
UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA

W KRAKOWIE

KARTA MODUŁU – PRZEDMIOTU

1. Informacje ogólne

Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Specjalność: Gospodarka i Inżynieria Wodna, Inżynieria Sanitarna, Infrastruktura Obsza-
rów Wiejskich, Inżynieria Ekologiczna

Profil kształcenia: ogólnoakademicki (A)

Forma studiów: studia stacjonarne 

Stopień kształcenia: II

Semestr:  2

Nazwa przedmiotu (j. pol.): Hydrologia II

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Hydrology II

Koordynator przedmiotu: dr hab. inż. Andrzej Wałęga (awalega@ar.krakow.pl)

Osoby prowadzące przedmiot: prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik, dr hab. inż. Andrzej Wałęga,

dr hab. inż. Andrzej Strużyński

Liczba godz. w planie studiów: wykład 15 godz., ćwiczenia 15 godz.

Liczba punktów ECTS: 2

Język wykładowy: polski

Kod przedmiotu: II.HYDRO2.SM.IS

Cele przedmiotu: Przyswojenie  i  utrwalenie  wiadomości  o  skutkach  występowania  przepływów
brzegowych i korytotwórczych. Przyswojenie umiejętność stosowania technik  po-
miaru prędkości przepływu i wydatku w korytach otwartych.  Zapoznanie studenta
z podstawami wykonywania dokumentacji hydrologicznych.

Literatura: 1. Kubrak J.. Hydraulika koryt otwartych
2. Byczkowski A. 1996. Hydrologia, t I i II, Wyd. SGGW, Warszawa
3. Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A. 2009. Przewodnik do ćwiczeń z hydro-

logii ogólnej. Wyd Naukowe PWN, Warszawa
4. Ustawa Prawo Wodne z 18 lipca 2001 r. (DzU. Nr 115, poz. 1229 z pozn. zm)
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2. Efekty kształcenia (EK) dla modułu – przedmiotu

Symbol
efektów kształ-
cenia dla mo-

dułu
(EK)

Opis efektów kształcenia dla modułu

Odniesienie efektów dla modułu do:

efektów
kierunko-

wych
(IGW1)

efektów
prowadzą-

cych do
uzyskania
kompeten-

cji inży-
nierskich

(InzA)

efektów dla
obszaru nauk

rolniczych
(R) i tech-

nicznych (T)

WIEDZA

HYDRO2_W01

Ma pogłębioną i szczegółową wiedzę z zakresu określania prze-
pływów korytotwórczych i brzegowych i ich wpływu na gospo-
darowanie wodą w zlewniach. Ma uporządkowaną i podbudo-
waną teoretycznie wiedzę związaną z gromadzeniem i opraco-
waniem danych pomiarowych oraz wykazuje znajomość specja-
listycznych  narzędzi  informatycznych  i  pakietów  statystycz-
nych.

IS2_W02
IS2_W03
IS2_W05

InzA_W02
InzA_W04

R2A_W03
R2A_W04
R2A_W05
R2A_W06
T2A_W02
T2A_W04
T2A_W07

HYDRO2_W02
Posiada wiedzę o sporządzaniu dokumentacji hydrologicznej na
korzystanie z wód powierzchniowych

IS2_W05
IS2_W06

InzA_W02
InzA_W04

R2A_W02
R2A_W03
R2A_W05
R2A_W06
T2A_W04
T2A_W07
T2A_W08

UMIEJĘTNOŚCI

HYDRO2_U01

Stosuje właściwe metody analityczne, statystyczne oraz techniki
i narzędzia informatyczne do pomiaru, opisu i analizy danych
prędkości i przepływu wody. Zbiera i interpretuje dane oraz for-
mułuje odpowiednie wnioski. Przy rozwiązywaniu wykonywa-
nych zadań umie stosować nowoczesne techniki komputerowe
oraz poznane pakiety statystyczne.

