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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
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Computer methods in water and wastewater treatment

Kod przedmiotu

WIŚ IŚ oIIS C11 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

3.00
2

Semestry

2

Metody komputerowe w oczyszczaniu wody i ścieków

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

2

15

0

0

15

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Celem modułu jest zapoznanie studentów z możliwościami stosowania nowoczesnych metod komputerowych
w oczyszczaniu wody i ścieków oraz korzyściami z tego wynikającymi. W trakcie modułu student zdobędzie
wiedzę na temat wykorzystania różnych metod komputerowych w oczyszczaniu wody i ścieków, zasad konstruowania modeli matematycznych procesów i układów oraz organizacji i przeprowadzania badań symulacyjnych.

Kod archiwizacji: 2221BB18
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Brak formalnych wymagań wstępnych. Zalecany podstawowy kurs z zakresu technologii wody i ścieków.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Podstawy modelowania matematycznego procesów biochemicznych zachodzących podczas oczyszczania ścieków. Modelowanie matematyczne procesu sedymentacji.
EK2 Wiedza Charakterystyka modeli osadu czynnego oraz możliwości ich wykorzystania do symulacji pracy
oczyszczalni ścieków. Podstawy automatycznego sterownia procesami technologicznymi.
EK3 Wiedza Zasady i metody prowadzenia symulacji komputerowej procesów oczyszczania ścieków. Organizacji
i przebieg badań symulacyjnych w warunkach rzeczywistej oczyszczalni ścieków.
EK4 Umiejętności Praktyczne wykorzystanie metod komputerowych o różnym stopniu komplikacji do analizy
i przetwarzanie danych oraz prowadzenie prostej symulacji komputerowej procesów oczyszczania ścieków.
EK5 Kompetencje społeczne Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i formułowania wniosków.

6

Treści programowe
Laboratorium komputerowe
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

K1

Ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem dostępnych programów symulacyjnych
(Madonna, JASS i GPS-X).

Liczba
godzin
15

Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wprowadzenie do stosowania metod komputerowych w oczyszczaniu ścieków; bazy
danych, arkusze kalkulacyjne, programy obliczeniowe, programy symulacyjne,
systemy doradcze, sieci neuronowe. Analiza danych i prognozowanie przy użyciu
prostych metod komputerowych

2

W2

Podstawy modelowania matematycznego procesów biochemicznych w oczyszczaniu
wody i ścieków. Charakterystyka składu ścieków dla potrzeb modelowania
procesów.

4

W3

Bilans masy jako podstawa modelowania procesów zachodzących podczas
oczyszczania ścieków. Zasady konstruowanioa binasów masy dla poszczególnych
składników.

2

W4

Charakterystyka dostepnych modeli osadu czynnego i możliwości ich
wykorzystania do symulacji procesów.

2
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W5

Zasady prowadzenia statycznej i dynamicznej symulacji procesów i układów
w oczyszczaniu ścieków. Organizacja i przebieg badań symulacyjnych. Praktyczne
aspekty prowadzenia badań symulacyjnych.

4

W6

Podstawy automatyki i sterowania procesami; układy sterowania o różnym stopniu
komplikacji. Sterowanie układem napowietrzania osadu czynnego i recyrkulacji

1

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

60

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Ćwiczenie praktyczne
F2 Test
Ocena podsumowująca
P1 Test
P2 Średnia ważona ocen formujących
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Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Aktywność na zajęciach

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Wiedza na poziomie poniżej minimalnego z zakresu modelowania
matematycznego procesów biochemicznych

Na ocenę 3.0

Wiedza na poziomie minimalnym z zakresu modelowania matematycznego
procesów biochemicznych

Na ocenę 3.5

Wiedza na poziomie zadowalającym z zakresu modelowania matematycznego
procesów biochemicznych

Na ocenę 4.0

Wiedza na poziomie dobrym z zakresu modelowania matematycznego procesów
biochemicznych

Na ocenę 4.5

Wiedza na poziomie ponad dobrym z zakresu modelowania matematycznego
procesów biochemicznych

Na ocenę 5.0

Wiedza na poziomie bardzo dobrym z zakresu modelowania matematycznego
procesów biochemicznych
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Brak wymagań.

Na ocenę 3.0

Wiedza na poziomie minimalnym z zakresu charakterystyki modeli osadu
czynnego oraz możliwości ich wykorzystania

Na ocenę 3.5

Wiedza na poziomie zadowalającym z zakresu charakterystyki modeli osadu
czynnego oraz możliwości ich wykorzystania

Na ocenę 4.0

Wiedza na poziomie dobrym z zakresu charakterystyki modeli osadu czynnego
oraz możliwości ich wykorzystania

Na ocenę 4.5

Wiedza na poziomie ponad dobrym z zakresu charakterystyki modeli osadu
czynnego oraz możliwości ich wykorzystania

