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KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU

1. Informacje ogólne

Kierunek Gospodarka Przestrzenna

Specjalność Rozwój regionalny

Profil kształcenia ogólnoakademicki (A)

Stopień kształcenia I

Forma kształcenia studia stacjonarne

semestr L. godz. wykładu Forma zaliczenia
L. godz. ćwiczeń

…………………..
Forma

zaliczenia
Liczba pkt.

ECTS

4 15 731 30 202 3

Forma kształcenia studia niestacjonarne

semestr L. godz. wykładu Forma zaliczenia
L. godz. ćwiczeń

…………………..
Forma

zaliczenia
Liczba pkt.

ECTS

4 10 731 17 202 3

Koordynator dr hab. inż. Andrzej Strużyński

Osoby prowadzące
przedmiot

dr hab. inż. Andrzej Strużyński, dr inż. Maciej Wyrębek, dr inż. Mateusz Strutyński

Nazwa przedmiotu
(pol.)

Studium zagrożenia powodziowego

Nazwa przedmiotu
(ang.)

Flood risk management

Język wykładowy polski

Cele przedmiotu / 
Skrócony opis 
przedmiotu

Zapoznanie z terminologią i podstawowymi zagadnieniami z zakresu rysunku 
technicznego, budowlanego i grafik inżynierskich.
Tworzenie stref zasięgu zalewu wód katastrofalnych za pomocą programu HEC-
RAS. 
Praca z ortofotomapą i NMT odbywa się w programie AutoCad. 

W trakcie trwania przedmiotu studenci wykonują również proste obliczenia 
hydrologiczne.

Literatura Radczuk L., Szymkiewicz R., Jełowicki J., Żyszkowska W., Brun J-F., 2001, 
Wyznaczanie stref zagrożenia przeciwpowodziowego, Ograniczanie skutków 
powodzi w skali lokalnej, Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, SAFEGE, 
ISBN 83-914974-1-0, s. 251,
Ozga-Zielińska M., 1994, Modelowanie procesów hydrologicznych, praca 
zbiorowa, Monografie KGW PAN, z. 5, ISSN 0867-7816, Warszawa,
Nachlik E., Kostecki S., Gądek W., Stochmal R., 2000, Strefy zagrożenia 
powodziowego, Biuro Koordynacji Projektu Banki Światowego we Wrocławiu, 
Druk “Profil” Wrocław, ISBN 83-914974-0-2, s. 248,
Mosiej K., Ciepielowski A., 1992, Ochrona przed powodzią, pr. zbior., Instytut 
Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, s. 262,
Prawo Wodne, USTAWA  z dnia 18 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami,

1



UNIWERSYTET ROLNICZY im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Dyrektywa Powodziowa (2007/60/WE).

Kod przedmiotu
Podpis

Koordynatora
przedmiotu

Podpisy prowadzących przedmiot

I.STUDZP.SI.GP

2. Efekty kształcenia – EK dla przedmiotu

Symbol
efektów

kształcenia
(EK)

Opis efektów kształcenia dla przedmiotu

Odniesienie do
efektów

zdefiniowanych
dla kierunku

WIEDZA

STUDZP_W01 Posiada wiedzę na temat genezy, systematyki i skutków powodzi 
rzecznych. Zna sposoby przeciwdziałania powodzi. Posiada 
teoretyczną wiedzę na temat metod pozyskiwania informacji o 
powodziach historycznych. Posiada podstawową wiedzę na temat 
ochrony przed powodzią. Zna sposoby określania zasięgu powodzi 
i wyznaczania stref zagrożenia.

GP_W05
GP_W12
GP_W13

STUDZP_W02 Posiada wiedzę na temat wpływu wyznaczonych stref zagrożenia 
powodziowego na rozwój zbiorowisk ludzkich i 
zagospodawowania przestrzeni dolin rzecznych. Zna podstawy 
prawne działań na obszarach zagrożonych. 

GP_W05
GP_W06
GP_W16

Umiejętności

STUDZP_U01 Potrafi gromadzić informacje i dokumenty wymagane do 
wykonania studium zagrożenia powodziowego. Umie wprowadzić 
dane do programu HEC-RAS i przeprowadzić modelowanie 
przepływu wody w korytach otwartych. Potrafi wykonać kalibrację
modelu w oparciu o historyczne dane hydrologiczne. Wykonuje 
mapy zalewu wodami o określonym prawdopodobieństwie 
wystąpienia. Wyznacza strefy bezpośredniego zagrożenia 
powodzią.