IS2_U02
IS2_U03

R2A_U01
R2A_U03
R2A_U04
R2A_U05
 R2A_U06
T2A_U07
T2A_U08
T2A_U09
T2A_U10
T2A_U11
T2A_U18

HYDRO2_U02

Posiada  umiejętność  wykonania  dokumentacji  hydrologicznej
(oceny stanu ilościowego zasobów wodnych)  na korzystanie z
wód powierzchniowych  w sytuacji  dostępności  lub  braku da-
nych hydrometrycznych 

IS2_U08
InzA_U02
InzA_U03
InzA_U08

R2A_U01
R2A_U05
R2A_U06
R2A_U08
T2A_U09
T2A_U10
T2A_U11
T2A_U19

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

HYDRO2_K01

Potrafi  pracować indywidualnie  i  w zespole;  umie oszacować
czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opraco-
wać i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie
terminów.

IS2_K02
InzA_K01

R2A_K02
R2A_K03
R2A_K05
T2A_K02
T2A_K03
T2A_K04
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Symbol
efektów kształ-
cenia dla mo-

dułu
(EK)

Opis efektów kształcenia dla modułu

Odniesienie efektów dla modułu do:

efektów
kierunko-

wych
(IGW1)

efektów
prowadzą-

cych do
uzyskania
kompeten-

cji inży-
nierskich

(InzA)

efektów dla
obszaru nauk

rolniczych
(R) i tech-

nicznych (T)

HYDRO2_K02

Konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, oparte-
go na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów 
przyrodniczych w pracy badawczej i działaniach praktycznych.

IS2_K03
R2A_K03
T2A_K04
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3. Szczegółowy opis modułu /przedmiotu/

Symbol EK
przedmiotu

Treści kształcenia

For
ma
za-
jęć

Liczba go-
dzin

Ocena

ko
n-
ta
k-
to
w
yc

pr
a-
cy
wł
a-
sn
ej

for
mu
ją-
ca

koń-
cowa

HYDRO2_W01
Przepływ brzegowy i korytotwórczy. Metody wyznaczania, ce-
chy, zastosowanie. 

1 3 1

HYDRO2_W01
Tradycyjne  techniki  pomiaru  prędkości  i  przepływu  wody w
korytach otwartych.

1 3 1 ?

HYDRO2_W01
Nowoczesne techniki pomiaru prędkości i przepływu wody w
korytach otwartych.

1 3 1 ?

HYDRO2_W01

HYDRO2_K02

Techniki określania dokładności i błędów pomiarowych. Meto-
dy poprawy dokładności.

1 2 1 ?

HYDRO2_W02
Podstawy prawne i techniczne sporządzania dokumentacji hy-
drologicznej. Część opisowa i graficzna operatu wodno-praw-
nego. 

1 2 1 703

HYDRO2_W02 Przykłady dokumentacji hydrologicznych dla różnych form ko-
rzystania z wód oraz ochrony przeciwpowodziowej

1 2 -

Sumy godzin: 15 5 – –

HYDRO2_U01

HYDRO2_K01
Pomiary terenowe prędkości i przepływu w korytach otwartych.
Metody określania przepływów brzegowych i korytotwórczych.

24 6 - 203 -

HYDRO2_U01

HYDRO2_K01

HYDRO2_K02

Opracowanie danych prędkości i przepływu wody zgromadzo-
nych w raptularzach.

21 4 10 203 -

HYDRO2_U01

HYDRO2_K01

HYDRO2_K02

Zaliczenie części terenowej projektu 21 2 - 203 -

HYDRO2_U02

HYDRO2_K01
Opracowanie  dokumentacji  hydrologicznej  (oceny  wielkości
zasobów wodnych) na pobór wody powierzchniowej z cieku

21 3 6 202 -

Sumy godzin: 15 16 – –
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4. Statystyka modułu – przedmiotu

Liczba godzin nakładu pracy studenta i punkty ECTS
Liczba
godzin

ECTS

Liczba godzin (punktów ECTS) – zakres obowiązkowy - -

Liczba godzin (punktów ECTS) – zakres do wyboru 51 2

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

30 1,2

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

15 0,6

Przewidywany nakład pracy własnej  (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach
konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu

21 0,8

Liczba godzin (punktów ECTS) – obszar kształcenia w obszarze nauk rolniczych,  leśnych
i weterynaryjnych

27 1,1

Liczba godzin (punktów ECTS) – obszar kształcenia w obszarze nauk technicznych 24 0,9

5. Kryteria oceny

Efekt kształcenia dla przedmiotu – HYDRO2_W01

Na ocenę 2,0

Nie posiada wiedzy z zakresu określania przepływów korytotwórczych i brzegowych i ich wpływu na
gospodarowanie wodą w zlewniach. Nie ma wiedzy związanej z gromadzeniem i opracowaniem da-
nych pomiarowych oraz nie wykazuje znajomości specjalistycznych narzędzi informatycznych i pa-
kietów statystycznych.

