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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

System planning of water-sewage infrastructur
WIŚ MKS-GP II oIIS C10 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

3.00
2

Semestry

2

Systemowe planowanie infrastruktury wodno-ściekowej

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

15

0

0

0

30

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Cel przedmiotu 1 Zdobycie wiedzy na temat zasad funkcjonowania i projektowania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, umiejętność stosowania podstawowych zasad kształtowania i lokalizacji elementów
infrastruktury wodno-ściekowej w różnych skalach przestrzennych.

Kod archiwizacji:
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Wymaganie 1 Zna zasady funkcjonowania i projektowania obiektów i sieci systemów wodociągowych i kanalizacyjnych Wymaganie 2 Zna zasady kształtowania i lokalizacji obiektów i sieci systemów wodociągowych
i kanalizacyjnych
2 Wymaganie 2 Zna zasady funkcjonowania i projektowania obiektów i sieci systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
3 Wymaganie 3 Zna zasady kształtowania i lokalizacji obiektów i sieci systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Efekt kształcenia 1 Efekt kształcenia 1 Zna zasady funkcjonowania i projektowania obiektów i sieci
systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
EK2 Wiedza Efekt kształcenia 2 Zna zasady kształtowania i lokalizacji obiektów i sieci systemów wodociągowych
i kanalizacyjnych
EK3 Umiejętności Efekt kształcenia 3 Potrafi stosować narzędzia kształtowania rozwoju oraz planowania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
EK4 Kompetencje społeczne Efekt kształcenia 4 Efekt kształcenia 4 Potrafi pracować samodzielnie oraz współpracować w zespole przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych w tym planistycznych

6

Treści programowe
Projekt
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Treści programowe 1 Ogólny opis grawitacyjnego systemu zaopatrzenia w wodę ze
zbiornikiem początkowym oraz kanalizacji grawitacyjnej rozdzielczej dla zadanych
warunków, charakterystyka danych do projektu.

2.5

P2

Treści programowe 2 Dobór średnic przewodów wodociągowych, obliczenia
hydrauliczne sieci promienistej

4.5

P3

Treści programowe 3 Dobór uzbrojenia na sieci wodociągowej

1.5

P4

Treści programowe 4 Wyznaczenie położenia zbiornika oraz obliczenie jego
pojemności wyrównawcze

3.5

P5

Treści programowe 5 Sporządzenie uproszczonego profilu wysokościowego oraz
planu sytuacyjnego wraz z uzbrojeniem projektowanego wodociągu

3

P6

Treści programowe 6 Zwymiarowanie sieci kanalizacyjnej (kanał sanitarny, kanał
deszczowy)

8

P7

Treści programowe 7 Dobór uzbrojenia sieci kanalizacyjnej

2

P8

Treści programowe 8 Określenie zagłębienia sieci kanalizacyjnej
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godzin
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Projekt
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P9

Treści programowe 9 Sporządzenie profilu wysokościowego po określonej trasie
oraz planu sytuacyjnego wraz z uzbrojeniem projektowanej sieci

Liczba
godzin
2.5

Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Treści programowe 2 Standardy inżynieryjnej obsługi mieszkańców, nurty
zarządzania strategicznego wodociągów i kanalizacji

W2

Treści programowe 2 Charakterystyka ujęć wody w aspekcie ilości i jakości
ujmowanej wody, rozwiązania technicznego oraz uwarunkowań przestrzennych

4

W3

Treści programowe 3 Układy wodociągowe, zasady projektowania

3

W4

Treści programowe 4 Uwarunkowania przestrzenne, techniczne i eksploatacyjne
stosowania kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej

3.5

W5

Treści programowe 5 Zasady doboru i lokalizacji uzbrojenia sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej

1.5

W6

Treści programowe 6 Wspomaganie kanalizacji zbiorczej w zagospodarowaniu wód
opadowych

1.5

Narzędzia dydaktyczne

N1 Narzędzie 1 Ćwiczenia projektowe
N2 Narzędzie 2 Konsultacje
N3 Narzędzie 3 Praca w grupach
N4 Narzędzie 4 Wykłady
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

45

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

33

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

80

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

3

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Ocena 1 Projekt zespołowy
F2 Ocena 2 Aktywność na zajęciach
F3 Ocena 3 Zaliczenie pisemne projektu
Ocena podsumowująca
P1 Ocena 1 Egzamin pisemny
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Ocena 1 obecność na zajęciach
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Ocena 1 Projekt zespołowy

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie posiada wiedzy na temat zasad funkcjonowania i projektowania
elementów infrastruktury wodno-ściekowej

Na ocenę 3.0

Student posiada niepełną i nieutrwaloną wiedzę na temat zasad funkcjonowania
i projektowania elementów infrastruktury wodno-ściekowej

Na ocenę 3.5

Student potrafi wymienić podstawowe zasad funkcjonowania i projektowania
elementów infrastruktury wodno-ściekowej
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Na ocenę 4.0

Student posiada dobrze opanowaną wiedzę na temat zasad funkcjonowania
i projektowania elementów infrastruktury wodno-ściekowej

Na ocenę 4.5

Student posiada bardzo dobrze opanowaną wiedzę na temat zasad
funkcjonowania i projektowania elementów infrastruktury wodno-ściekowej. Zna
szczegółowe informacje dotyczące omawianych tematów, potrafi łączyć informacje
na temat funkcjonowania i projektowania elementów infrastruktury
wodno-ściekowej oraz wyciągać z nich wnioski

Na ocenę 5.0

Student posiada bardzo dobrze opanowaną wiedzę na temat zasad
funkcjonowania i projektowania elementów infrastruktury wodno-ściekowej. Zna
szczegółowe informacje dotyczące omawianych tematów, potrafi łączyć informacje
na temat funkcjonowania i projektowania elementów infrastruktury
wodno-ściekowej oraz wyciągać z nich wnioski. Student aktywnie uczestniczył
w zajęciach wykładowych i projektowych.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie posiada wiedzy na temat lokalizacji, kształtowania i projektowania
elementów infrastruktury wodno-ściekowej.