GP_U01
GP_U02
GP_U10

STUDZP_U02 Przeprowadza analizę układu przestrzennego obszarów 
zagospodarowanych. Wykonuje plany oddziaływania wód wielkich
na obszary zamieszkałe, rolnicze i przemysłowe.

GP_U07
GP_U09
GP_U15

Kompetencje społeczne

STUDZP_K01 Ma świadomość roli społecznej absolwenta kierunku Gospodarka 
Przestrzenna. Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania 
społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć 
technicznych stosowanych na obszarach zagrożonych powodzią. 
Ma świadomość i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i 
skutków działalności inżyniera, w tym jej wpływu na środowisko i 
związane w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

GP_K03
GP_K07

STUDZP_K02 Ma świadomość ciągłych zmian w gospodarce oraz zna i rozumie 
odmienność interesów ekonomicznych podmiotów gospodarczych. 

GP_K09

STUDZP_K02 Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia 
odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

GP_K10
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3. Treści programowe

Kategorie
efektów

kształcenia dla
przedmiotu

(symbol)

Treści programowe

St. stacjonarne St. niestacjonarne

Lg –
kontakt

bezpośred
ni

Lg –
praca

własna
student

a

Lg –
kontakt

bezpośred
ni

Lg –
praca

własna
student

a

Fz Of Ok

WYKŁAD

Wiedza

STUDZP_W01 Określenie zjawiska powodzi. Rodzaje i
charakterystyka powodzi. Geneza i 
przebieg powodzi na obszarach 
nizinnych i górskich

2 2 1 2 1 - 731

STUDZP_W02
STUDZP_K01

Prawo Wodne i Dyrektywa 
Powodziowa – implementacja

2 2 1 3 1 - 731

STUDZP_W02
STUDZP_K03

Elementy ochrony przeciwpowodziowej 2 2 2 4 1 - 731

STUDZP_W01
STUDZP_K03

Elementy studium zagrożenia 
powodziowego

2 2 2 4 1 - 731

STUDZP_W01 Metody wyznaczania współczynnika 
szorstkości Manninga

2 2 1 2 1 - 731

STUDZP_W01 Zastosowanie programów 
hydroinformatycznych oraz modeli 1 i 2
wymiarowych do przygotowania stref 
powodziowych

2 2 1 2 1 - 731

STUDZP_W01 Pozyskiwanie danych wymaganych do 
przygotowania studium zagrożenia 
powodziowego. Metody kalibracji 
modelu

2 1 1 2 1 - 731

STUDZP_W01
STUDZP_W02

Metody prezentacji wyników. Wpływ 
studium zagrożenia powodziowego na 
zagospodarowanie dolin rzecznych

1 1 1 1 1 - 731

ĆWICZENIA

Umiejętności i kompetencje społeczne

STUDZP_U02 Podział na grupy tematyczne. 
Identyfikacja dokumentów 
planistycznych z zakresu 
zagospodarowania przestrzennego 

4 2 1 3 21 - -

STUDZP_U02 Parametryzacja układu poziomego 
sieci rzecznej

4 2 2 3 21 - -

STUDZP_U01 Zgromadzenie i obliczenie danych 
hydrologicznych

4 2 2 3 21 - -

STUDZP_U01 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych. 3 2 2 3 21 - -
STUDZP_U01 Określenie współczynnika szorstkości 

Manninga 
3 2 2 4 21 - -

STUDZP_U01 Uruchomienie i kalibracja modelu HEC-
RAS

3 2 2 4 21 - -

STUDZP_U01 Wyznaczenie granic zalewu dla 
poszczególnych przepływów 

3 2 2 4 21 - -
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charakterystycznych.
STUDZP_U02 Wyznaczenie stref zagrożenia 

powodziowego.
3 2 2 4 21 - -

STUDZP_U01
STUDZP_U02

Zaliczenie projektu 3 0 2 0 21 202 -

4. Formy aktywności / statystyka

Studia stacjonarne
Studia

niestacjonarne
Udziały godzinowe (ECTS) w ramach przedmiotu dla

pojedynczej specjalizacji
godziny ECTS godziny ECTS

Przewidywany nakład pracy własnej (poza uczelnią, bez
udziału  prowadzącego  lub  z  udziałem  w  ramach
konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych
przedmiotu  (przygotowanie  prezentacji,  przygotowanie
pracy pisemnej, wykonanie lub dokończenie projektu lub
raportu, przygotowanie do ćwiczeń oraz dokończenie ich
w domu). Udział w konsultacjach (zakładamy, że student
korzysta  z  co  trzecich/czwartych  konsultacji).
Przygotowanie  do  egzaminu/zaliczenia  i  obecność  na
egzaminie/zaliczeniu.

