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Nazwa modułu (bloku przedmiotów):  

TECHNOLOGIE STOSOWANE W OCHRONIE 

ŚRODOWISKA  

Kod modułu: C.10 

Nazwa przedmiotu:  

TECHNOLOGIE STOSOWANE W OCHRONIE 

ŚRODOWISKA III 

Kod przedmiotu: 

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: 

INSTYTUT POLITECHNICZNY 

Nazwa kierunku: 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Forma studiów: 

STACJONARNE 

Profil kształcenia: 

PRAKTYCZNY 

Specjalność: 

INŻYNIERIA 

EKOLOGICZNA 

Rok / semestr:  

3/5 

Status przedmiotu /modułu: 

OBOWIĄZKOWY 

Język przedmiotu / modułu: 

POLSKI 

Forma zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt seminarium 

inne  

(wpisać 

jakie) 

Wymiar 

zajęć 

 
15 - - 15 - - 

 

 

 

Koordynator przedmiotu / 

modułu 

 
dr hab. inż. Bernard Quant, prof. nadzw. 

Prowadzący zajęcia 

 
dr hab. inż. Bernard Quant, prof. nadzw. 

Cel przedmiotu / modułu 

 

Zapoznanie studentów z problematyką osadów ściekowych, jako produktu 

ubocznego oczyszczania ścieków, zagrożeniami dla środowiska ze strony 

generowanych odpadów, ich klasyfikacją i właściwościami, celami i 

sposobami przeróbki osadów ściekowych oraz polskim i europejskim stanem 

prawnym w omawianym zakresie. 

Wymagania wstępne 

 

Wiedza w zakresie oczyszczania ścieków oraz podstawowa wiedza na temat 

fizycznych, chemicznych i biologicznych przemian materii organicznej 

 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Nr Opis efektu kształcenia 

Odniesienie 

do efektów 

dla 

kierunku 

01 
Charakteryzuje obiekty i podstawowe urządzenia służące przeróbce osadów 

ściekowych 
K_W07 

02 Identyfikuje podstawowe zagrożenia środowiska ze strony osadów ściekowych K_W08 

03 
Wymienia i opisuje metody przeróbki osadów ściekowych służących ochronie 

środowiska 
K_W08 

04 
Identyfikuje rolę aktów prawnych w działaniach ukierunkowanych na 

unieszkodliwianie osadów ściekowych 
K_W11 

05 
Charakteryzuje i ilustruje procesy i urządzenia stosowane w przeróbce osadów 

ściekowych 
K_W13 

06 
Ma podstawową wiedzę w zakresie projektowania obiektów i urządzeń przeróbki 

osadów ściekowych 
K_W15 

07 
Potrafi pracować indywidualnie i zespołowo nad projektem technologicznym zespołu 

urządzeń do przeróbki osadów ściekowych 

K_U02 

K_U03 
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08 
Weryfikuje wstępne założenia technologiczne przeróbki osadów ściekowych w oparciu 

o przepisy prawa ochrony środowiska, prawa wodnego i ustawy o odpadach 
K_U13 

09 
Analizuje i weryfikuje założenia projektu technologicznego przeróbki osadów 

ściekowych w oparciu o aspekty środowiskowe i ekonomiczne 
K_U20 

10 
Umie korzystać z literatury dla opracowania założeń i doboru urządzeń w projekcie 

technologicznym przeróbki osadów ściekowych 
K_K01 

11 Potrafi pracować w grupie nad realizacją zadania projektowego K_K02 

12 
Wykazuje odpowiedzialność za pozatechniczne aspekty i skutki działań w pracach z 

osadami ściekowymi 
K_K05 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykład 

 

Oczyszczalnie ścieków jako "fabryki" osadów ściekowych. Klasyfikacja i właściwości osadów ściekowych. 

Ocena ilości wytwarzanych osadów. Ustawa o odpadach, jako podstawowe narzędzie gospodarki osadami 

ściekowymi. Cele i sposoby przeróbki osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków. Procesy 

jednostkowe służące przeróbce osadów ściekowych: zagęszczanie, odwadnianie, suszenie, kondycjonowanie, 

stabilizacja tlenowa i beztlenowa.  

 

Projekt 

 

Opracowanie przez grupę studentów projektu technologicznego wybranego procesu przeróbki osadów 

ściekowych dla oczyszczalni ścieków o określonym przepływie ścieków oraz dla określonych warunków 

ostatecznego wykorzystania/unieszkodliwienia odpadu. 

 

 

 

 

Literatura podstawowa 

Bień J.B., Wystalska K., Przekształcanie osadów ściekowych w procesach 

termicznych. Wyd. Seidel-Przywecki, Warszawa 2009 

Marcinkowski T., Przetwarzanie osadów ściekowych w procesie wapnowania. 

Wyd. PZITS, Poznań 2010 

Podedworna J., Umiejewska K., Technologia osadów ściekowych. Oficyna 

Wydawnicza Pol. Warszawskiej 2008 

Literatura uzupełniająca 

 

Bień J.B.: Osady ściekowe – Teoria i praktyka. Wyd. Politechniki 

Częstochowskiej 2006 

 

 

 

 

Metody kształcenia 

 

Wykład z prezentacją multimedialną. 

Praca w grupach nad projektem technologicznym przeróbki osadów ściekowych. 

Dyskusja w grupach; analiza przypadków. 

Metody weryfikacji efektów kształcenia 

Nr efektu 

kształcenia 

 

Kolokwia z treści wykładów 01, 02, 03, 04, 05  

Przygotowanie projektu technologicznego przeróbki osadów ściekowych dla przyjętych 

założeń oraz jego publiczna obrona 

06, 07, 08, 09  

  

Forma i warunki 

zaliczenia 

 

Wykład: 2 kolokwia pisemne z treści wykładów 

Projekt: Grupowe przygotowanie i publiczna obrona opracowania projektowego z 

zakresu wybranej technologii przeróbki osadów ściekowych. 

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z 2 kolokwiów oraz projektu 

technologicznego. 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 

 Liczba godzin   

Udział w wykładach 15 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 10 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych, 

laboratoryjnych, projektowych i seminariach
 

15 

Samodzielne przygotowywanie się do ćwiczeń
*
  

Przygotowanie projektu / eseju / itp.
 *
 20 

Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 10 

Udział w konsultacjach 5 

Inne  

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75 

Liczba punktów ECTS za przedmiot 3 

Liczba p. ECTS związana z zajęciami 

praktycznymi
* 

 

1,4 

Liczba p. ECTS  za zajęciach wymagające 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 

1,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


