
Hydrogeologia i ochrona wód podziemnych #7.3.0025
Sylabusy - Ośrodek Informatyczny UG

Nazwa przedmiotu

Hydrogeologia i ochrona wód podziemnych

Kod ECTS

7.3.0025
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Geologii Morza
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Leszek Łęczyński; mgr Aleksandra Brożek
Studia

wydział kierunek stopień tryb specjalność specjalizacja semestr

Wydział
Oceanografii i
Geografii

Geologia wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 3

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład, Ćw. laboratoryjne
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 45 godz., Ćw. laboratoryjne: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

4
udział w wykładach 45h; udział w ćwiczeniach 15h;
udział w egzaminie i zaliczeniu 3h; udział w
konsultacjach (kontakt oferowany) 12h; razem: 75h,
ECTS: 3
przygotowanie do egzaminu i zaliczenia (studiowanie
literatury) 20h; zajęcia praktyczne (przygotowywanie
się do zajęć) 10h; razem: 30h, ECTS: 1

Cykl dydaktyczny

2014/2015 zimowy
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

metoda projektów (projekt praktyczny), analiza
przypadków / rozwiązywanie zadań

-

wykład z prezentacją multimedialną-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Egzamin-
Zaliczenie na ocenę-

Formy zaliczenia

egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi-
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru

-

wykonanie kilku prac tematycznych-
kolokwium-

Podstawowe kryteria oceny

Wykład
Uzyskanie minimum 51% liczby punktów za egzamin pisemny zgodnie z
Regulaminem Studiów UG
Ćwiczenia
Średnia arytmetyczna z ocen z przeprowadzonego kolokwium i wykonanych prac
tematycznych

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Zaliczenie Geologii dynamicznej
B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Wykład: Zdobycie wiedzy o warunkach formowania się zbiorowisk wód podziemnych i podziemnym obiegu wód oraz o potencjalnych źródłach
zanieczyszczeń i sposobach ochrony tych wód.
Ćwiczenia: Wykonywanie analiz, map i przekrojów hydrogeologicznych.
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Treści programowe

A. Problematyka wykładu
A.1. Pojęcia hydrogeologiczne.
A.2. Geneza i klasyfikacja wód podziemnych.
A.3. Podstawowe własności hydrogeologiczne skał.
A.4. Wody strefy aeracji.
A.5. Wody strefy saturacji.
A.6. Podstawowe prawa ruchu wód podziemnych
A.7. Chemizm wód podziemnych.
A.8. Wody mineralne i lecznicze.
A.9. Naturalne wypływy wód podziemnych.
A.10. Klasyfikacja czynników i warunków degradacji jakości wód podziemnych.
A.11. Rodzaje i sposoby ochrony wód podziemnych.
A.12. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych.
A.13. Wody podziemne na obszarach nadmorskich.
B. Problematyka ćwiczeń / konwersatorium
B.1. Przekrój hydrogeologiczny.
B.2. Mapa hydroizohips i hydroizobat.
B.3. Mapa warunków infiltracji.
B.4. Oznaczanie współczynnika filtracji.
B.5. Analiza składu chemicznego wód podziemnych i morskich.
B.6. Wyznaczanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Chełmicki W., 2002. Woda. Zasoby, degradacja, ochrona, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Macioszczyk A., Dobrzyński, 2003. Hydrogeochemia wód podziemnych strefy aktywnej wymiany, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
Paczyński B, Sadurski A. (red.), 2007. Hydrogeologia regionalna Polski, PIG, Warszawa
Pazdro Z., Kozerski B., 1989. Hydrogeologia ogólna, Wyd. Geologiczne, Warszawa
Piekarek-Jankowska H., 1994. Zatoka Pucka jako obszar drenażu wód podziemnych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego
Turek S. (red), 1971. Poradnik hydrogeologa, Wyd. Geologiczne, Warszawa
Wieczysty A., 1982. Hydrogeologia inżynierska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
B. Literatura uzupełniająca
Kleczkowski, A. S., (red.), 1984. Ochrona wód podziemnych, Wyd. Geologiczne, Warszawa
Kozerski B.(red), 2007. Gdański system wodonośny, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
Macioszyk A., 1987. Hydrogeochemia, Wyd. Geologiczne, Warszawa
Pleczyński J., 1981. Odnawialność zasobów wód podziemnych, Wyd. Geologiczne, Warszawa
Kleczkowski A., Różkowski A., 1997. Słownik hydrogeologiczny, Wydawnictwo TRIO
Ustawa, Prawo wodne. z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001.115.1229)

Efekty uczenia się

Efekty w obszarze nauk przyrodniczych:
P1A_W01, P1A_W02, P1A_W03, P1A_W04, P1A_W05,
P1A_U05
Efekty dla kierunku Geologia:
K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W12, K_U19

Wiedza

W_1  K_W01+  rozumie  związki  i  prawidłowo  interpretuje  zależności  między
dyscyplinami nauk przyrodniczych (treści programowe: A.1-5) egzamin pisemny
W_2 K_W02+ stosuje terminologię właściwą w naukach przyrodniczych (treści
programowe: A.1) egzamin pisemny
W_3 K_W03+ identyfikuje i rozumie podstawowe zjawiska fizyczne, analizuje je w
oparciu  o  prawa  fizyki  i  wyjaśnia  ich  przebieg  w  odniesieniu  do  procesów
geologicznych (treści programowe: A.6) egzamin pisemny
W_4 K_W04+ opisuje i prawidłowo interpretuje procesy chemiczne zachodzące w
przyrodzie (treści programowe: A.7-8, B.5) egzamin pisemny, kolokwium, prace
tematyczne
W_5 K_W12+++ analizuje czynniki i procesy kształtujące stosunki hydrogeologiczne
ze  szczególnym  uwzględnieniem  specyfiki  strefy  brzegowej  morza  (treści
programowe: A.4-5, A.9-13,  B.1-4) egzamin pisemny, kolowkium, prace tematyczne

Umiejętności

U_1 K_U19+++ określa właściwości hydrogeologiczne skał i oblicza ich parametry
(treści programowe: A.3, B. 4-6) egzamin pisemny, kolokwium, prace tematyczne

Kompetencje społeczne (postawy)
Kontakt
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ocell@univ.gda.pl

Hydrogeologia i ochrona wód podziemnych #7.3.0025 | Strona 3 z 3