30 1,2
48 1,9

Liczba godzin (punktów (ECTS) – zakres obowiązkowy 75 3 75 3

Liczba godzin (punktów (ECTS) – zakres do wyboru - - - -

Łączna  liczba  godzin  (punktów  ECTS),  którą  student
uzyskuje  poprzez  bezpośredni  kontakt  z  nauczycielem
akademickim

45 1,8 27 1,1

W  tym  łączna  liczba  godzin  (punktów  ECTS),  którą
student  uzyskuje  na  zajęciach  praktycznych  np.
laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty

30 1,2 17 0,7

1 pkt ECTS = 25 godzin

5. Kryteria oceny

Efekty kształcenia dla przedmiotu – GP STUDZP_W01

Na ocenę 2,0 Nie posiada wiedzy na temat genezy, systematyki i skutków powodzi rzecznych. Nie zna sposobów
przeciwdziałania  powodzi.  Nie  posiada  wiedzy  na  temat  metod  pozyskiwania  informacji  o
powodziach  historycznych.  Nie  posiada  wiedzy  na  temat  ochrony  przed  powodzią.  Nie  zna
sposobów określania zasięgu powodzi i wyznaczania stref zagrożenia.

Na ocenę 3,0 Posiada podstawową wiedzę na temat genezy, systematyki i skutków powodzi rzecznych. Posiada
podstawową wiedzę na temat ochrony przed powodzią. Zna sposoby określania zasięgu powodzi i
wyznaczania stref zagrożenia.

Na ocenę 3,5 Posiada dobrą wiedzę na temat genezy, systematyki i skutków powodzi rzecznych. Zna sposoby
przeciwdziałania powodzi. Posiada podstawową wiedzę na temat ochrony przed powodzią. Zna
sposoby określania zasięgu powodzi i wyznaczania stref zagrożenia.

Na ocenę 4,0 Posiada dobrą wiedzę na temat genezy, systematyki i skutków powodzi rzecznych. Zna sposoby
przeciwdziałania powodzi. Posiada teoretyczną wiedzę na temat metod pozyskiwania informacji o
powodziach historycznych. Posiada podstawową wiedzę na temat ochrony przed powodzią. Zna
sposoby określania zasięgu powodzi i wyznaczania stref zagrożenia.
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Na ocenę 4,5 Posiada dobrą wiedzę na temat genezy, systematyki i skutków powodzi rzecznych. Zna sposoby
przeciwdziałania powodzi. Posiada teoretyczną wiedzę na temat metod pozyskiwania informacji o
powodziach  historycznych.  Posiada  wiedzę  na  temat  ochrony  przed  powodzią.  Zna  sposoby
określania zasięgu powodzi i wyznaczania stref zagrożenia.

Na ocenę 5,0 Posiada  wiedzę  na  temat  genezy,  systematyki  i  skutków  powodzi  rzecznych.  Zna  sposoby
przeciwdziałania powodzi. Posiada teoretyczną wiedzę na temat metod pozyskiwania informacji o
powodziach  historycznych.  Posiada  wiedzę  na  temat  ochrony  przed  powodzią.  Zna  sposoby
określania zasięgu powodzi i wyznaczania stref zagrożenia.

Efekty kształcenia dla przedmiotu – GP STUDZP_W02

Na ocenę 2,0 Nie posiada wiedzy na temat wpływu wyznaczonych stref zagrożenia powodziowego na rozwój
zbiorowisk ludzkich i zagospodawowania przestrzeni dolin rzecznych. Nie zna podstaw prawnych
działań na obszarach zagrożonych.

Na ocenę 3,0 Ma  słabą  wiedzę  na  temat  wpływu  wyznaczonych  stref  zagrożenia  powodziowego  na  rozwój
zbiorowisk  ludzkich  i  zagospodawowania  przestrzeni  dolin  rzecznych.  Zna  główne  podstawy
prawne działań na obszarach zagrożonych. 