Na ocenę 3,0
Rozróżnia przepływy korytotwórcze i brzegowych.  Posiada wiedzę związaną z gromadzeniem da-
nych pomiarowych. Jest świadomy występowania specjalistycznych narzędzi informatycznych i pa-
kietów statystycznych.

Na ocenę 3,5
Posiada wiedzę z zakresu określania przepływów korytotwórczych i brzegowych.  Posiada wiedzę
związaną z gromadzeniem i opracowaniem danych pomiarowych. Jest świadomy występowania i po-
trzeby stosowania specjalistycznych narzędzi informatycznych i pakietów statystycznych.

Na ocenę 4,0

Posiada wiedzę z zakresu określania przepływów korytotwórczych i brzegowych i ich wpływu na go-
spodarowanie wodą w zlewniach. Posiada wiedzę związaną z gromadzeniem i opracowaniem danych
pomiarowych oraz wykazuje znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych i pakietów sta-
tystycznych.

Na ocenę 4,5

Ma szczegółową wiedzę z zakresu określania przepływów korytotwórczych i brzegowych i ich wpły-
wu na gospodarowanie wodą w zlewniach. Ma uporządkowaną wiedzę związaną z gromadzeniem i
opracowaniem danych pomiarowych oraz wykazuje znajomość specjalistycznych narzędzi informa-
tycznych i pakietów statystycznych.

Na ocenę 5,0

Ma pogłębioną i szczegółową wiedzę z zakresu określania przepływów korytotwórczych i brzego-
wych i ich wpływu na gospodarowanie wodą w zlewniach. Ma uporządkowaną i podbudowaną teore-
tycznie wiedzę związaną z gromadzeniem i opracowaniem danych pomiarowych oraz wykazuje zna-
jomość specjalistycznych narzędzi informatycznych i pakietów statystycznych.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – HYDRO2_W02

Na ocenę 2,0 Student uzyskał mniej niż 50% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 Student uzyskał od 50 do 65% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5 Student uzyskał od 66 do 75% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 Student uzyskał od 76% do 85% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5 Student uzyskał od 86% do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Efekt kształcenia dla przedmiotu – HYDRO2_U01

Na ocenę 2,0
Nie stosuje właściwych metod do pomiaru, opisu i analizy danych prędkości i przepływu wody. Nie
zbiera ani nie interpretuje danych. Nie formułuje wniosków. Przy rozwiązywaniu wykonywanych za-
dań nie umie stosować nowoczesnych technik komputerowych.

Na ocenę 3,0 Stosuje zwykle właściwe metody analityczne, statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do
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pomiaru, opisu i analizy danych prędkości i przepływu wody. Zbiera dane w sposób poprawny. Przy
interpretacji jest niesamodzielny i popełnia błędy.

Na ocenę 3,5
Stosuje zwykle właściwe metody analityczne, statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do
pomiaru, opisu i analizy danych prędkości i przepływu wody. Zbiera dane w sposób poprawny. Przy
rozwiązywaniu wykonywanych zadań stara się stosować właściwe techniki komputerowe.

Na ocenę 4,0

Stosuje przeważnie właściwe metody analityczne, statystyczne oraz techniki i narzędzia informatycz-
ne do pomiaru, opisu i analizy danych prędkości i przepływu wody. Zbiera i interpretuje dane oraz
stara się formułować wnioski. Przy rozwiązywaniu wykonywanych zadań umie stosować właściwe
techniki komputerowe oraz poznane pakiety statystyczne.

Na ocenę 4,5

Stosuje przeważnie właściwe metody analityczne, statystyczne oraz techniki i narzędzia informatycz-
ne do pomiaru, opisu i analizy danych prędkości i przepływu wody. Zbiera i interpretuje dane oraz
formułuje odpowiednie wnioski. Przy rozwiązywaniu wykonywanych zadań umie stosować właściwe
techniki komputerowe oraz poznane pakiety statystyczne.

