
UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA

W KRAKOWIE

KARTA MODUŁU – PRZEDMIOTU

1. Informacje ogólne

Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Specjalność: Inżynieria Środowiska

Profil kształcenia: ogólnoakademicki (A)

Forma studiów: studia stacjonarne 

Stopień kształcenia: II

Semestr: 2

Nazwa przedmiotu (j. pol.): Renaturyzacja rzek i ich dolin

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Renaturalization of rivers and their valleys

Koordynator przedmiotu: dr hab. inż. Andrzej Strużyński (rmstruzy@cyf-kr.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot: 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.RENRZE.SM.IS

Cele przedmiotu: Zaznajomienie z tematyką renaturyzacji rzek, problemami występującymi

w rzekach uregulowanych i ich wpływem na funkcjonowanie i bezpieczeństwo

zasiedlonych dolin rzecznych. Określenie stanu ekologicznego rzeki, a także

możliwości i problemów związanych z przekształceniem rzeki uregulowanej

w naturalną.

Literatura: 1. Wołoszyn i inni, 1994. Regulacja rzek i potoków. Wrocław.
2. Radecki-Pawlik, 2011. Hydromorfologia rzek i potoków górskich. Kraków
3. Żelazo J., Popek Z., 2002, Podstawy renaturyzacji rzek. SGGW. Warszawa.
4. Bojarski A. i inni. 2005. Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków gór-

skich. Warszawa.
5. Przedwojski B. 1998. Morfologia rzek i prognozowanie procesów rzecznych. AR. 

Poznań
6. RDW 
7. Prawo Wodne
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2. Efekty kształcenia (EK) dla modułu – przedmiotu

Symbol
efektów

kształcenia
dla modułu

(EK)

Opis efektów kształcenia dla modułu

Odniesienie efektów dla modułu do:
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WIEDZA

Renrze_W01
Ma wiedzę w zakresie  organizacji  i  zarządzania środowiskiem
przyrodniczym 

IS2_W08 InzA_W03
R2A_W05
T2A_W04

UMIEJĘTNOŚCI

Renrze_U01

Stosuje znane metody analityczne,  statystyczne  oraz  techniki  i
narzędzia informatyczne do opisu zjawisk fizycznych i analizy
danych o charakterze specjalistycznym, zbiera i interpretuje dane
oraz formułuje odpowiednie wnioski. Umie określić zasady funk-
cjonowania i gospodarowania podstawowymi składnikami środo-
wiska przyrodniczego  oraz  relacji  zachodzących  pomiędzy ży-
ciem społecznym a gospodarką i środowiskiem.

IS2_U02
IS2_U05

InzA_U06

R2A_U03
R2A_U04
R2A_U05
R2A_U06
T2A_U07
T2A_U08
T2A_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Renrze_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.  Rozumie  złożoność  procesów  kształtujących  koryta
rzeczne i konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji  zawo-
dowych. 

IS2_K02 InzA_K01

R2A_K02
R2A_K03
R2A_K05
T2A_K02
T2A_K03
T2A_K04
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3. Szczegółowy opis modułu /przedmiotu/

Symbol EK
przedmiotu

Treści kształcenia
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Renrze_W01
Cechy hydromorfologiczne rzek naturalnych i przekształconych.
Wpływ antropopresji na cechy koryt i dolin rzecznych.

1 2 1 – 732

Renrze_W01
Określenie stanu ekologicznego rzek i stopnia ich przekształcenia
(metody).

1 2 1 – 732

Renrze_W01 Warunki referencyjne dla rzek przekształconych (przykłady). 1 2 1 – 732

Renrze_W01
Warianty renaturyzacji rzek na obszarach naturalnych i zurbani-
zowanych. Konsultacje środowiskowe.

1 2 1 – 732

Renrze_W01 Skutki renaturyzacji rzek (monitoring i projekty korekcyjne). 1 2 1 – 732

Sumy godzin: 10 5 – –

Renrze_U01
Renrze_K01

Utworzenie  numerycznego  modelu  terenu  (wprowadzenie  da-
nych).

21 3 2 – 202

Renrze_U01
Renrze_K01

Analiza parametrów hydromorfologicznych i środowiskowych. 21 3 2 – 202

Renrze_U01
Renrze_K01

Określenie warunków referencyjnych dla rzek i dolin rzecznych. 21 3 2 – 202

Renrze_U01
Renrze_K01

Określenie potrzeb i możliwości renaturyzacji. 21 3 2 – 202

Renrze_U01
Renrze_K01

Określenie technik renaturyzacji rzeki. 21 3 3 – 202

Renrze_U01
Renrze_K01

Warianty renaturyzacji, prognoza stanu po renaturyzacji. 21 3 3 – 202

Renrze_U01
Renrze_K01

Wyznaczenie lokalizacji stacji monitoringowych. Zaliczenie. 21 2 2 – 202

Sumy godzin: 20 16 – –

4. Statystyka modułu – przedmiotu

Liczba godzin nakładu pracy studenta i punkty ECTS
Liczba
godzin

ECTS

Liczba godzin (punktów ECTS) – zakres obowiązkowy 51 2

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

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

20 0.8

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

3



5. Kryteria oceny

Efekt kształcenia dla przedmiotu – Renrze_W01

Na ocenę 2,0
Nie posiada wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania środowiskiem przyrodniczym. Nie ma wie-
dzy na temat procesów zachodzących w środowisku rzek i  ich dolin. Nie zna celu ani zasad renatury-
zacji. 