Na ocenę 5.0

Wiedza na poziomie bardzo dobrym z zakresu charakterystyki modeli osadu
czynnego oraz możliwości ich wykorzystania
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Wiedza na poziomie poniżej minimalnego z zakresu zasad i metod prowadzenia
symulacji komputerowej procesów oczyszczania ścieków

Na ocenę 3.0

Wiedza na poziomie minimalnym z zakresu zasad i metod prowadzenia symulacji
komputerowej procesów oczyszczania ścieków

Na ocenę 3.5

Wiedza na poziomie zadowalającym z zakresu zasad i metod prowadzenia
symulacji komputerowej procesów oczyszczania ścieków
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Na ocenę 4.0

Wiedza na poziomie dobrym z zakresu zasad i metod prowadzenia symulacji
komputerowej procesów oczyszczania ścieków

Na ocenę 4.5

Wiedza na poziomie ponad dobrym z zakresu zasad i metod prowadzenia
symulacji komputerowej procesów oczyszczania ścieków

Na ocenę 5.0

Wiedza na poziomie bardzo dobrym z zakresu zasad i metod prowadzenia
symulacji komputerowej procesów oczyszczania ścieków
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Brak umiejętności praktycznego wykorzystania metod komputerowych o różnym
stopniu komplikacji w oczyszczaniu ścieków.

Na ocenę 3.0

Minimalny poziom umiejętności z zakresu praktycznego wykorzystania metod
komputerowych o różnym stopniu komplikacji w oczyszczaniu ścieków

Na ocenę 3.5

Zadowalający poziom umiejętności z zakresu praktycznego wykorzystania metod
komputerowych o różnym stopniu komplikacji w oczyszczaniu ścieków

Na ocenę 4.0

Dobry poziom umiejętności z zakresu praktycznego wykorzystania metod
komputerowych o różnym stopniu komplikacji w oczyszczaniu ścieków

Na ocenę 4.5

Ponad dobry poziom umiejętności z zakresu praktycznego wykorzystania metod
komputerowych o różnym stopniu komplikacji w oczyszczaniu ścieków

Na ocenę 5.0

Bardzo dobry poziom umiejętności z zakresu praktycznego wykorzystania metod
komputerowych o różnym stopniu komplikacji w oczyszczaniu ścieków
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Nie potra lub nie chce pracować w sposób samodzielny.

Na ocenę 3.0

Minimalny poziom umiejętności pracy samodzielnej i formłułowania wniosków.
Ocena pozytywna z efektu kształcenia w zakresie kompetencji społecznych ma
charakter warunku koniecznego do uzyskania pozytywnej oceny końcowej, nie jest
natomiast brana do średniej.

Na ocenę 3.5

Zadowalający poziom umiejętności pracy samodzielnej i formłułowania wniosków.
Ocena pozytywna z efektu kształcenia w zakresie kompetencji społecznych ma
charakter warunku koniecznego do uzyskania pozytywnej oceny końcowej, nie jest
natomiast brana do średniej.

Na ocenę 4.0

Umiejętności pracy samodzielnej i formłułowania wniosków na poziomie dobrym.
Ocena pozytywna z efektu kształcenia w zakresie kompetencji społecznych ma
charakter warunku koniecznego do uzyskania pozytywnej oceny końcowej, nie jest
natomiast brana do średniej.

Na ocenę 4.5

Umiejętności pracy samodzielnej i formłułowania wniosków na ponad dobrym
poziomie. Ocena pozytywna z efektu kształcenia w zakresie kompetencji
społecznych ma charakter warunku koniecznego do uzyskania pozytywnej oceny
końcowej, nie jest natomiast brana do średniej.
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Bardzo dobry poziom umiejętności pracy samodzielnej i formłułowania wniosków.
Ocena pozytywna z efektu kształcenia w zakresie kompetencji społecznych ma
charakter warunku koniecznego do uzyskania pozytywnej oceny końcowej, nie jest
natomiast brana do średniej.

Na ocenę 5.0
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_U13

Cel 1

K1 W1 W2

N1 N2

F2 P1 P2

EK2

K_U13

Cel 1

K1 W3 W4

N1 N2

F2 P1 P2

EK3

K_U13

Cel 1

K1 W5 W6

N1 N2

F2 P1 P2

EK4

K_U13

Cel 1

K1 W5

N1 N2

F1 P1 P2

EK5

K_U13

Cel 1

K1 W1 W2 W3
W4 W5 W6

N2

F1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Kowal A. — Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów, Wrocław, 2008, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej
[2 ] Andrews J. — Modelowanie matematyczne w oczyszczaniu ścieków i ochronie wód, Warszawa, 1986, Arkady
[3 ] Jeppson U. — Modelling aspects of wastewater treatment processes, Uppsala, 1998, Uppsala University

Literatura dodatkowa
[1 ] Szczegółowy aktualny wykaz podręczników, artykułów i innych materiałów podawany każdorazowo na początku
cyklu wykładów
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. Jerzy Mikosz (kontakt: jmikosz@pk.edu.pl)
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Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Jerzy Mikosz (kontakt: jmikosz@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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