Na ocenę 3,5 Posiada podstawową wiedzę na temat wpływu wyznaczonych stref zagrożenia powodziowego na
rozwój zbiorowisk ludzkich i zagospodawowania przestrzeni dolin rzecznych. Zna główne podstawy
prawne działań na obszarach zagrożonych. 

Na ocenę 4,0 Posiada dobrą wiedzę na temat wpływu wyznaczonych stref zagrożenia powodziowego na rozwój
zbiorowisk  ludzkich  i  zagospodawowania  przestrzeni  dolin  rzecznych.  Zna  główne  podstawy
prawne działań na obszarach zagrożonych.

Na ocenę 4,5 Posiada  wiedzę  na  temat  wpływu  wyznaczonych  stref  zagrożenia  powodziowego  na  rozwój
zbiorowisk  ludzkich  i  zagospodawowania  przestrzeni  dolin  rzecznych.  Zna  główne  podstawy
prawne działań na obszarach zagrożonych.

Na ocenę 5,0 Posiada  wiedzę  na  temat  wpływu  wyznaczonych  stref  zagrożenia  powodziowego  na  rozwój
zbiorowisk  ludzkich  i  zagospodawowania  przestrzeni  dolin  rzecznych.  Zna  podstawy  prawne
działań na obszarach zagrożonych.

Efekty kształcenia dla przedmiotu – GP STUDZP_U01

Na ocenę 2,0 Nie potrafi gromadzić informacji i dokumentów wymaganych do wykonania studium zagrożenia
powodziowego.  Nie  umie  wprowadzać  danych  do  programu  HEC-RAS  ani  przeprowadzać
modelowania przepływu wody w korytach otwartych. Nie potrafi  wykonać kalibracji modelu w
oparciu  o  historyczne  dane  hydrologiczne.  Nie  wykonuje  map  zalewu  wodami  o  określonym
prawdopodobieństwie wystąpienia. Nie wyznacza stref bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Na ocenę 3,0 Potrafi  gromadzić  informacje  i  dokumenty  wymagane  do  wykonania  studium  zagrożenia
powodziowego.  Umie wprowadzić dane do programu HEC-RAS i  przeprowadzić modelowanie
przepływu wody w korytach otwartych. Rozumie zasady wykonania kalibracja modelu w oparciu o
historyczne dane hydrologiczne. Ma problemy z wykonaniem map zalewu wodami o określonym
prawdopodobieństwie wystąpienia. Ma problemy z wyznaczeniem stref bezpośredniego zagrożenia
powodzią.

Na ocenę 3,5 Potrafi  gromadzić  informacje  i  dokumenty  wymagane  do  wykonania  studium  zagrożenia
powodziowego.  Umie wprowadzić dane do programu HEC-RAS i  przeprowadzić modelowanie
przepływu wody w korytach otwartych. Rozumie zasady wykonania kalibracja modelu w oparciu o
historyczne  dane  hydrologiczne.  Ma  drobne  problemy z  wykonaniem  map  zalewu  wodami  o
określonym  prawdopodobieństwie  wystąpienia.  Ma  drobne  problemy  z  wyznaczeniem  stref
bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Na ocenę 4,0 Potrafi  gromadzić  informacje  i  dokumenty  wymagane  do  wykonania  studium  zagrożenia
powodziowego.  Umie wprowadzić dane do programu HEC-RAS i  przeprowadzić modelowanie
przepływu wody w korytach otwartych. Potrafi wykonać kalibrację modelu w oparciu o historyczne
dane  hydrologiczne.  Ma  drobne  problemy z  wykonaniem  map  zalewu  wodami  o  określonym
prawdopodobieństwie  wystąpienia.  Ma drobne problemy z  wyznaczeniem stref  bezpośredniego
zagrożenia powodzią.

