
Hydrologia pobrzeży #13.9.0018
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu

Społecznego

Nazwa przedmiotu

Hydrologia pobrzeży

Kod ECTS

13.9.0018
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)

prof. UG, dr hab. Roman Cieśliński
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

1
Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego (wyszczególnić zgodnie
ze schematem)
Forma aktywności
Liczba godzin
Łączna liczba godzin 21
Liczba punktów ECTS 1
udział w wykładach15
udział w ćwiczeniach-
udział w egzaminie/
zaliczeniu1
udział w konsultacjach
(kontakt oferowany)5
Praca własna studenta
Forma aktywności
Liczba godzin
Łączna liczba godzin 9
Liczba punktów ECTS
przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia
(studiowanie literatury)9
zajęcia praktyczne
(przygotowywanie się do zajęć, samodzielne
wykonywanie prac, zadań projektowych,
badawczych itp.)
Sumaryczny nakład pracy studenta: 30
Łączna liczba punktów ECTS: 1

Cykl dydaktyczny

2019/2020 zimowy
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

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

Zaliczenie na ocenę
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Formy zaliczenia

zaliczenie ustne-
egzamin pisemny testowy-
kolokwium-

Podstawowe kryteria oceny

Uzyskanie minimum 50% liczby punktów z pracy zaliczeniowej
Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu hydrologii ogólnej, hydrologii równin aluwialnych

Cele kształcenia

Zapoznanie studentów z przestrzennym zróżnicowaniem stosunków hydrograficznych pobrzeży południowego Bałtyku.
Omówienie zachodzących w środowisku wodnym procesów, których przebieg określa i warunkuje hydrografię i hydrologię pobrzeży.

Treści programowe

A. Problematyka wykładu
A.1.  Identyfikacja czynników określających i warunkujących obieg wody w obszarach pobrzeży
A.2. Charakterystyka wód powierzchniowych
A.3. Charakterystyka wód podziemnych
A.4. Problemy pojawiające się w strefie kontaktu morza z lądem
A.5. Charakterystyka jednostek hydrograficznych (akweny przybrzeżne, wybrzeża, nadmorskie równiny aluwialne, dna głównych dolin rzecznych,
strefy krawędziowe)
A.6. Obszary z obiegiem naturalnym i obiegiem wymuszonym przez człowieka
A.7. Obszary z wodami czystymi i z wodami zdegradowanymi

Wykaz literatury

A.   Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1.  wykorzystywana podczas zajęć 
A.2.  studiowana samodzielnie przez studenta 
• Augustowski B., (red.), 1977, Pomorze, GTN, Wydz. V Nauk o Ziemi, Gdańsk.
• Bajkiewicz- Grabowska E., Mikulski Z., 2002, Hydrologia ogólna, PWN, Warszawa.
• Bogdanowicz R., Fac-Beneda J., (red.), 2009, Zasoby wód i ich ochrona, FRUG, Gdańsk.
• Chełmicki W., 2002, Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
B.   Literatura uzupełniająca
• Byczkowski A., 1979, Hydrologiczne podstawy projektów wodnomelioracyjnych, PWR i L, Warszawa.
• Partyka J., Pociask-Karteczka J., (red.), 2008, Wody w obszarach chronionych, IG i GP UJ, Kraków.
• Pociask-Karteczka J. (red.), 2003, Zlewnia. Właściwości i procesy, Wyd. UJ, Kraków.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Efekty na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów
wód:
P1P_W02, P1P_W05, P1P_W06, P1P_W07
P1P_U01, P1P_U02, P1P_U06, P1P_U07
P1P_K01, P1P_K02, P1P_K05, P1P_K06, P1P_K07

Wiedza

K_W05 – Posiada wiedzę z zakresu nauk ścisłych pozwalającą na zrozumienie
procesów i zjawisk zachodzących w hydrosferze oraz wiedzę o środowisku
geograficznym Ziemi, rozumianym jako jednolity system wzajemnie powiązanych i
oddziałujących na siebie komponentów (P1P_W02, P1P_W05, P1P_W06).
K_W06 – Charakteryzuje podstawy teoretyczne technik pozyskiwania danych
(P1P_W07).

Umiejętności

K_U04 – Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze z zakresu gospodarki
wodnej i ochrony środowiska (P1P_U01).
K_U05 – Poszukuje i dokonuje wyboru niezbędnych informacji z literatury fachowej i
innych źródeł, w tym źródeł elektronicznych (P1P_U02).

 
Kompetencje społeczne (postawy)

K_K03 – Ma świadomość poziomu swoich kompetencji zawodowych i osobistych,
rozumie potrzebę ich podnoszenia, a także aktualizuje i poszerza swoją wiedzę i
umiejętności (P1P_K01, P1P_K05, P1P_K07).
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Kontakt

georc@univ.gda.pl
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