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Kierunek studiów: Budownictwo
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Stopień studiów: I
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Hydraulics and Hydrology

Kod przedmiotu

WIL BUD oIN D27 14/15

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

2.00
8

Semestry

2

3

Hydraulika i hydrologia

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

8

15

15

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Rozumienie zjawisk z zakresu statycznego i dynamicznego oddziaływania płynu na budowle

Kod archiwizacji: 9EF5786C
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Fizyka, Matematyka I, Geometria wykreślna

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Poznanie zjawisk z zakresu statycznego i dynamicznego oddziaływania płynu na budowle
EK2 Umiejętności Nabycie umiejętności projektowania sieci hydraulicznych
EK3 Umiejętności Nabycie umiejętności obliczania parametrów przepływu w korytach otwartych
EK4 Kompetencje społeczne Współpraca w grupie podczas wyboru wariantu rozwiązania problemu

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Elementy hydrostatyki; ciśnienie i parcie hydrostatyczne, pływanie ciał

2

W2

Parcie na ściany zakrzywione

2

W3

Podstawy hydrodynamiki; elementy kinematyki płynów, modele konstytutywne
w mechanice płynów, ruch cieczy

2

W4

Obliczanie przepływu w rurociągach

2

W5

Ruch jednostajny w korytach otwartych

2

W6

Hydraulika budowli wodnych i filtracja

2

W7

Podstawy hydrologii; bilans wodny, pomiary hydrometryczne, stany rzek
i przepływ w rzekach, przepływy normatywne

2

W8

Obliczanie przepływów normatywnych

1

Ćwiczenia audytoryjne
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1

Parcie na ściany płaskie

2

C2

Parcie na ściany krzywoliniowe

2

C3

Linie ciśnień i energii

2

C4

Obliczanie strat w rurociągach

2
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Ćwiczenia audytoryjne

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

C5

Obliczanie przepływu w rurociągach

2

C6

Przepływ w korytach otwartych

3

C7

Demonstracja przepływu wody

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
N3 Praca w grupach

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

0

Konsultacje przedmiotowe

10

Egzaminy i zaliczenia w sesji

4

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

5

Opracowanie wyników

5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

5

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

BRAK
Ocena formująca
F1 Kolokwium
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F2 Test
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Nie posiada wystarczającej wiedzy z wymaganego zakresu.

Na ocenę 3.0

Uzyskał od 51% do 60 % punktów za pozytywne odpowiedzi z wymaganego
zakresu.

Na ocenę 3.5

Uzyskał od 61% do 70 % punktów za pozytywne odpowiedzi z wymaganego
zakresu.

Na ocenę 4.0

Uzyskał od 71% do 80 % punktów za pozytywne odpowiedzi z wymaganego
zakresu.

Na ocenę 4.5

Uzyskał od 81% do 90 % punktów za pozytywne odpowiedzi z wymaganego
zakresu.

Na ocenę 5.0

Uzyskał od 91% do 100 % punktów za pozytywne odpowiedzi z wymaganego
zakresu.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Nie potrafi samodzielnie stosować poznanych zasad.

Na ocenę 3.0

Samodzielnie stosuje poznane zasady w przygotowywanym projekcie. Projekt
oddany w terminie poprawkowym.

Na ocenę 3.5

Ten efekt oceniany jest w skali 2, 3, 4, 5. Ocena końcowa ma charakter średniej
ważonej co gwarantuje utrzymanie zasady skali ocen co pół stopnia.

Na ocenę 4.0

Samodzielnie stosuje poznane zasady w przygotowywanym projekcie. Projekt
oddany w terminie zgodnym z harmonogramem.

Na ocenę 4.5

Ten efekt oceniany jest w skali 2, 3, 4, 5. Ocena końcowa ma charakter średniej
ważonej co gwarantuje utrzymanie zasady skali ocen co pół stopnia.