Na ocenę 4,5 Potrafi  gromadzić  informacje  i  dokumenty  wymagane  do  wykonania  studium  zagrożenia
powodziowego.  Umie wprowadzić dane do programu HEC-RAS i  przeprowadzić modelowanie
przepływu wody w korytach otwartych. Potrafi wykonać kalibrację modelu w oparciu o historyczne
dane  hydrologiczne.  Wykonuje  mapy  zalewu  wodami  o  określonym  prawdopodobieństwie
wystąpienia. Ma drobne problemy w wyznaczeniem stref bezpośredniego zagrożenia powodzią.
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Na ocenę 5,0 Potrafi  gromadzić  informacje  i  dokumenty  wymagane  do  wykonania  studium  zagrożenia
powodziowego.  Umie wprowadzić dane do programu HEC-RAS i  przeprowadzić modelowanie
przepływu wody w korytach otwartych. Potrafi wykonać kalibrację modelu w oparciu o historyczne
dane  hydrologiczne.  Wykonuje  mapy  zalewu  wodami  o  określonym  prawdopodobieństwie
wystąpienia. Wyznacza strefy bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Efekty kształcenia dla przedmiotu – GPSTUDZP_U02

Na ocenę 2,0 Nie przeprowadza analizy układu  przestrzennego obszarów zagospodarowanych.  Nie  wykonuje
planów oddziaływania wód wielkich na obszary zamieszkałe, rolnicze i przemysłowe.

Na ocenę 3,0 Słabo przeprowadza analizę układu przestrzennego obszarów zagospodarowanych. Słabo wykonuje
plany oddziaływania wód wielkich na obszary zamieszkałe, rolnicze i przemysłowe. Pojawiają się
drobne błędy w projekcie. 

Na ocenę 3,5 Przeprowadza  analizę  układu  przestrzennego  obszarów  zagospodarowanych.  Wykonuje  plany
oddziaływania  wód  wielkich  na  obszary  zamieszkałe,  rolnicze  i  przemysłowe.  Student  jest
przydatny w pracy zespołu wykonującego projekt,  choć słabo analizuje poszczególne składowe
projektu.

Na ocenę 4,0 Przeprowadza  analizę  układu  przestrzennego  obszarów  zagospodarowanych.  Wykonuje  plany
oddziaływania wód wielkich na obszary zamieszkałe, rolnicze i przemysłowe. Student potrzebuje
wielu konsultacji.

Na ocenę 4,5 Przeprowadza  analizę  układu  przestrzennego  obszarów  zagospodarowanych.  Wykonuje  plany
oddziaływania wód wielkich na obszary zamieszkałe, rolnicze i przemysłowe. Student nie jest w
pełni samodzielny.

Na ocenę 5,0 Przeprowadza  analizę  układu  przestrzennego  obszarów  zagospodarowanych.  Wykonuje  plany
oddziaływania  wód  wielkich  na  obszary  zamieszkałe,  rolnicze  i  przemysłowe.  Student  potrafi
zaproponować dobre rozwiązania.

Efekty kształcenia dla przedmiotu – GP STUDZP_K01

Na ocenę 2,0 Nie  ma  świadomości  roli  społecznej  absolwenta  Wydziału  Inżynierii  Środowiska.  Nie  rozumie
potrzeby formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć
technicznych  stosowanych  na  obszarach  zagrożonych  powodzią.  Nie  ma  świadomości  i
zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności  inżyniera, w tym jej wpływu na
środowisko i związane w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

Na ocenę 3,0 Ma  w  ograniczonym  zakresie  świadomość  roli  społecznej  absolwenta  kierunku  Gospodarka
Przestrzenna. Rozumie podstawy swojej działalności jako inżyniera środowiska, w tym jej wpływu
na środowisko i związaną w tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. 

Na ocenę 3,5 Ma  w  ograniczonym  zakresie  świadomość  roli  społecznej  absolwenta  kierunku  Gospodarka
Przestrzenna.  Rozumie  pozatechniczne  skutki  działalności  inżyniera,  w  tym  jej  wpływu  na
środowisko i związane w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

Na ocenę 4,0 Ma  w  ograniczonym  zakresie  świadomość  roli  społecznej  absolwenta  kierunku  Gospodarka
Przestrzenna. Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii
dotyczących osiągnięć technicznych stosowanych na obszarach zagrożonych powodzią. Rozumie
pozatechniczne skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływu na środowisko i związane w tym
odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

Na ocenę 4,5 Ma  w  ograniczonym  zakresie  świadomość  roli  społecznej  absolwenta  kierunku  Gospodarka
Przestrzenna. Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii
dotyczących  osiągnięć  technicznych  stosowanych  na  obszarach  zagrożonych  powodzią.  Ma
świadomość i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera, w tym jej
wpływu na środowisko i związane w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

Na ocenę 5,0 Ma świadomość roli społecznej absolwenta kierunku Gospodarka Przestrzenna. Rozumie potrzebę
formułowania  i  przekazywania  społeczeństwu  informacji  i  opinii  dotyczących  osiągnięć
technicznych stosowanych na obszarach zagrożonych powodzią.  Ma świadomość i  zrozumienie
pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera, w tym jej wpływu na środowisko i
związane w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

Efekty kształcenia dla przedmiotu – GP STUDZP_K02

Na ocenę 2,0 Nie ma świadomości ciągłych zmian w gospodarce. Nie zna i nie rozumie odmienności interesów
ekonomicznych podmiotów gospodarczych. 

