany środowiskowe 
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E3 Ma pogłębioną świadomość misji wykonywanego zawodu z uwzględnieniem 

odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego w aspekcie zasobów wodnych. 

E4 Potrafi wieloaspektowo ocenić skutki prowadzonej działalności ochronnej dla środowiska 

przyrodniczego i ludzi. 

E5 Potrafi ponieść odpowiedzialność za ocenę efektów i zagrożeń związanych z pracami 

technicznymi rzutującymi na gospodarkę wodną 

OP2A_K03 

 

 

OP2A_K04 

 

OP2A_K07 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 
Zaliczenie z oceną (zaliczenie pisemne) 

Symbole efektów 
przedmiotowych 

E1 – E5 



TREŚCI KSZTAŁCENIA 
 

1. Cele i zadania gospodarki wodnej. Występowanie wody na Ziemi. Wody powierzchniowe i odpływ rzeczny –sieć 

rzeczna, źródła i składowe odpływu, pomiary odpływu, czynniki wpływające na wielkość odpływu.. Ekstremalne 

zjawiska hydrologiczne, wezbrania i powodzie oraz susze i niżówki. Prognozy hydrologiczne. 

2. Jeziora i tereny podmokłe rola jezior i terenów podmokłych w systemie hydrologicznym. Zbiorniki wodne naturalne i 

sztuczne oraz inne obiekty gospodarki wodnej. Zbiorniki retencyjne i ich funkcje Gospodarka wodna na zbiornikach 

retencyjnych Regulacja rzek i potoków. Drogi wodne  

3. Zlewnia jako obszar bilansowania wodno-gospodarczego. Podstawowe elementy bilansu. Retencja i retencjonowanie 

wód –rodzaje retencji, metody retencjonowania wody. 

4.  Zasoby wodne brutto i dyspozycyjne. Zmiany zasobów i ich dostępności na świecie –przyczyny wzrostu obszarów o 

niedostatku wody, skutki zmian klimatycznych. Stan zasobów wodnych Polski. Przepływ nienaruszalny i zasoby wodne 

dyspozycyjne. Wpływ antropopresji (zmiany użytków w zlewni, urbanizacji, zabudowy hydrotechnicznej) na 

charakterystyki odpływu. 

5. Systemy monitoringu stanu wód, ocena stanu wód powierzchniowych w Polsce. Termika i jakość wód 

powierzchniowych. Normy jakości wód. Klasyfikacja stanu jakości jednolitych części wód powierzchniowych. 

6. Potrzeby wodne przemysłu, rolnictwa, gospodarki komunalnej. Wodno-ściekowa gospodarka komunalna. Relacje 

pomiędzy zasobami dyspozycyjnymi wody a ilością i stopniem zanieczyszczenia ścieków. Uzdatnianie i sztuczne 

oczyszczanie wód i ścieków. Eutrofizacja jezior i rzek. Rekultywacja jezior. Rekultywacja wód podziemnych. 

7. Aspekty prawne korzystania z wód naturalnych, powierzchniowych. Zarządzanie zasobami wody i administrowanie 

gospodarką wodną w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Kataster wodny. Dyrektywa wodna Unii Europejskiej. Prawo 

wodne. Dokumentacja hydrologiczna w projektach wodnych. Pozwolenia wodno-prawne, Uprawnienia do sporządzania 

dokumentacji hydrologicznej. Źródła informacji o gospodarce wodnej, jakości wód i zasobach wodnych. 

Formy i kryteria zaliczenia przedmiotu/modułu 
Zaliczenie z oceną (test) 

Procentowy udział 
w końcowej ocenie 

100 % 
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