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Nazwa przedmiotu

Aspekty gospodarki wodnej w planowaniu przestrzennym

Kod ECTS

13.9.0031
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Katedra Hydrologii
Studia

wydział kierunek poziom wszystkie
Wydział Oceanografii i
Geografii

Gospodarka wodna i
ochrona zasobów wód

forma wszystkie
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład, Ćw. laboratoryjne
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 30 godz., Ćw. laboratoryjne: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

3
Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego
Forma aktywności
Łączna liczba godzin 59
Liczba punktów ECTS 2
Udział w wykładach30
Udział w ćwiczeniach15
Udział w egzaminie i zaliczeniu 4
Udział w konsultacjach10

Praca własna studenta
Forma aktywności
Łączna liczba godzin 40
Liczba punktów ECTS 1
Przygotowanie do egzaminu (studiowanie
literatury)10
Przygotowanie do ćwiczeń10
Samodzielna praca studenta – przygotowanie
prezentacji20

Cykl dydaktyczny

2019/2020 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Projektowanie doświadczeń-
Wykonywanie doświadczeń-
Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-
analiza przypadków-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

egzamin ustny-
•wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie ćwiczenia / syntezy /
przeprowadzenie prezentacji / pisemna prezentacja wyników

-

ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru

-

Podstawowe kryteria oceny
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wykład:
• posiadanie wiedzy i umiejętności wynikających z treści programowych oraz literatury
wymaganej do egzaminu
• kryteria ilościowe oceny (odniesienie do odsetka zdobytych punktów): ndst – 0-50%;
dst – 51-60%; dst+ – 61-70%; db – 71-80%; db+ – 81-90%; bdb – 91-100%
ćwiczenia:
• posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji wynikających z treści programowych
oraz literatury
• ocenie podlega podstawowa indywidualna wiedza i umiejętności,  indywidualna praca
pisemna, zespołowe przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji, aktywność w
dyskusji na temat prezentacji
• waga ocen cząstkowych: kolokwium – 15%; praca pisemna – 40%; prezentacja –
30%; aktywność w dyskusji – 15%
• kryteria ilościowe oceny (odniesienie do odsetka zdobytych punktów): ndst – 0-50%;
dst – 51-60%; dst+ – 61-70%; db – 71-80%; db+ – 81-90%; bdb – 91-100%

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
Kompetencje na poziomie szkoły średniej, znajomość podstawowych treści z zakresu geografii fizycznej oraz umiejętność analiz środowiska
naturalnego.

Cele kształcenia

1. Integracja wiedzy i umiejętności z zakresu geografii pod kątem jej wykorzystania w planowaniu przestrzennym. Poszerzenie wiedzy i umiejętności
z zakresu środowiskowych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań gospodarki wodnej.
2. Wprowadzenie do polskiego systemu planowania przestrzennego i zasad gospodarowania zasobami naturalnymi. Wprowadzenie zagadnień
zasobów środowiska oraz jego potencjałów.
3. Wskazanie i przekrojowe omówienie narzędzi kształtowania zagospodarowania przestrzennego. Ugruntowanie postaw służących kształtowaniu
ładu przestrzennego w toku działalności zawodowej i w życiu prywatnym.
4. Praktyczne zapoznanie z procedurami i dokumentami planistycznymi w zakresie dotyczącym kształtowania i ochrony zasobów przyrody,
środowiska, krajobrazu i przestrzeni. Nabycie umiejętności analizowania i opracowywania informacji z zakresu przyrody, krajobrazu dla potrzeb
tworzenia dokumentów planistycznych.
5. Nabycie umiejętności dokonywania oceny wartości środowiska dla potrzeb różnych postaci użytkowania terenu i wskazywania barier rozwojowych.
6. Nabycie umiejętności dokonywania oceny uwarunkowań i zagrożeń naturalnych z punktu widzenia możliwości użytkowania i zagospodarowania
terenu w ramach opracowania ekofizjograficznego i prognozy oddziaływania projektów dokumentów planistycznych na środowisko wodne.

Treści programowe

A. Problematyka wykładu:
A.1. Gospodarka wodna jako dyscyplina naukowa (geneza i definicja pojęcia) i proces kształtowania zagospodarowania przestrzennego.
A.2. Relacje człowiek – środowisko w gospodarce wodnej. Bariery i ograniczenia środowiskowe w gospodarce wodnej – kolizje i konflikty
środowiskowe.
A.3. Ocena środowiska przyrodniczego dla potrzeb gospodarki wodnej. Struktura ekologiczna przestrzeni i rola jej ochrony w gospodarce wodnej
A.4  Podstawowe regulacje prawne w zakresie przyrodniczych uwarunkowań planowania przestrzennego.
A.5  Podstawy sporządzania opracowań ekofizjograficznych. Podstawy sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko dokumentów
planistycznych.
A.6. Konflikty przestrzenne – sposoby zapobiegania i rozwiązywania.
B. Problematyka ćwiczeń:
B.1. Podstawowe narzędzia kształtowania zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
B.2. Identyfikacja podstawowych uwarunkowań przyrodniczych i projektowanie głównych kierunków zagospodarowania przestrzennego w skali
lokalnej, regionalnej i krajowej.

