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Rok akademicki: Grupa przedmiotów
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Pełny opis przedmiotu15):
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rozwiązywanie problemu

analiza i interpretacja tekstów źródłowych

Przedmiot obejmuje zagadnienia podstawowe związane z pojęciem hydrografii, z procesami i zjawiskami zachodzącymi w środowisku
wodnym, ze znaczeniem wody dla środowiska naturalnego i człowieka, prezentuje ogólne zasady turystyki zrównoważonej na obszarach
dolin rzecznych w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju. W ramach przedmiotu omówione są cechy wód powierzchniowych
określające przydatność sieci hydrograficznej kraju dla potrzeb turystyki i rekreacji, a także metody oceny atrakcyjności wód
powierzchniowych. Materiał przedmiotu dotyczy ilościowej i jakościowej charakterystyki zasobów wodnych w różnych regionach kraju wraz
z prezentacją zabiegów poprawiających atrakcyjność warunków wodnych. Zagadnienie jakości wody zawiera zarówno charakterystykę
rodzajów i źródeł zanieczyszczeń, aktualny stan jakości wód powierzchniowych oraz sposoby jego klasyfikacji i oceny. Studenci zapoznają
się z unormowaniami prawnymi dotyczącymi organizacji kąpielisk i metodą prezentacji społeczeństwu informacji o ich dostępności na
podstawie wyników ocen jakości ich wód. Przedstawione są podstawowe informacje dotyczące obszarów źródeł i mokradeł, znaczenie w
środowisku, ich wykorzystanie i charakterystyka zagrożeń związanych z działalnością człowieka, ochrona prawna. Przedmiot zawiera
prezentacją metod adaptacji rzek i dolin rzecznych dla celów turystycznych i rekreacyjnych. Omówiony jest również rozwój dróg wodnych w
Polsce i w Europie.
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Zdobycie wiedzy na temat procesów i zjawisk zachodzących w środowisku wodnym. Poznanie cech określających przydatność sieci 
hydrograficznej kraju i metod adaptacji rzeki i dolin rzecznych  dla potrzeb turystyki i rekreacji. Uzyskanie wiedzy o ilościowych i 
jakościowych charakterystykach zasobów wodnych w różnych regionach kraju wraz z prezentacją zabiegów poprawiających atrakcyjność 
warunków wodnych. 
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Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Basis of hydrography in tourism and recreation

Kierunek studiów4): Turystyka i rekreacja

Jednostka realizująca7): Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii Wodnej, Zakład Inżynierii Rzecznej

Koordynator przedmiotu5): dr inż. Ewa Kaznowska

Numer katalogowy:

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

Nazwa przedmiotu1): Podstawy hydrografii dla turystyki i rekreacji

Prowadzący zajęcia6): dr inż. Ewa Kaznowska, pracownicy Wydziału
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