
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Gospodarka wodna w krajobrazie 

Nazwa w języku angielskim:  Water management in landscape 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  Rolnictwo 

Jednostka realizująca:   Instytut Agronomii, Zakład Agrometeorologii i Inżynierii Rolniczej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):  Fakultatywny  

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):  Pierwszego stopnia 

Rok studiów:   2 

Semestr:   3 

Liczba punktów ECTS:  2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:   Dr inż. Elżbieta Radzka,  

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: Dr inż. Elżbieta Radzka, 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem kształcenia jest poznanie podstawowych 
wiadomości o stanie środowiska wodnego w 
krajobrazie, jego zagrożeniu i możliwościach 
ochrony. 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 

WIEDZA 
Symbol efektu 

W_01 
Ma podstawową wiedzę z zakresu nauk niezbędnych do 
zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie  
powiązanych z architekturą krajobrazu 

K_W01, K_W07 

W_02 
Zna wymagania uprawowe i siedliskowe roślin ozdobnych oraz 
zasady doboru roślin w kształtowaniu obiektów architektury 
krajobrazu   

K_W08 

W_03 
Charakteryzuje czynniki przyrodnicze i antropogeniczne mające 
wpływ na powstawanie, rozwój i projektowanie krajobrazów oraz 
zróżnicowanie zagospodarowania przestrzennego 

K_W16 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Potrafi wyszukiwać, interpretować i wykorzystywać źródła 
informacji o terenie. Dokonuje oceny stanu komponentów 
warunkujących ład i równowagę  przestrzenną 

K_U01, K_U09 

U_02 Potrafi organizować i nadzorować pracę zespołową K_U02 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Jest świadomy konieczności poszerzania wiedzy i umiejętności w 
zakresie architektury krajobrazu 

K_K01 

K_02 
Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Dba o 
przestrzeganie prawa w zakresie własności intelektualnej 

K_K03 



Forma i typy 
zajęć: 

wykład (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne  (15 godz.),  
wykład (8 godz.), ćwiczenia laboratoryjne   (16 godz.), 

Wymagania wstępne i dodatkowe: znajomość podstawowej wiedzy z zakresu geografii, fizyki i meteorologii 

Treści modułu kształcenia: 

Wykłady:   (tytuły wykładów) 
Cele i zadania gospodarki wodnej. Obieg wody w przyrodzie. Zlewnia i jej elementy. Zasoby wodne.  
Retencja wodna.  Potrzeby wodne. Budowle hydrotechniczne na polskich wodach śródlądowych. 
Gospodarowanie wodą na obiektach zmeliorowanych. Zaopatrzenie w wodę wsi i rolnictwa. Stan jakości 
wód w Polsce. Ochrona przed powodzią. Zanieczyszczenia hydrosfery. Wybrane zagadnienia  
z prawa wodnego 

Literatura podstawowa: 

1. Ciepielowski A. 1999: Podstawy gospodarowania wodą. SGGW Warszawa 
2. Mikulski Z. 1988: Gospodarka wodna. PWN Warszawa 
3. Trybała M. 1996: Gospodarka wodna w rolnictwie. PWRiL Warszawa 
4. Wiatr I. 1995: Inżynieria ekologiczna. Warszawa, Lublin. PTIE 

Literatura dodatkowa: 

1. Nawrocki J., Biłozor S. 2004: Uzdatnianie wody. PWN, Warszawa. 
2. Kowal L.A., Bróż –Świderska M. 2007: Oczyszczanie wody. PWN, Warszawa. 
3. Wąsowicz M. 2000: Podstawy ekonomiki gospodarki wodnej. Oficyna Wydawnicza Politechniki  
Warszawskiej, Warszawa. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład – metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej; 
Ćwiczenia laboratoryjne – metoda aktywizująca i praktyczna, tj. wykonywanie projektu badawczego, metoda 
podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową Symbol przedmiotowego 
efektu kształcenia 

Kolokwia pisemne (sprawdzian 
testowy lub w postaci pytań)   

70% K_W01, K_W07, 
 K_W08, K_W16,  

K_U01, K_U09 
Projekt badawczy 30% K_U02, K_K01 K_K03 
   

 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania): 

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu:  

Uzyskanie co najmniej 51% punktów ze wszystkich form zaliczenia 

Przedział 
punktacji 

(%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

  Sposób uzyskania punktów z poszczególnych form zaliczenia: 

1. Pierwsze kolokwium:  30 pkt. 

2. Drugie kolokwium: 30 pkt. 

3. Projekt badawczy 40 pkt. 



Dwie poprawy każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze   

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

1. Liczba godzin kontaktowych, w tym:   

      - udział w wykładach 15 8 

      - udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 15 16 

      - udział w konsultacjach 3 6 

2. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

      - samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń 2 5 

      - samodzielne przygotowanie się do kolokwium 10 10 

      - samodzielne wykonanie projektu badawczego 5 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 

 

 