Na ocenę 5.0

Samodzielnie stosuje poznane zasady w przygotowywanym projekcie.
Przedstawione opracowanie wychodzi poza otrzymany na początku zajęć
wzorzec. Projekt oddany w terminie zgodnym z harmonogramem.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Nie potrafi samodzielnie stosować poznanych zasad.

Na ocenę 3.0

Samodzielnie stosuje poznane zasady w przygotowywanym projekcie. Projekt
oddany w terminie poprawkowym.

Na ocenę 3.5

Ten efekt oceniany jest w skali 2, 3, 4, 5. Ocena końcowa ma charakter średniej
ważonej co gwarantuje utrzymanie zasady skali ocen co pół stopnia.

Strona 4/6

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Na ocenę 4.0

Samodzielnie stosuje poznane zasady w przygotowywanym projekcie. Projekt
oddany w terminie zgodnym z harmonogramem.

Na ocenę 4.5

Ten efekt oceniany jest w skali 2, 3, 4, 5. Ocena końcowa ma charakter średniej
ważonej co gwarantuje utrzymanie zasady skali ocen co pół stopnia.

Na ocenę 5.0

Samodzielnie stosuje poznane zasady w przygotowywanym projekcie.
Przedstawione opracowanie wychodzi poza otrzymany na początku zajęć
wzorzec. Projekt oddany w terminie zgodnym z harmonogramem.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Nie chce lub nie potrafi przedstawić własnej opinii na temat proponowanych
wariantów rozwiązania.

Na ocenę 3.0

Potrafi przedstawić własną opinię na temat proponowanych wariantów
rozwiązania.

Na ocenę 3.5

Potrafi przedstawić własną opinię na temat proponowanych wariantów
rozwiązania. Sporadycznie dyskutuje.

Na ocenę 4.0

Potrafi przedstawić własną opinię na temat proponowanych wariantów
rozwiązania. Aktywnie dyskutuje.

Na ocenę 4.5

Potrafi przedstawić własną opinię na temat proponowanych wariantów
rozwiązania. Umiejętnie dyskutuje.

Na ocenę 5.0

Potrafi przedstawić własną opinię na temat proponowanego rozwiązania.
Umiejętnie dyskutuje. Potrafi przekonać innych do swojej opinii.
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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

x

Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 w8

N1 N2

F1 F2

EK2

x

Cel 1

c1 c2 c3 c4 c5

N1 N2 N3

F1 F2

EK3

x

Cel 1

c6 c7

N1 N2

F1 F2

EK4

x

Cel 1

c6 c7

N1 N2

P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Książyński K. — Hydraulika: zestawienie pojęć i wzorów stosowanych w budownictwie, Kraków, 2002, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
[2 ] Mitosek M. — Mechanika płynów w inżynierii środowiska, Warszawa, 1997, Oficyna Politechniki Warszawskiej
[3 ] Prystaj A. — Zadania z hydrostatyki, Kraków, 1999, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
[4 ] Rogala R., Machajski J., Rędowicz W. — Hydraulika stosowana. Przykłady obliczeń, Wrocław, 1991,
Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
[5 ] Sawicki J. — Przepływy ze swobodną powierzchnią, Warszawa, 1998, PWN
[6 ] Sobota J. — Hydraulika, Wrocław, 1994, Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Literatura uzupełniająca
[1 ] Jeż P., Książyński K., Gręplowska Z — Tablice do obliczeń hydraulicznych, Kraków, 2002, Wydawnictwo
Politechniki Krakowskiej
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Andrzej Mączałowski (kontakt: andrzej.maczalowski@iigw.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Andrzej Mączałowski (kontakt: andrzej.maczalowski@iigw.pl)
2 dr inż. Leszek Lewicki (kontakt: leszek.lewicki@iigw.pl)
3 dr Paweł Hachaj (kontakt: pawel.hachaj@iigw.pl)
4 mgr inż. Katarzyna Baran-Gurgul (kontakt: kbg@iigw.pl)
5 mgr inż. Katarzyna Szuba (kontakt: katarzyna.szuba@iigw.pl)
6 dr inż. Tomasz Siuta (kontakt: tomasz.siuta@iigw.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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