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Zajęcia przeznaczone są dla osób, które działalność zawodową wiążą z hydrologią
Celem przedmiotu jest:
- uzupełnienie i wyrównanie wiedzy hydrograficznej osób kończących różne kierunki studiów
- edukacja w zakresie podstawowych problemów limnologicznych

a)

wykład……………………………………………………………………………; liczba godzin 4...;

b)

ćwiczenia laboratoryjne (komputerowe)..……………………………………; liczba godzin ....;

c)

ćwiczenia kameralne………………………………………………………… ; liczba godzin 12...;

Prezentacje multimedialne, dyskusja
Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i umiejętności z hydrologii wód powierzchniowych w zakresie:
1. Opisu struktury hydrograficznej zlewni:

porównania metod wyznaczania działów wodnych zlewni górskiej z uwzględnieniem praw
rozwoju sieci rzecznej

porównania metod wyznaczania działów wodnych obszarów bezodpływowych na obszarach
młodoglacjalnych

umiejętności wyznaczania obszarów bezodpływowych i bifurkujących na podstawie map
topograficznych
2. Limnologii:
 poznanie rodzajów zagrożeń zasobów wodnych jezior
 umiejetność wyznaczania parametrów morfometrycznych misy jeziornej
 umiejętności obliczania zasobów wodnych
 interpretacji podstawowych parametrów fizykochemicznych wody jeziornej
 oceny podatności jezior na degradację
 nowego podejścia do oceny stanu ekologicznego jezior po wdrożeniu Dyrektywy Wodnej

brak

Założenia wstępne:


Efekty kształcenia):



Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Słuchacz potrafi ocenić dane źródłowe pod
kątem przydatności do rozwiązania
problemu;
Słuchacz rozumie błędy wynikające z
niewłaściwego doboru danych wejścia i
metody pracowania;
Słuchacz zna metody oceny stanu jezior
Słuchacz potrafi interpretować wyniki
opracowań

Oceny z ćwiczeń

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Prace tematyczne - ćwiczenia,
kształcenia:
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
Obecność na zajęciach 30%, średnia ocena z wykonanych ćwiczeń 50%, terminowe oddanie ćwiczeń 20%
końcową:
Sala wykładowa
Miejsce realizacji zajęć:
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