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Studia
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Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Łukasz Pietruszyński; mgr Katarzyna Krzyżanowska; dr Kamil Nowiński
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Ćw. terenowe
Sposób realizacji zajęć

zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi UG
Liczba godzin

Ćw. terenowe: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

2
Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego
Liczba punktów ECTS: 1
Łączna liczba godzin: 42
- udział w ćwiczeniach: 30 godzin
- udział w egzaminie/zaliczeniu: 2 godziny
- udział w konsultacjach: 10 godzin

Praca własna studenta
Liczba punktów ECTS: 1
Łączna liczba godzin: 34
- przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia:
- zajęcia o charakterze praktycznym

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykonywanie doświadczeń

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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

1. Wykonanie prac zaliczeniowych na bazie kartowania terenowego-
zaliczenie ustne-
wykonanie pracy zaliczeniowej - przeprowadzenie badań i prezentacja
ich wyników

-

wykonanie pracy zaliczeniowej - wykonanie określonej pracy praktycznej-
Podstawowe kryteria oceny

1. Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się terminologią z zakresu hydrologii w
ramach przewidzianych tematyką zajęć.
2. Umiejętność stosowania podstawowych metod badawczych w  terenie.

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

A. Wymagania formalne
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Zaliczenie wykładu i ćwiczeń z zakresu hydrologii i oceanografii
Wiedza z zakresu: geografii fizycznej, matematyki i statystyki 

B. Wymagania wstępne
Umiejętność poruszania się w terenie, umiejętność czytania  i interpretacji  map topograficznych

Cele kształcenia

Poznanie przyczyn i geograficznych uwarunkowań krążenia wody w  przyrodzie.
Przestrzenne zróżnicowanie obiektów hydrosfery i ich charakterystyka.
Poznanie wpływu człowieka na kształtowanie hydrosfery.
Poznanie źródeł informacji hydrologicznej.

Treści programowe

Problematyka ćwiczeń
Kartowanie hydrograficzne
Pomiar przepływu różnymi metodami
Rozpoznawanie typów wypływów wód podziemnych i pomiar ich wydajności
Pomiar poziomu wód podziemnych
Morfometria i batymetria jezior
Badanie podstawowych cech fizycznych i chemicznych  wód powierzchniowych i podziemnych
Elementy gospodarki wodnej
Zagrożenia i przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środow iska wodnego
Interpretacja mapy hydrograficznej Polski w skali 1:50 000

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć
Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 2002, Przewodnik do  ćwiczeń z hydrologii ogólnej, PWN, Warszawa.
Drwal J., Gołębiewski R., Lange W., 1975, Dorzecze Boruci nki jako przykład zlewni reprezentatywnej Pojezierza Kaszubskiego, Zesz. Nauk. Wydz.
BiNOZ UG, Geografia 3.
Gutry-Korycka  M., Werner-Więckowska H., 1989, Przewod nik do hydrograficznych badań terenowych, PWN, Warszawa. Instrukcja opracowania
mapy hydrograficznej Polski, 1964,  Dokum. Geogr. IG PAN. A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
      
B. Literatura uzupełniająca
Pociask-Karteczka J., (red.), 2003, Zlewnia, właściwości i pr ocesy, UJ IGiGP, Kraków.
System Informacji o Terenie, Mapa Hydrograficzna Polski sk ala 1:50 000 w formie analogowej i numerycznej, Wytyczne techniczne K-3.4, 1997,
GUGiK, Warszawa.
Wytyczne techniczne K 3-4. Mapa hydrograficzna w skali 1: 50  000, 1985, Warszawa.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

K_W01 ++ Identyfikuje ze zrozumieniem podstawowe procesy i zjawiska
biologiczne, fizyczne, chemiczne, analizuje ich przebieg w odniesieniu do
środowiska przyrodniczego (P1P_W01, P1P_W04, P1P_W05)
K_W02 ++ Charakteryzuje zasady wykorzystywania praw przyrody w technice i
życiu codziennym (P1P_W02, P1P_W03).
K_W03 + Omawia znaczenie metod matematycznych i statystycznych w naukach
przyrodniczych (P1P_W02, P1P_W03, P1P_W06).
K_W04 ++ Omawia prawa rządzące obiegiem wody w przyrodzie (P1P_W02,
P1P_W05).

Umiejętności

K_U01 ++ Stosuje podstawowe techniki pomiarowe i analityczne wykorzystywane w
naukach przyrodniczych (P1P_U01, P1P_U05, P1P_U06).
K_U02 ++ Korzysta z informacji źródłowych w zakresie problematyki dotyczącej
podstawowych zagadnień przyrodniczych w języku polskim i angielskim (P1P_U03).
K_U03 ++ Wykonuje proste pomiary badawcze pod kierunkiem opiekuna
naukowego (P1P_U04, P1P_U06).

Kompetencje społeczne (postawy)

K_K01 ++ Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując na siebie różne role
(P1P_K02).
K_K02 ++ Jest odpowiedzialny za powierzany sprzęt i materiały dydaktyczne oraz
bezpieczeństwo pracy własnej i innych (P1P_K06).

Kontakt
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pietruszynski@gmail.com
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