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Sylabus modułu kształcenia na studiach wy szych
Studia stacjonarne drugiego stopnia
Kierunek Geologia
Nazwa Wydziału
Nazwa jednostki prowadz cej moduł
Nazwa modułu kształcenia
Cele modułu kształcenia
Kod modułu
J zyk kształcenia
Efekty kształcenia dla modułu
kształcenia

Typ modułu kształcenia
(obowi zkowy/fakultatywny)
Rok studiów
Semestr
Imi i nazwisko osoby/osób
prowadz cych moduł
Imi
i
nazwisko
osoby/osób
egzaminuj cej/egzaminuj cych
b d
udzielaj cej zaliczenia, w przypadku gdy
nie jest to osoba prowadz ca dany moduł
Sposób realizacji
Wymagania wst pne i dodatkowe
Rodzaj i liczba godzin zaj
dydaktycznych wymagaj cych
bezpo redniego udziału nauczyciela
akademickiego i studentów, gdy w
danym module przewidziane s takie
zaj cia
Liczba punktów ECTS przypisana
modułowi

Biologii i Nauk o Ziemi
Instytut Nauk Geologicznych
Modelowanie filtracji wód podziemnych
Przedstawienie współczesnych metod modelowania filtracji wód
podziemnych, zapoznanie z dost pnymi programami
komputerowymi.
WB.ING-69
polski
W zakresie wiedzy:
ma wiedz na temat współczesnych metod modelowania
filtracji wód podziemnych i programów komputerowych
stosowanych w takim modelowaniu KW_10++;
W zakresie umiej tno ci:
W wyniku przeprowadzonych zaj student potrafi
- zdefiniowa numeryczny model obszaru filtracji,
- dobiera parametry modelu,
- scharakteryzowa obszar filtracji i jego granice;
- obsługiwa program słu cy do budowy numerycznego
modelu filtracji wód podziemnych;
- analizowa dane o stanie o rodka hydrogeologicznego,
- dobiera parametry modelu numerycznego;
- definiowa granice modelu i przypisywa im warunki
brzegowe;
- przygotowywa mapy wynikowe zwierciadła wód
podziemnych
- Student potrafi zbudowa numeryczny model filtracji wód
podziemnych w prostych warunkach hydrogeologicznych
K_U02+, K_U06++:
W zakresie kompetencji personalnych i społecznych:
potrafi zaplanowa realizacj powierzonych zada K_K04+
fakultatywny
studia II stopnia
semestr letni
koordynator kursu dr in . Tomasz Rychli ski
jw.

Zaj cia w pracowni komputerowej
prerekwizyty:
Hydrogeologia, Metody komputerowe w geologii.
15

2 ECTS

Bilans punktów ECTS

Stosowane metody dydaktyczne
Metody sprawdzania i kryteria oceny
efektów kształcenia uzyskanych przez
studentów

Udział w wiczeniach
Przygotowanie si do wicze
Przygotowanie si do zaliczenia
Suma
Zaj cia w pracowni komputerowej
z zakresu wiedzy:
sprawdzenie przygotowania podczas zaj

15 h
15 h
20 h
50h

w formie ustnej

z zakresu umiej tno ci:
sprawdzenie umiej tno ci implementowania cech skał z
wielkoskalowych map i przekrojów geologicznych oraz innych
danych do numerycznego modelu filtracji, umiej tno dokonywania
schematyzacji hydrogeologicznej sprawdzane na podstawie analizy
map wynikowych i sprawozdania z wykonanego modelu filtracji.
z zakresu kompetencji społecznych:
weryfikowane w trakcie zaj .

Forma i warunki zaliczenia modułu, w
tym zasady dopuszczenia do egzaminu,
zaliczenia, a tak e forma i warunki
zaliczenia poszczególnych zaj
wchodz cych w zakres danego modułu
Tre ci modułu kształcenia

Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniaj cej, obowi zuj cej do
zaliczenia danego modułu

Wymiar, zasady i forma odbywania
praktyk, w przypadku, gdy program
kształcenia przewiduje praktyki

Zaliczenie z ocen
Ocena na podstawie sprawozdania z wykonanego numerycznego
modelu filtracji wód podziemnych
Przedstawienie współczesnych metod modelowania filtracji wód
podziemnych, zapoznanie z dost pnymi programami
komputerowymi, wykonanie modeli wód podziemnych przy
wykorzystaniu oprogramowania Visual Modflow
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