Na ocenę 5,0

Stosuje właściwe metody analityczne, statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne do pomia-
ru, opisu i analizy danych prędkości i przepływu wody. Zbiera i interpretuje dane oraz formułuje od-
powiednie wnioski. Przy rozwiązywaniu wykonywanych zadań umie stosować nowoczesne techniki
komputerowe oraz poznane pakiety statystyczne.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – HYDRO2_U02

Na ocenę 2,0
Projekt został błędnie wykonany i jest niekompletny w części graficznej i opisowej. Studenci nie po-
trafią odpowiedzieć na zadane pytania dotyczące sposobu wykonania projektu

Na ocenę 3,0
Projekt zawiera nieznaczne braki w treści (zarówno w części opisowej jak i graficznej), lecz wyniki
końcowe są prawidłowe, Studenci wykazują ograniczona wiedzę z zakresu wykonanych projektów

Na ocenę 3,5
Projekt został prawidłowo wykonany zarówno w części graficznej i analitycznej oraz jest kompletne
w treści, Studenci wykazują ograniczona wiedzę z zakresu wykonanych projektów

Na ocenę 4,0
Projekt został prawidłowo wykonany zarówno w części graficznej i analitycznej oraz jest kompletne
w treści, Studenci dysponują podstawową wiedzą dotyczącą realizowanych zadań

Na ocenę 4,5
Projekt został prawidłowo wykonany zarówno w części graficznej i analitycznej oraz jest kompletne
w treści, Studenci odpowiedzieli prawidłowo na wszystkie pytania dotyczące realizowanych zadań

Na ocenę 5,0

Projekt został prawidłowo wykonany zarówno w części graficznej i analitycznej oraz jest kompletne
w treści, Studenci odpowiedzieli prawidłowo na wszystkie pytania dotyczące realizowanych zadań
Projekt został prawidłowo wykonany zarówno w części graficznej i analitycznej oraz jest kompletne
w treści, Studenci odpowiedzieli prawidłowo na wszystkie pytania dotyczące realizowanych zadań
oraz dysponują pogłębioną wiedzą na tematy wykonywanych dokumentacji

Efekt kształcenia dla przedmiotu – HYDRO2_K01

Na ocenę 2,0 Nie potrafi pracować indywidualnie ani w zespole. Nie interesuje się planem pracy.

Na ocenę 3,0 Pracuje indywidualnie i w zespole. Jest mało wydajny.

Na ocenę 3,5 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; Szanuje czas innych uczestników projektu.

Na ocenę 4,0
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; Stara się szacować czas potrzebny na realizację zlecone-
go zadania; Stara się opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie termi-
nów.

Na ocenę 4,5
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego
zadania; Stara się opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.

Na ocenę 5,0
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego
zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – HYDRO2_K02

Na ocenę 2,0
Nie stosuje i nie upowszechnia zasady ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania
zjawisk i procesów przyrodniczych w pracy badawczej i działaniach praktycznych.

Na ocenę 3,0

W działaniach praktycznych rzadko stosuje zasadę interpretowania zjawisk i procesów przyrodni-
czych opartego na danych empirycznych lecz wyraźnie brak mu doświadczenia. Potrafi sprawnie ana-
lizować proste parametry lecz bardziej złożone problemy rozwiązuje jedynie z pomocą innych człon-
ków zespołu.

Na ocenę 3,5
W działaniach praktycznych stosuje zasadę interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych  opar-
tego na danych empirycznych lecz wyraźnie brak mu doświadczenia. Popełnia drobne błędy analizy
danych. Nie potrafi sprawnie analizować problemów.
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Na ocenę 4,0
Stosuje zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów przy-
rodniczych w pracy badawczej i działaniach praktycznych. Brak mu doświadczenia. Popełnia drobne
błędy analizy danych.

Na ocenę 4,5
Stosuje z przekonaniem zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i
procesów przyrodniczych w pracy badawczej i działaniach praktycznych. Brak mu doświadczenia.

Na ocenę 5,0
Konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych interpreto-
wania zjawisk i procesów przyrodniczych w pracy badawczej i działaniach praktycznych.
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