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Nazwa modułu (bloku przedmiotów):  

MELIORACJA 

Kod modułu: C.24.6 

Nazwa przedmiotu:  

MELIORACJA 

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

INSTYTUT POLITECHNICZNY 

Nazwa kierunku: 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Forma studiów: 

STACJONARNE 

Profil kształcenia: 

PRAKTYCZNY 

Specjalność: 

INŻYNIERIA 

EKOLOGICZNA 

Rok / semestr:  

3/6 

Status przedmiotu /modułu: 

WYBIERALNY 

Język przedmiotu / modułu: 

POLSKI 

Forma zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 

 
30 - - 15 - - 

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

 
dr inż. Tadeusz Jagodziński 

Prowadzący zajęcia 

 
dr inż. Tadeusz Jagodziński 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Przedstawienie procesów zachodzących w systemach odwadniających i 

nawadniających. Nauka projektowania systemów nawadniających i 

odwadniających. 

Wymagania wstępne 

 
Podstawowa wiedza z zakresu hydrologii i hydrauliki koryt otwartych. 

 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie 

do efektów 

dla 

kierunku 

01 

Ma podstawową wiedzę w zakresie aktualnych standardów i norm technicznych oraz 

regulacji prawnych, dotyczących ochrony środowiska a w szczególności ustawy 

prawo wodne, ustawy o ochronie gruntów rolnych oraz ustawy prawo ochrony 

środowiska. 

K_W11 

02 
Ma podstawową wiedzę w zakresie projektowania i utrzymania prostych obiektów i 

systemów związanych z ochroną środowiska, głownie środowiska wodnego. 
K_W15 

03 
Ma podstawową wiedzę na temat wpływu realizacji inwestycji na środowisko 

głownie wodne. 
K_W18 

04 
Potrafi wykorzystać podstawowe formuły z hydrauliki stosowanej do obliczeń 

rurociągów stacji pomp, charakterystyki przelewów (jazów). 
K_U08 

05 
Potrafi zastosować podstawowe przepisy prawa wodnego i elementów prawa 

budowlanego, związanych z ochroną środowiska – szczególnie środowiska wodnego 
K_U15 

06 
Potrafi zastosować proste zasady do rozwiązania urządzeń wodno melioracyjnych jak. 

Np. zaprojektowanie rozstawy drenów, wymiarowania rowów. 
K_U21 
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TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

 

Terminologia, cele i sposoby melioracji. Wybór technik melioracyjnych w powiązaniu ze środowiskiem 

przyrodniczym. Melioracje terenów rolnych, leśnych, zurbanizowanych w tym miejskich i przemysłowych, 

zabiegi agromelioracyjne i przeciwerozyjne. Gospodarka polderowa ze szczególnym uwzględnieniem polderów 

delty Wisły i istota żuławskich zabiegów melioracyjnych. Przyczyny podtopień i niedoborów wodnych na 

obszarach wiejskich i zurbanizowanych. Regulacja naturalnych cieków wodnych w aspekcie ochrony 

środowiska naturalnego. Urządzenia melioracji wodnych – podstawowe i szczegółowe – rodzaje. Projektowanie 

i wykonawstwo urządzeń melioracyjnych i wodnych. Ekologiczne aspekty melioracji wodnych. 

 

Projekt 

 

Zasady i cele modernizacji urządzeń wodno-melioracyjnych. Zasady i cele modernizacji urządzeń wodno-

melioracyjnych. Omówienie podstawowych zasad i norm dotyczących melioracji: Terminologia, 

Rozplanowanie sieci odwodnienia szczegółowego (sieci drenarskiej i sieci rowów). Zasady sporządzania 

rysunków w projektach melioracyjnych. 

Ćwiczenie projektowe: wykonanie projektu modernizacji urządzeń melioracyjnych dla  wybranego urządzenia 

melioracyjnego (drenaż. Rów – kanał, jaz, wał przeciwpowodziowy, urządzenia podczyszczające wody 

opadowe, zbiornik – staw wodny). 

 

 

Literatura podstawowa 

Czesław Zakaszewski: Melioracje. Tom I i II. PWRiL Tom I i II. Warszawa. 1962r. 

Praca zbiorowa pod redakcją prof. Prochala. Melioracje terenów rolnych. PWRiL, 

Warszawa 1986r. 

Edward Mielcarzewicz; Melioracje terenów miejskich i przemysłowych. Wyd. 

Arkady, 1972r, 

Tadeusz Jagodziński Tadeusz:  Melioracje techniczne. Elbląg – konspekt : 

PWSZ 2012r. 

Literatura uzupełniająca 

 

Kowalik P.: Obieg wody w ekosystemach lądowych. Warszawa: KGW PAN, z. 9, 

1995. 

Kowalik P.: Ochrona środowiska glebowego. Warszawa: PWN 2001. 

Kowalik P.: Polderowa gospodarka wodna na Żuławach delty Wisły. Warszawa: 

KGW PAN, z. 19, 2001. 

Ciepielewski A.: Podstawy gospodarowania wodą. Warszawa: Wyd. SGGW 1999. 

Edel R.: Odwodnienie dróg. Warszawa: WKŁ 2000. 

Geiger W., Dreiseit H.: Nowe sposoby odprowadzania wód deszczowych. Poradnik. 

Bydgoszcz 1999. 

Grzyb H., Kocan H.: Melioracje. Warszawa: PWRiŁ 1996 

 

 

Metody kształcenia 

 

 

Wykład. 

Realizacja projektu wstępnego wybranych urządzeń melioracyjnych 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 

 

Kolokwium – pisemne sprawdzenie umiejętności wykładów i literatury 01,02,03,04,05, 

06 

Projekt – złożenie opracowanego wstępnego projektu wybranego urządzenia 

melioracyjnego 

01,02,03,04,05, 

06 

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

 

Wykład: kolokwium 

Projekt: wykonanie projektu wstępnego wybranego urządzenia melioracyjnego. 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 Liczba godzin   

Udział w wykładach 30 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 15 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 

laboratoryjnych, projektowych i seminariach
 

15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń
*
  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 *
 15 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 13 

Udział w konsultacjach 2 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 90 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 3 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
* 

 

1 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

1,6 

 