Na ocenę 3.0

Student posiada niepełną i nieutrwaloną wiedzę na temat lokalizacji,
kształtowania i projektowania elementów infrastruktury wodno-ściekowej.

Na ocenę 3.5

Student potrafi wymienić podstawowe zasady kształtowania rozwoju oraz
planowania infrastruktury wodno-ściekowej. Student nie zna szczegółowych
informacji z zakresu omawianych zagadnień.

Na ocenę 4.0

Student posiada dobrze opanowaną wiedzę na temat lokalizacji, kształtowania
i projektowania elementów infrastruktury wodno-ściekowej.

Na ocenę 4.5

Student posiada bardzo dobrze opanowaną wiedzę na temat lokalizacji,
kształtowania i projektowania elementów infrastruktury wodno-ściekowej. Zna
szczegółowych informacji z zakresu omawianych zagadnień.

Na ocenę 5.0

Student posiada bardzo dobrze opanowaną wiedzę na temat lokalizacji,
kształtowania i projektowania elementów infrastruktury wodno-ściekowej. Zna
szczegółowych informacji z zakresu omawianych zagadnień. Student aktywnie
uczestniczył w zajęciach wykłdowych i projektowych.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi zastosować podstawowych narzędzi stosowanych
w kształtowaniu rozwoju oraz w planowaniu i projektowaniu infrastruktury
wodno-ściekowej.

Na ocenę 3.0

Student potrafi zastosować z pomocą prowadzącego wybrane narzędzia stosowane
w kształtowaniu rozwoju oraz w planowaniu i projektowaniu infrastruktury
wodno-ściekowej.

Na ocenę 3.5

Student potrafi zastosować w ograniczonym stopniu wybrane podstawowe
narzędzia stosowane w kształtowaniu rozwoju oraz w planowaniu i projektowaniu
infrastruktury wodno-ściekowej.
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Na ocenę 4.0

Student potrafi zastosować wybrane podstawowe narzędzia stosowane
w kształtowaniu rozwoju oraz w planowaniu i projektowaniu infrastruktury
wodno-ściekowej.

Na ocenę 4.5

Student potrafi zastosować sprawnie wybrane podstawowe narzędzia stosowane
w kształtowaniu rozwoju oraz w planowaniu i projektowaniu infrastruktury
wodno-ściekowej.

Na ocenę 5.0

Student potrafi zastosować w sposób świadomy wybrane podstawowe narzędzia
stosowane w kształtowaniu rozwoju oraz w planowaniu i projektowaniu
infrastruktury wodno-ściekowej.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi pracować samodzielnie oraz współpracować z zespole przy
rozwiązywaniu zagadnień technicznych, w tym planistycznych.

Na ocenę 3.0

Student potrafi pracować z pomocą prowadzącego oraz współpracować z zespole
przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych, w tym planistycznych.

Na ocenę 3.5

Student potrafi pracować samodzielnie z niewielką pomocą prowadzącego oraz
współpracować z zespole przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych, w tym
planistycznych.

Na ocenę 4.0

Student potrafi pracować samodzielnie bez pomocy prowadzącego oraz
współpracować z zespole przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych, w tym
planistycznych.

Na ocenę 4.5

Student potrafi pracować samodzielnie bez pomocy prowadzącego oraz aktywnie
współpracować z zespole przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych, w tym
planistycznych.

Na ocenę 5.0

Student potrafi pracować samodzielnie bez pomocy prowadzącego oraz aktywnie
i kreatywnie współpracować z zespole przy rozwiązywaniu zagadnień
technicznych, w tym planistycznych.
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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

K_W08 K_W09
K_W11 K_U08
K_U11 K_U12
K_U17 K_K07

Cel 1

P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 W1
W2 W3 W4 W5

N1 N2 N3 N4

F1 F2 F3
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

11

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK2

K_W02 K_W06
K_W09 K_U06
K_U08 K_U11
K_U12 K_K05

Cel 1

P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9 W1
W2 W3 W4 W5
W6

N1 N2 N3 N4

F1 F2 F3 P1

EK3

K_W02 K_W09
K_U05 K_U09
K_U12 K_U17
K_K04

Cel 1

P1 P2 P3 P4 P5
P6 P7 P8 P9

N1 N2 N3 N4

F1 F2

EK4

K_W06
K_U03
K_U11
K_U17

Cel 1

P1 P2 P3 P4 P6
P7 P8 P9

N1 N2 N3 N4

F1 F2 F3

K_W09
K_U05
K_U12
K_K06
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. , prof. PK Jadwiga Królikowska (kontakt: j.kapcia@upcpoczta.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż. , prof. PK Jadwiga Królikowska (kontakt: j.kapcia@upcpoczta.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

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