
 
 

KARTA PRZEDMIOTU 

 

Nazwa 
przedmiotu 

Zarządzanie wodą w surowcach i produktach badań i wynalazków 
naukowych 

Rodzaj 
przedmiotu 

fakultatywny 
Kod 

przedmiotu 
SDPB0072 Punkty ECTS 2 

Formy zajęć 
i liczba godzin 

wykład: 10 h 
ćwiczenia: 10 h 

Dyscyplina 
naukowa 

wszystkie 

Cele przedmiotu 
Celem przedmiotu jest uświadomienie słuchaczom konieczności wykorzystania 
określonej jakościowo i ilościowo wody w każdym produkcie gospodarczym i wytworze 
naukowym będącym efektem realizacji pracy doktorskiej 

Treści 
programowe 

1. Problematyka „Woda 2030”(UN-Water 2030 Strategy),zanieczyszczenia, 

oczyszczanie recykling, kryzys wodny 

2. Charakterystyka planowanych indywidualnych wytworów naukowych 

słuchaczy SD w rozumieniu gospodarki wodnej 

3. Charakterystyka wymagań wody niezbędnej do pozyskania surowców i 

przygotowania wytworów prac naukowych 

4. Projekt gospodarki obiegu zamkniętego dla wody wykorzystywanej do 

pozyskania surowców i przygotowania wytworów prac naukowych 

5. Wirtualna woda do pozyskania surowców i przygotowania wytworów prac 

naukowych 

6. Ślad wodny własnego wytworu pracy naukowej. 

Metody 
dydaktyczne 

Wykład wzbogacony dyskusją ze słuchaczami i krótkimi prezentacjami słuchaczy; 
studium konkretnych przypadków; ćwiczenia - studia własne słuchaczy na podstawie 
wskazanych źródeł, zastosowanie metod tutoringu naukowego 

Forma zaliczenia Wykład: zaliczenie, ćwiczenia – wykonanie zadań ćwiczeniowych 

Symbol efektu 
uczenia się 

Zakładane efekty uczenia się 

Odniesienie do 
efektów uczenia 

się dla kwalifikacji 
na poziomie 8 PRK 

Metody 
weryfikacji 

SD_W1 

Doktorant zna i rozumie w stopniu 
umożliwiającym rewizję istniejących 
paradygmatów – światowy dorobek, obejmujący 
podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i 
wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla 
danej dyscypliny naukowej lub artystycznej. 

SD_W1, SD_W2 

Zaliczenie 
wykładu  

Wykonanie 
ćwiczeń 

SD_W5 
Zna i rozumie fundamentalne dylematy 
współczesnej cywilizacji. 

SD_W5 
Zaliczenie 
wykładu 

SD_U3 
Potrafi transferować wyniki działalności 
naukowej do sfery gospodarczej i społecznej. 

SD_U3 
Wykonanie 
ćwiczeń 

SD_U4 

Potrafi komunikować się na tematy 
specjalistyczne w stopniu umożliwiającym 
aktywne uczestnictwo w międzynarodowym 
środowisku naukowym. 

SD_U4 
Wykonanie 
ćwiczeń 



 
 

SD_K1 

Jest gotów: do krytycznej oceny dorobku w 
ramach danej dyscypliny naukowej lub 
artystycznej; do krytycznej oceny własnego 
wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej lub 
artystycznej; do uznawania znaczenia wiedzy w 
rozwiązywaniu problemów poznawczych i 
praktycznych. 

SD_K1 
Wykonanie 
ćwiczeń 

 

Rozkład godzin lekcyjnych poświęconych na przedmiot 

Wykład / ćwiczenia  10 /10 

Konsultacje 5 

Praca własna 20 

Przygotowanie do zajęć 10 

Suma godzin 55 

Punkty ECTS 2 
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