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Jednostka realizująca 
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Melioracyjnej 

Wydział, dla którego 
przedmiot jest realizowany Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu 

Status przedmiotu Przedmiot specjalizacyjny Stopień  II  rok II stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 

Celem kształcenia jest przekazanie podstawowej wiedzy o projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji 
systemów i urządzeń odwadniających i nawadniających oraz zbiorników wodnych na terenach zieleni. 
Realizacja takiego programu powinna przygotować absolwentów do korzystania z literatury 
fachowej, projektowania małych zbiorników wodnych i wybranych technicznych systemów 
gospodarowania wodą. 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Ćwiczenia projektowe: liczba godzin 20, Ćwiczenia terenowe: liczba godzin 10 

Metody dydaktyczne Projekty, eksperyment, obserwacje terenowe 

Pełny opis przedmiotu 

Tematyka ćwiczeń: Ocena potrzeb odwodnienia terenu. Obliczenie parametrów technicznych urządzeń 
odwadniających. Rozplanowanie sieci odwadniającej na wybranym terenie z rozwiązaniem sposobu 
rozrządu wody. Projekt zbiornika wodnego w parku lub na terenach rekreacyjnych: lokalizacja, 
uszczelnienie, urządzenia doprowadzające i odprowadzające wodę. Dobór budowli, zestawienie 
materiałów. Kształtowanie otoczenia zbiornika. Koncepcja prośrodowiskowego gospodarowania 
wodami opadowymi. Ocena potrzeb wodnych roślin. Dobór urządzeń nawadniających i obliczenie 
parametrów technicznych. Projektowanie układu sieci nawadniającej. Analiza przykładów systemów 
gospodarowania wodą w obiektach architektury krajobrazu – zajęcia terenowe (np. system 
odwadniający Trasę Siekierkowską). 
Studenci wykonują ćwiczenia terenowe i audytoryjne, w ramach których będą inwentaryzować 
urządzenia techniczne systemów gospodarowania wodą, oceniać stan zbiornika wodnego oraz 
opracowywać koncepcje rewitalizacji zbiorników wodnych na terenach zurbanizowanych, projektować 
wybrane elementy i systemy wodne, a także obliczać parametry techniczno – eksploatacyjne tych 
systemów. 

Wymagania formalne  
(przedmioty wprowadzające) 

fizjografia 

Założenia wstępne 
Wiedza na temat hydrologicznego funkcjonowania krajobrazu, wiedza z zakresu projektowania w 
krajobrazie 

Efekty kształcenia 

01. Zna podstawowe zasady projektowania, wykonywania i użytkowania systemów wodnych 
02. Projektuje proste systemy wodne na terenach zieleni  
03. Pracuje w zespole specjalistów projektujących systemy wodne 
04. Umie ocenić stan przyrodniczo-techniczny małego zbiornika wodnego 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

Ocena wykonania zadań projektowych i sprawozdania z zajęć terenowych 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

Złożone projekty i sprawozdanie 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową 

Główne zadanie projektowe 60%, pozostałe zadania projektowe 20%, sprawozdanie z zajęć 
terenowych 20%,  

Miejsce realizacji zajęć Mieszane (sala wykładowa, teren) 
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Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  

 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 Zna podstawowe zasady i potrafi samodzielnie zdobywać 
wiedzę z zakresu projektowania, wykonywania i 
użytkowania systemów wodnych 

AK2_W07 

02 Projektuje proste systemy wodne na terenach zieleni  AK2_W05, AK2_U05 

03 Pracuje w zespole specjalistów projektujących systemy 
wodne 

AK2_K01 

04 Umie ocenić stan przyrodniczo-techniczny małego zbiornika 
wodnego 

AK2_U03 

 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 
osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 75 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich: 

1,5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak 
zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 

2 ECTS 


