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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów podstawowy 

Status przedmiotu  wybieralny 

Język prowadzenia zajęć polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr semestr 7 

Wymagania wstępne - 

Egzamin (TAK/NIE) nie 

Liczba punktów ECTS 3 

 

Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt Inne 

Liczba godzin 
w semestrze 

15    15  



 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza 

W01 
Ma ogólną wiedzę z zakresu gospodarki osadami 
ściekowymi pod kątem ich właściwości fizyczno – 
chemicznych oraz aspektów formalno – prawnych.  

IŚ1_W09  
IŚ1_W15  

W02 
Zna podstawowe procesy przeróbki komunalnych 
osadów ściekowych.  

IŚ1_W09  

W03 
Zna metody unieszkodliwiania komunalnych osadów 
ściekowych oraz sposoby ich rolniczego i 
przyrodniczego wykorzystania.  

IŚ1_W07  
IŚ1_W09  

Umiejętności 

U01 
Potrafi zbilansować ilość osadów ściekowych 
powstających na dowolnej mechaniczno – biologicznej 
oczyszczalni ścieków.  

IŚ1_U02  

U02 
Potrafi zwymiarować i dobrać urządzenia ciągu 
technologicznego do przeróbki osadów ściekowych.  

IŚ1_U15  
IŚ1_U25  

U03 
Posiada ogólną umiejętność rozwiązywania problemów 
eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków w zakresie 
przeróbki osadów ściekowych.  

IŚ1_U05  
IŚ1_U15  
IŚ1_U25  

Kompetencje 
społeczne 

K01 
Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji 
zawodowych i osobistych. Samodzielnie uzupełnia  
i poszerza wiedzę w zakresie inżynierii środowiska.  

IŚ1_ K02  
IŚ1_ K03  

K02 
Ma świadomość postępu technicznego i konieczności 
wdrażania nowych rozwiązań oraz podnoszenia 
kompetencji zawodowych.  

IŚ1_K07  

K03 Potrafi w sposób merytoryczny formułować wnioski.  IŚ _K01  

 
 
 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

 wykład 

1.Podstawy prawne gospodarki osadami ściekowymi, powstawanie, rodzaje i ilości 
osadów ściekowych.  

2.Charakterystyka osadów ściekowych: właściwości fizyczno – chemiczne osadów, 
właściwości sanitarne osadów.  
Zmiana masy, uwodnienia i objętości osadów w procesach jednostkowych na 
oczyszczalni. Parametry technologiczne osadów ściekowych. Metodyka badań 
osadów ściekowych.  

3. Zagęszczanie osadów ściekowych. Urządzenia do zagęszczania osadów 
ściekowych.  

4. Kondycjonowanie osadów ściekowych – metody chemiczne i fizyczne.  

5. Stabilizacja osadów ściekowych w warunkach tlenowych i beztlenowych. Podstawy 
teoretyczne procesów stabilizacji. Czynniki wpływające na przebieg procesów 
stabilizacji. Urządzenia do tlenowej i beztlenowej stabilizacji osadów ściekowych. 

6. Odwanianie osadów ściekowych. Podstawy teoretyczne procesu. Urządzenia do 
odwadniania osadu.  

7. Higienizacja osadów ściekowych.  



 

 

8. Suszenie osadów ściekowych. Kompostowanie osadów ściekowych, rolnicze  
i przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych. Metody termiczne 
unieszkodliwiania osadów ściekowych. Deponowanie osadów ściekowych na 
składowiskach.  

projekt 

1.Omówienie wymagań i warunków zaliczenia. Zakres projektu. Bilans osadów 
ściekowych powstających w mechaniczno – biologicznych oczyszczalniach ścieków.  

2. Urządzenia do zagęszczania osadów ściekowych (zagęszczacz grawitacyjny 
przepływowy, zagęszczacz mechaniczny)- wymiarowanie i dobór urządzeń.  

3.Tlenowa stabilizacja osadów ściekowych – wymiarowanie tlenowej komory 
stabilizacji osadów ściekowych (KTSO).  

4. Urządzenia beztlenowej stabilizacji osadu ściekowego – wymiarowanie 
wydzielonej komory fermentacyjnej zamkniętej. 

 

 

5. Urządzenia do odwadniania komunalnych osadów ściekowych – zasady doboru 
urządzeń.  

6.Ocena możliwości unieszkodliwiania komunalnych osadów ściekowych.  
*) zostawić tylko realizowane formy zajęć 
 
 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia  

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01   x x   

W02   x x   

W03   x x   

U01   x x   

U02   x x   

U03   x x   

K01    x   

K02   x x   

K03    x   

 
A.  
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej 50% punktów z kolokwium 
zaliczeniowego 

projekt zaliczenie z oceną 
Uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z każdego 
projektu 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
 
 
 



 

 

NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

L
p. 

Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jedno
stka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S h 

15   15  

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2   2  
h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

34 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

1,36 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 41 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

1,64 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o 
charakterze praktycznym 

32 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

1,28 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  75 h 

10.  
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
3,0  
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