Na ocenę 3,0
Ma niepełną wiedzę na temat procesów zachodzących w środowisku rzek i ich dolin. Rozumie cel re-
naturyzacji. 

Na ocenę 3,5
Ma niepełną wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania środowiskiem przyrodniczym. Ma niepełną
wiedzę na temat procesów zachodzących w środowisku rzek i  ich dolin. Rozumie cel i zasady rena-
turyzacji. 

Na ocenę 4,0
Ma wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania środowiskiem przyrodniczym. Ma niepełną wiedzę
na temat procesów zachodzących w środowisku rzek i  ich dolin. Rozumie cel i zasady renaturyzacji. 

Na ocenę 4,5
Ma wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania środowiskiem przyrodniczym. Ma niepełną wiedzę
na temat procesów zachodzących w środowisku rzek i  ich dolin. Zna cel i zasady renaturyzacji. 

Na ocenę 5,0
Ma wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania środowiskiem przyrodniczym. Ma wiedzę na temat
procesów zachodzących w środowisku rzek i  ich dolin. Zna cel i zasady renaturyzacji. 

Efekt kształcenia dla przedmiotu – Renrze_U01 

Na ocenę 2,0 Projekt został błędnie wykonany, student nie potrafi prawidłowo wykonać zadania obliczeniowego

Na ocenę 3,0
Projekt zawiera nieznaczne braki w treści, lecz wyniki końcowe są prawidłowe, Student podał tylko
prawidłową metodę rozwiązania zadania bez wykonania obliczeń

Na ocenę 3,5
Projekt został prawidłowo wykonany zarówno w części graficznej i analitycznej oraz jest kompletny
w treści. Student podał tylko prawidłową metodę rozwiązania zadania bez wykonania wszystkich wy-
maganych obliczeń.

Na ocenę 4,0
Projekt został prawidłowo wykonany zarówno w części graficznej i analitycznej oraz jest kompletny
w treści. Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania obliczeniowego, lecz końcowe
wyniki i metody wyraźnie różnią się od prawidłowych

Na ocenę 4,5
Projekt został prawidłowo wykonany zarówno w części graficznej i analitycznej oraz jest kompletne
w treści, Student zastosował prawidłowe metody rozwiązania techniki regulacyjne, lecz uzyskane pa-
rametry obiektów nieznacznie różnią od optymalnych

Na ocenę 5,0
Projekt został prawidłowo wykonany zarówno w części graficznej i analitycznej oraz jest kompletny
w treści. Student zastosował poprawne założenia projektowe, uzyskał dobre wyniki. Potrafi uzasad-
nić dokonany wybór.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – Renrze_K01

Na ocenę 2,0

Student nie potrafi pracować indywidualnie ani w zespole. Nie rozumie złożoności procesów kształ-
tujących koryta rzeczne. Nie rozumie konieczności ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Jest niezdyscyplinowany i nie potrafi wywiązać się z przydzielonego zadania w wymaganych ramach
czasowych. 

Na ocenę 3,0

Ma problemy z indywidualnym rozwiązaniem problemów i nie potrafi skorzystać z doświadczenia
kolegów i źle pracuje w zespole. Słabo rozumie złożoność procesów kształtujących koryta rzeczne.
Słabo rozumie konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jest zdyscyplinowany
choć nie potrafi wywiązać się w pełni z przydzielonego zadania w wymaganych ramach czasowych. 

Na ocenę 3,5
Student ma problemy z pracą w zespole. Rozumie złożoność procesów kształtujących koryta rzeczne.
Rozumie konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jest zdyscyplinowany choć
nie potrafi wywiązać się z przydzielonego zadania w wymaganych ramach czasowych. 

Na ocenę 4,0

Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole choć stara się narzucić swoje zdanie. Rozumie
złożoność procesów kształtujących koryta rzeczne. Rozumie konieczność ciągłego podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych. Jest zdyscyplinowany choć nie potrafi wywiązać się w pełni z przydzielonego
zadania w wymaganych ramach czasowych. 

Na ocenę 4,5

Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole. Rozumie złożoność procesów kształtujących ko-
ryta rzeczne. Rozumie konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jest zdyscypli-
nowany choć nie potrafi wywiązać się w pełni z przydzielonego zadania w wymaganych ramach cza-
sowych. 

Na ocenę 5,0
Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole. Rozumie złożoność procesów kształtujących ko-
ryta rzeczne. Rozumie konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jest zdyscypli-
nowany i potrafi wywiązać się z przydzielonego zadania w wymaganych ramach czasowych. 
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