
1 / 5

Przekształcenia i ochrona terenów
Sylabus modułu zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Geodezja i Kartografia

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Poziom kształcenia
Studia inżynierskie I stopnia

Forma studiów
Stacjonarne

Profil studiów
Ogólnoakademicki

Cykl dydaktyczny
2021/2022

Kod przedmiotu
GGiISGIKS.Ii10K.9352b86d2055cd7c0290e1cef8a466aa.
21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Koordynator
przedmiotu

Ryszard Hejmanowski

Prowadzący zajęcia Ryszard Hejmanowski

Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 45
Ćwiczenia projektowe: 30

Liczba
punktów ECTS
5

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
podstawowe uwarunkowania prowadzące
do przekształceń rzeźby i pokrycia powierzchni terenu
wywołane procesami naturalnymi i antropogenicznymi

GIK1A_W04, GIK1A_W09,
GIK1A_W10

Wynik testu
zaliczeniowego
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W2 cykl przyczynowo - skutkowy dot. przekształceń
powierzchni jako zadania eksperta - geodety

GIK1A_W01, GIK1A_W04,
GIK1A_W07 Egzamin

Umiejętności – Student potrafi:

U1 ocenić potrzeby w zakresie prowadzenia i interpretacji
wyników okresowego monitoringu powierzchni terenu GIK1A_U04 Kolokwium

U2
wyciągać wnioski z wyników monitoringu
przekształceń i używac modeli do prognozowania
przyszłych ruchów powierzchni

GIK1A_U04, GIK1A_U07 Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
oceny pozainżynierskich aspektów działalności
przemysłowej w odniesieniu do zmian środowiskowych
i zastosować znane sobie technologie celem lepszego
poznania zmian środowiskowych

GIK1A_K02 Aktywność na zajęciach

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
Cykl przekształceń powierzchni począwszy od przyczyny, poprzez uwarunkowania geologiczne, technologiczne i fizyczne aż
do przemieszczeń i deformacji podlega pomiarom. Moduł poszerza kompetencje geodety, dając mu wiedzę i narzędzia do
interpretacji  mierzonych zjawisk,  prób oceny zagrożeń i  ryzyka dla zabudowy i  infrastruktury powierzchni,  a  wreszcie
prognozowania  i  modelowania  ruchów i  deformacji.  W  ten  sposób  inżynier  geodeta  staje  się  ekspertem w  zakresie
przekształceń powierzchni.

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 45

Ćwiczenia projektowe 30

Przygotowanie do zajęć 20

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40

Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2

Przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej,
sprawozdania 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
147

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
75

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Formy prowadzenia
zajęć
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1.

Nawiązanie do znanych przyczyn ruchów powierzchni
wywołanych czynnikami naturalnymi i
antropogenicznymi;
Obserwacje geodezyjne i teledetekcyjne ruchów
górotworu i powierzchni terenu (cel, zakres i
możliwości obserwacji, stosowane technologie
pomiarowe, opracowanie wyników, wnioskowanie o
przebiegu zjawiska deformacji na bazie wyników
pomiarów),
Ocena wpływu ruchów powierzchni na elementy
osnów geodezyjnych; Budowanie świadomości dot.
zależności pomiędzy przyczynami ruchów - wynikami
monitoringu - interpretacją w wielu aspektach - a
pronozą tego co może się wydarzyć w przyszłości;
Znane proste modele przemieszczeń; parametryzacja
modeli; prognoza wpływu przemieszczeń na elementy
infrastruktury i budynki; ocena zagrożenia i ryzyka

W1, W2, U1, U2, K1 Wykład

2.

W czasie semestru wykonywane będą dwa projekty
(jeden indywidualny, jeden zespołowy). Projekt
zespołowy będzie rozbudowany i wielowątkowy.
Student pracując projektowo będzie poznawał i
zdobywał kompetencje z zakresu monitoringu,
interpretacji, prognoz i analizy zagrożenia na terenach
przekształconych.

U1, U2 Ćwiczenia projektowe

Informacje rozszerzone

Metody i techniki kształcenia:

Wykład tablicowy, Projekt

Rodzaj zajęć Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się
Warunki

zaliczenia
przedmiotu

Wykład Aktywność na zajęciach, Kolokwium, Egzamin, Wynik testu zaliczeniowego

Ćwiczenia projektowe Kolokwium, Egzamin

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki
dopuszczenia do egzaminu

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywna praca w czasie zajęć (aktywność), pozytywne oceny z kolokwiów, oddanie w
terminie projektów.

Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa jest średnią ważoną z ćwiczeń z wagą 0,4 i egzaminu z wagą 0,6

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach

Zaległości w pracach projektowych należy odrabiać na bieżąco we własnym zakresie (praca własna); kolokwia można
poprawiać na zasadach kolokwium zaliczeniowego

Wymagania wstępne i dodatkowe
Wymagane jest przygotowanie bieżące do zajęć projektowych, tj. znajomość wiedzy wykładanej na wykładach
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Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach jest
obowiązkowa

Wykład: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci
winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Ćwiczenia projektowe: praca indywidualna i zespołowa nad projektem budowanym w ciągu wielu spotkań

Literatura
Obowiązkowa

literatura światowa dotycząca skutków przekształceń powierzchni, zwłaszcza z przyczyn antropogenicznych; źródła1.
internetowe w w/w zakresie; konspekty wykładów

Badania i publikacje
Publikacje

https://bpp.agh.edu.pl/autor/hejmanowski-ryszard-018711.
https://bpp.agh.edu.pl/autor/malinowska-agnieszka-a-056432.
https://bpp.agh.edu.pl/autor/witkowski-wojciech-tomasz-079183.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GIK1A_K02 odpowiedzialnego i zgodnego z etyką wykonywania zawodu

GIK1A_U04
planować i przeprowadzać eksperymenty z wykorzystaniem prostych metod analitycznych i symulacyjnych
oraz formułować i rozwiązywać podstawowe zadania inżynierskie, prawidłowo szacując nakład pracy i koszty
realizacji, a także rozumiejąc ich znaczenie

GIK1A_U07 zastosować analizę statystyczną i odopowiednie algorytmy do oceny wyników obserwacji, rozwiązywania
zadań geodezyjnych i prognoz badanych zjawisk przestrzennych

GIK1A_W01
zagadnienia z matematyki i fizyki oraz kierunków powiązanych z geodezją i kartografią, umożliwiające
zrozumienie, formułowanie i rozwiązywanie podstawowych zadań inżynierskich oraz procesów
technologicznych, szczególnie z zakresu geodezji i kartografii

GIK1A_W04
przestrzenne ukształtowanie środowiska naturalnego i antropogenicznego, zasady jego waloryzacji i
planowania zmian, a także metody, zasady i tryb opisu przestrzeni oraz pozyskiwania, rejestracji,
interpretacji i przetwarzania danych o jej zmianach

GIK1A_W07
zasady, metody i techniki modelowania i wizualizacji map tematycznych i ogólnogeograficznych, obiektów i
zjawisk przestrzennych, wykorzystując elementy grafiki inżynierskiej, metody kartograficzne oraz narzędzia
informatyczne

GIK1A_W09 podstawy budowy skorupy ziemskiej i jej powierzchni, naturalne i antropogeniczne zjawiska w niej
zachodzące oraz skutki tych zjawisk

GIK1A_W10 wybrane technologie przemysłowe oraz prace geodezyjne wykonywane na potrzeby przemysłu w
szczególnośći w zakresie budownictwa i górnictwa