Na ocenę 3,0 Ma świadomość odmienności interesów ekonomicznych podmiotów gospodarczych. 
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Na ocenę 3,5 Rozumie odmienność interesów ekonomicznych podmiotów gospodarczych. 

Na ocenę 4,0 Ma  dobrą  świadomość  ciągłych  zmian  w  gospodarce  i  rozumie  odmienność  interesów
ekonomicznych podmiotów gospodarczych. 

Na ocenę 4,5 Ma  świadomość  ciągłych  zmian  w  gospodarce  oraz  zna  i  rozumie  odmienność  interesów
ekonomicznych podmiotów gospodarczych. 

Na ocenę 5,0 Rozumie  proces ciągłych  zmian  w  gospodarce  oraz  zna  i  rozumie  odmienność  interesów
ekonomicznych podmiotów gospodarczych. 

Efekty kształcenia dla przedmiotu – GP STUDZP_K03

Na ocenę 2,0 Ma  świadomość  odpowiedzialności  za  pracę  własną  oraz  gotowość  podporządkowania  się
zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Na ocenę 3,0 Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za pracę własną oraz w grupie.

Na ocenę 3,5 Częściowo  rozumie odpowiedzialność  za  pracę  własną  oraz  gotowość  podporządkowania  się
zasadom pracy w zespole.

Na ocenę 4,0 Częściowo  rozumie odpowiedzialność  za  pracę  własną  oraz  gotowość  podporządkowania  się
zasadom  pracy  w  zespole.  Rozumie  potrzebę  ponoszenia  odpowiedzialności  za  wspólnie
realizowane zadania.

Na ocenę 4,5 Częściowo  rozumie odpowiedzialność  za  pracę  własną  oraz  gotowość  podporządkowania  się
zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Na ocenę 5,0 Ma  świadomość  odpowiedzialności  za  pracę  własną  oraz  gotowość  podporządkowania  się
zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

6. Legenda

Formy zajęć (Fz)
formy zajęć korespondują z metodami

dydaktycznymi (dyskusja, projekt,
doświadczenie /eksperyment/ wykonanie
czynności, rozwiązanie problemu, studium

przypadku, analiza i ocena tekstów źródłowych)
1 W - wykład 24 ćwiczenia terenowe
11  ćwiczenia audytoryjne 31 ćwiczenia seminaryjne
21 ćwiczenia projektowe 32 seminarium dyplomowe
22 ćwiczenia laboratoryjne 33 konwersatorium
23  warsztaty …, 1 eL – zajęcia e-learning (np. 21.1)

Oceny formujące (Of)

101 sprawdzian wiedzy 301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności 
       wypowiedzi ustnej, udzielenia instruktażu201 sprawdzian umiejętności: wykonania zadania 

       obliczeniowego, analitycznego, czynności,    
       wypracowania decyzji

302 ocena zaangażowania w dyskusji,   
        umiejętności podsumowania, wartościowania

202 zaliczenie projektu (indywidualne, grupowe) 403 zaliczenie/ocena pracy pisemnej, recenzji, 
       eseju203 zaliczenie raportu/sprawozdania z prac

       laboratoryjnych/ ćwiczeń praktycznych     
       (indywidualne, grupowe)

501 zaliczenie dziennika praktyk
601 ocena umiejętności pełnienia nałożonej 
        funkcji w zespole

Ocena podsumowująca (Ok)

701 egzamin pisemny ograniczony czasowo 721 demonstracja praktycznych umiejętności
707 test jednokrotnego wyboru 731 egzamin ustny
703 test wielokrotnego wyboru ,,,,1 dostępem do podręczników
711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza  
       przypadku

…,2 bez dostępu do podręczników
741 praca dyplomowa
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