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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Eksloatacja systemów wod.-kan.

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WIŚ IŚ oIN C21 14/15

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

4.00
7

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

7

15

2

0

0

10

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z podstawami naukowymi prowadzenia racjonalnej eksploatacji w przedsiębiorstwie
wod-kan
Cel 2 Zapoznanie studentów z czynnościami eksploatacyjnymi dla podstawowych obiektów systemów wod-kan
Cel 3 Zapoznaie studentów z problememi informatyzacji obsługi ekploatacyjnej systemów wod-kan

Kod archiwizacji: F2C6D24B
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

5

Efekty kształcenia

EK1 Kompetencje społeczne Uświadomienie studentom, że dobre funkcjonowanie przedsiębiorstwa wod-kan
świadczy o jego wizerunku w społeczeństwie
EK2 Umiejętności Wykorzystanie nabytej wiedzy do rozwiązywania wybranych procesów związanych z eksploatacją systemów wod-kan
EK3 Wiedza Nabycie podstawowej wiedzy dotyczących dyscyplin naukowych determinujących proces eksploatacji
w przedsiębiorstwach wod-kan
EK4 Wiedza Nabycie wiedzy związanej z zasadami obsługi eksploatacyjnej obiektów systemów wod-kan i ogólnych
przyczyn występujących mankamentów eksploatacyjnych

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Prezentacja przepisów prawnych i instytutcji regulujących proces ekaploatacji
systemów wod-kan

1

W2

Ogólna charakterystyka dyscyplin naukowych jako czynników determinujących
eksploatacjęsystemów wod-kan

5

W3

Etapy budowy systemów eksploatacji (projektowanie, wdrażanie, działanie,
audytowanie, rekomendowanie, certyfikowanie,akredytowanie)

2

W4

Komputerowe wspomaganie eksploatacji

1

W5

Charakterystyka czynności eksploatacyjnych dla podstawowych obiektów systemu
wod-kan

5

W6

Prezenatcja wybranych problemów eksploatacji (aktywna kontrola wycieków,
zarządzanie ciśnieniem, ochrona wodomierzy, przykładowe awarii pomp)

1

Projekt
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Okreslenie ekonomicznego poziomu strat wody w systemie wodociągowym

4

P2

Szacowanie kosztów eksploatacji małego systemu wodociągowego przy
uwzględnieniu różnych harmonogramów pracy pomp i pojemności zbiornika
wyrównawczego

6
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Ćwiczenia

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

Wprowadzenie i analiza przykładów projketowych

Liczba
godzin
2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
N3 Konsultacje
N4 Zadania tablicowe

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

27

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

89

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
P2 Zaliczenie pisemne
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Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt indywidualny
B2 Projekt zespołowy

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Brak wiedzy na temat roli systemów wod-kan w funkcjonowaniu jednostek
osadniczych

Na ocenę 3.0

Zarysowanie związku między właściwą eksploatacją systemów wod-kan
a wizerunkiem przedsiębiorstwa w społeczeństwie

Na ocenę 3.5

Jak wyżej, lecz zawierający opis czynników kształtujących ten wizerunek

Na ocenę 4.0

Jak wyżej, lecz w ujęciu problemowym (uporządkowanym)

Na ocenę 4.5

Jak wyżej, lecz w ujęciu uzupełnionym o szczegóły

Na ocenę 5.0

Jak wyżej, lecz w stopniu wskazującym na samodzielne uzupełnienie posiadanej
wiedzy
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Wykazanie braku wiedzy i umiejętności jej stosowania

Na ocenę 3.0

Przedstawienie ćwiczeń projketowych z opisem technicznym wskazującym na
czysto mechaniczne ich wykonanie

Na ocenę 3.5

Ćwiczenia projektowe wykonane poprawnie, aczkolwiek bez własnej inwencji
opisujących poszczególne czynności

Na ocenę 4.0

Jak wyżej, lecz forma przedstawionego ćwiczenia wskazuje na pełne opanowanie
związanego z nim materiału dydaktycznego

Na ocenę 4.5

Jak wyżej, lecz ćwiczenie projektowe wykonane starannie, zawierające istotne
i pełne treści związane z jego tematyką

Na ocenę 5.0

Jak wyżej, lecz ćwiczenie projektowe zawiera treści wskazujące na samodzielne
uzupełnienie posiadanej wiedzy
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Brak rozeznania dotyczącego dyscyplin naukowych determinujących właściwą
eksploatację

Na ocenę 3.0

Umiejętność wyliczenia w/w dyscyplin

Na ocenę 3.5

Jak wyżej, lecz z ogólną charakterystyką

Na ocenę 4.0

Jak wyże lecz z bardziej szczegółową charakterystyką
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Na ocenę 4.5

Jak wyżej, lecz z podaniem wzajemnych zależności między poszczególnymi
dyscyplinami i stopniem ich wpływu na proces eksploatacji

Na ocenę 5.0

Jak wyżej, lecz w stopniu wskazującym na samodzielne uzupełnienie posiadanej
wiedzy
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Brak wiedzy o zakresie czynności eksploatacyjnych dla obiektów tworzących
systemy wod-kan

Na ocenę 3.0

Posiadanie wiedzy w niewielkim stopniu (znajomość jedynie pojedynczych
czynności o charakterze ogólnym)

Na ocenę 3.5

Jak wyżej, lecz w zakresie bardziej szczegółowym

Na ocenę 4.0

Jak wyżej, lecz w zakresie wskazującym na uporządkowaną wiedzę

Na ocenę 4.5

Jak wyżej, lecz uzupełnioną o szczegóły uzasadniające poszczególne czynności
eksploatacyjne

Na ocenę 5.0

Jak wyżej, lecz w stopniu wskazującym na samodzielne uzupełnienie posiadanej
wiedzy
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

X1

Cel 1

W1 W2

N1 N4

F1

EK2

X2

Cel 2

P1 P2 C1

N2 N3 N4

F2

EK3

X3

Cel 2

W3 W4 W5 W6

N1

F1

EK4

x4

Cel 3

W3 W4 W5 W6

N1

F1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Różni — Artykuły dotyczące eksploatacji wod-kan, Polska, 2000, SIGMA
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[2 ] S. Denczew, A. Królikowski — Podstawy nowoczesnej eksploatacji ukłdów wodociągowych i kanalizacyjnych,
Warszawa, 2002, Arkady
[3 ] K. Knapik, J. Bajer — Wodociągi, Kraków, 2010, Wydawnictwo PK

Literatura uzupełniająca
[1 ] Ministerstwa — Przepisy i rozporządzenia, Polska, 2010, Dzienniki Ustaw

Literatura dodatkowa
[1 ] Czasopisma naukowo-techniczne
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Tadeusz Żaba (kontakt: tadeusz.zaba@neostrada.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 Dr inż. Tadeusz Żaba (kontakt: tadeusz.zaba@mpwik.krakow.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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