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć:
- treści aktów prawnych  – Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.,
   – Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko z 2008 r.  – Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 2001 r.,
   – Ustawa o Ochronie Przyrody z 2004 r.,
- Parysek J. J., 2006, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Wyd. Nauk. UAM, Poznań.
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- Domański R., 2006, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:
- Bartkowski T., 1986, Zastosowania geografii fizycznej, PWN, Warszawa.
- Bródka S., 2010, Praktyczne aspekty ocen środowiska przyrodniczego, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
- Gaczek W. M., 2003, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz-Poznań.
- Kistowski M., Pchałek M., 2009, Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych, Min. Środ. Warszawa.
B. Literatura uzupełniająca:
  - Dutkowski M., 1995, Konflikty w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi, Wyd. UG, Gdańsk.
  - Jędraszko A., 2005, Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce – drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Unia Metropo-lii Polskich, Warszawa.
  - Kassenberg A., Marek M.J., 1986, Ekologiczne aspekty przestrzennego zagospodarowania kraju, PWN, Warszawa.
  - Racinowski R., 1987, Wprowadzenie do fizjografii osadnictwa, PWN, Warszawa.
  - Sołowiej D., 1992, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Wyd. Nauk. UAM, Poznań,

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

P1P_W05, P1P_W07; P1P_W03, P1P_W06; P1P_W04,
P1P_U01, P1P_U05; P1P_U03
P1P_K05, P1P_K06
 

Wiedza

Wykłady:
K_W11, Wyjaśnia relacje człowiek – środowisko w gospodarce wodnej. Podaje
bariery i ograniczenia środowiskowe właściwe dla gospodarki wodnej (A.1., A.2).
Rozpoznaje potencjalne zagrożenia dla środowiska wodnego wynikające z rozwoju
cywilizacyjnego, w szczególności silnej antropopresji (A.5., A.6.).
K_W07, Omawia i identyfikuje podstawowe składowe struktury ekologicznej
przestrzeni pozwalających na opisywanie środowiska wodnego oraz interpretowanie
danych dotyczących zjawisk i procesów w nim zachodzących  (A.2., A.3., A.4.).
K_W08, Charakteryzuje regulacje prawne w zakresie przyrodniczych uwarunkowań
planowania przestrzennego (A.1., A.3., A.4. A.5.)
Ćwiczenia:
K_W08, Charakteryzuje metody badawcze właściwe dla gospodarki wodnej (B.1.,
B.2.).
K_W09, Dokonuje wyboru odpowiednich narzędzi pozwalających na opisywanie
środowiska wodnego oraz interpretowanie danych dotyczących zjawisk i procesów
w nim zachodzących (B.1., B.2.).
 

Umiejętności

Wykłady:
 K_U09, Korzysta z dostępnych źródeł informacji (A.1. -  A.6.).
Ćwiczenia:
K_U08, Wybiera, samodzielnie stosuje podstawowe techniki  i narzędzia badawcze
oraz procedury prawne pozwalające na opisywanie środowiska wodnego oraz
interpretowanie danych dotyczących zjawisk i procesów w nim zachodzących (B.1.,
B.2.).
K_U10, Przewiduje skutki planowanych inwestycji na wartość i jakość zasobów
środowiska (B.1., B.2.).

Kompetencje społeczne (postawy)

Wykłady:
K_K05, Zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę
ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie wartości i ochrony
zasobów wodnych, a także ciągłą potrzebę rozwoju osobistego.  Jest krytyczny w
wyrażaniu opinii na temat sposobów i potrzeb planowania przestrzennego w
gospodarowaniu wodą. Rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy
zorientowanej na badania przyrodnicze, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny
(A.1.,  - A.6.)
K_K02, Jest odpowiedzialny i dba by na etapie planowania potrzeby gospodarki nie
były dominującymi nad przyrodniczymi kosztami wynikającymi z tego inwestycji
(A.3., A.4., A.6.).
Ćwiczenia:

K_K05, Zna ograniczenia własnej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia
kwalifikacji zawodowych i doskonalenia zawodowego (B.1., B.2.).
K_K02, Jest odpowiedzialny za własne przygotowanie do pracy, a także wykazuje
się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w planowaniu, projektowaniu i
realizowaniu działań zawodowych (B.1., B.2.).
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Kontakt

geokjk@univ.gda.pl
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