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Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
A. Formy zajęć
 ćwiczenia konwersatoryjne

Liczba punktów ECTS 2
Godziny kontaktowe:
udział w ćwiczeniach konwersatoryjnych: 15 x 1h = 15h
konsultacje: 2h

Razem: 17h
B. Sposób realizacji
 zajęcia w sali dydaktycznej

C. Liczba godzin
 15K

Praca własna studenta:
przygotowanie do ćwiczeń konwersatoryjnych: 15h
przygotowanie prezentacji/projektu z ćwiczeń: 15h
zaliczenie na ocenę projektu/prezentacji:5h

Razem:52h
Suma godzin: 17h + 35h = 52h = 2 p. ECTS

Status przedmiotu
 do wyboru

Język wykładowy
Język polski

Metody dydaktyczne

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

 ćwiczenia konwersatoryjne: prezentacja multimeSposób zaliczenia
dialna, przygotowanie prezentacji/projektu, dys zaliczenie z oceną
kusja

B. Formy zaliczenia
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie oceny prezentacji/projektu oraz aktywności studenta na zajęciach

C. Podstawowe kryteria
 ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie oceny prezentacji/projektu (80% składowej oceny końcowej, próg zaliczeniowy
50%), oraz aktywności studenta na zajęciach (20% składowej oceny końcowej, próg zaliczeniowy 100%)
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne: brak
B. Wymagania wstępne: brak

Cele przedmiotu
Poznanie roli organizmów osadu czynnego w procesach oczyszczania ścieków.

Treści programowe
A. Problematyka zajęć: Biologiczne metody oczyszczania ścieków. Organizmy osadu czynnego i ich aktywność enzymatyczna. Procesy biologicznej eliminacji azotu i fosforu ze ścieków. Właściwości sorpcyjne osadu czynnego.

Efekty kształcenia.

Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:
A1. Wykorzystywana podczas zajęć:
1. Fijałkowska E., Fyda J., Pajdak-Stós A., Wiąckowski K.. Osad czynny, biologia i analiza mikroskopowa. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.
2. Klimiuk E., Łebkowska M.. Biotechnologia w ochronie środowiska, PWN, Warszawa 2007.
3. Hartman L. Biologiczne oczyszczanie ścieków. Wydawnictwo Instalator Polski, Warszawa 1996.
4. Miksch K., Sikora J.. Biotechnologia ścieków. PWN, Warszawa 2010.
A2. Studiowana samodzielnie przez studenta:
j.w.
B. Literatura uzupełniająca
1. Buraczewski G.. Biotechnologia osadu czynnego. PWN, Warszawa 1994
Wiedza
 W1 ma pogłębioną wiedzę na temat technologii biologicznego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego
Umiejętności
 U1 stosuje podstawowe techniki eksperymentalne i laboratoryjne do prowadzenia procesów biotechnologicznych
 U2 wykonuje samodzielnie lub w zespole pod kierunkiem opiekuna zadania badawcze związane z biotechnologią
 U3 interpretuje wyniki i formułuje wnioski z prowadzonych badań
Kompetencje społeczne
 K1 potrafi pracować w zespole w trakcie prowadzenia doświadczeń oraz interpretacji i analizy wyników
 K2 jest odpowiedzialny z bezpieczeństwo pracy własnej i innych

Kontakt
dr Sławomir Wierzba slawi@uni.opole.pl

