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SYLABUS 
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                        Rok akademicki 2023/2024 

 
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE 

Nazwa przedmiotu Monitoring elementów hydromorfologicznych 

Kod przedmiotu*  
Nazwa jednostki 
prowadzącej kierunek Kolegium Nauk Przyrodniczych 

Nazwa jednostki 
realizującej przedmiot 

Instytut Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Środowiska 

Kierunek studiów Biologia 

Poziom studiów II stopnia 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarne 

Rok i semestr/y studiów rok II, semestr 3 

Rodzaj przedmiotu specjalnościowy do wyboru II 

Język wykładowy j. polski 

Koordynator dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska 

Imię i nazwisko osoby 
prowadzącej / osób 
prowadzących 

dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska 

* -opcjonalnie, zgodnie z ustaleniami w Jednostce 

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS  
 

Semestr 

(nr) 
Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. 

Inne 
(jakie?) 

Liczba pkt. 
ECTS 

3 15   15     2 

 
1.2. Sposób realizacji zajęć   

X zajęcia w formie tradycyjnej  

X zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
 

1.3  Forma zaliczenia przedmiotu (z toku)  
          

WYKŁAD - ZALICZENIE 

ĆWICZENIA - ZALICZENIE Z OCENĄ 

 
2.WYMAGANIA WSTĘPNE  

Zaliczone zajęcia z chemii, budowy i funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz ekologii. 

 
 
 



3. CELE, EFEKTY UCZENIA SIĘ , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE 
 

3.1 Cele przedmiotu 
 

C1  
Przekazanie wiedzy na temat roli i wagi elementów hydromorfologicznych  
w środowisku przyrodniczym 

 
3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu  

 

EK (efekt 
uczenia się) 

Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu  
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 1 

EK_01 
Student zna pojęcia z zakresu hydromorfologii oraz znacz-
nie elementów hydromorfologicznych w środowisku przy-
rodniczym  

K_W01  

EK_02 

Student posiada wiedzę na temat erozji i modyfikacji ele-
mentów hydromorfologicznych i związanych z nimi możli-
wych skutków dla środowiska przyrodniczego, bazując 
głównie na informacjach pochodzących z prac naukowych. 

K_W01, K_W05  
K_U03 

EK_03 
Student zna metody i narzędzia pozwalające na określenie 
właściwości morfologicznych i strukturalnych cieków jak 
również właściwości chemicznych wód. 

K_W04  

EK_04 
Student systematycznie aktualizuje wiedzę na temat ele-
mentów hydromorfologicznych i ich roli w środowisku  
w oparciu o aktualną literaturę polsko- i angielskojęzyczną 

K_U05, K_U07 
K_K01 

 
3.3 Treści programowe 

A. Problematyka wykładu  
 

Treści merytoryczne 

Co to jest monitoring elementów hydromorfologicznych? 

Na czym polega nowy system monitorowania hydromorfologicznych elementów jakości wód 
płynących (potoków, rzek, kanałów)? 

W jakim celu jest prowadzony monitoring hydromorfologiczny? 

Elementy monitoringu hydromorfologicznego – co wchodzi w zakres badań  

Ocena wód płynących w oparciu o Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (HIR)  

Warunki morfologiczne cieków w Polsce i możliwościach monitorowania  

Formy erozyjne i depozycyjne w korycie cieków  

Terasy zalewowe i nad zalewowe możliwości ich zabudowy i użytkowania  

 
B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć 

praktycznych  
 

Treści merytoryczne 

Pojęcie zlewni naturalnej i zurbanizowanej – wyznaczanie granic zlewni  

                                                           
1 W przypadku ścieżki kształcenia prowadzącej do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich uwzględnić również efekty 
uczenia się ze standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  



Reżim rzeczny – podstawowe pojęcia.  Reżim hydrologiczny;  – ilość i dynamika przepływu wód, 
połączenie z wodami podziemnymi  

Metody pomiaru - natężenie przepływu w rzece i potoku górskim  

Warunki morfologiczne:  zmienność głębokości i szerokości rzeki;  struktura i skład podłoża 
rzeki; struktura strefy nadbrzeżnej;  warunki podłoża; prędkość przepływu 

Wyznaczanie spadku rzeki i wpływ na środowisko naturalne – ewentualne zagrożenia  

Jak wykonuje się monitoring koryta rzeki i potoku na przykładzie cieków: Potok Olchowaty  
i San ? 

Jak określamy ilość i jakość niesionego materiału podczas wezbrań? 

Monitoring (częstotliwość wykonywanych pomiarów) właściwości chemicznych wód płynących  

Element morfologii koryta określają wskaźniki: trasa rzeki, profil podłużny, przekrój 
poprzeczny, podłoże, umocnienia koryta, roślinność w korycie i struktura strefy przybrzeżnej. 
Określane dla dowolnie wybranej rzeki  

 
3.4 Metody dydaktyczne  

 
Wykłady: wykład z prezentacją multimedialną,  
Ćwiczenia: praca w grupach (rozwiązywanie zadań, dyskusja) 
 

4. METODY I KRYTERIA OCENY  
4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 

 

Symbol efektu 
Metody oceny efektów uczenia się 

(np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, 
projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) 

Forma zajęć 
dydaktycznych  

(w, ćw, …) 

EK_01 - EK_04 kolokwium zaliczeniowe W, Ćw 

 
4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)  

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów uczenia się. 
O ocenie pozytywnej z przedmiotu decyduje liczba uzyskanych punktów z kolokwium (>50% 
maksymalnej liczby punktów): dst 51-60%, dst plus 61-70%, db 71-80%, db plus 81-90%, bdb 
≥91%. 

 
5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH 

EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS  
 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 

Godziny kontaktowe wynikające 
z harmonogramu studiów 

30 

Inne z udziałem nauczyciela akademickiego 
(udział w konsultacjach, egzaminie) 

4 

Godziny niekontaktowe – praca własna 
studenta 
(przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie 
referatu itp.) 

16 

SUMA GODZIN 50 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 2 

* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy studenta. 



 
6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU 

 

wymiar godzinowy - 

zasady i formy odbywania 
praktyk  

- 

 
7. LITERATURA  
 

Literatura podstawowa: 
 

1. Environment Agency. River Habitat Survey in Britain and Ireland - 
Field Survey Guidance Manual: 2003 Version. (Wielka Brytania). 

 
2. Szoszkiewicz K., Zgoła T., Jusik Sz., Hryc-Jusik B., Dawson F.H., Raven 

P. 2012. Hydromorfologiczna ocena wód płynących. Podręcznik do 
badań terenowych według metody River Habitat Survey w warunkach 
Polski. Wydanie 7 (zmienione). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 
Poznań-Warrington, ss. 164. 

 
3. Adynkiewicz-Piragas M., Błachuta J, Lejcuś I., Picińska-Fałtynowicz J. 

2009. Pilotażowe badania parametrów hydromorfologicznych  
i biologicznych Nysy Łużyckiej i jej dopływów zgodnie z wymogami 
RDW, IMGW Oddział Wrocław, maszynopis, ss. 125. 

 
4. Radecki-Pawlik A. 2014. Hydromorfologia rzek i potoków górskich – 

działy wybrane. Wyd. II – poprawione i uzupełnione. Uniwersytet 
Rolniczy w Krakowie, ss. 304. 

Literatura uzupełniająca: 
  

 
Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej 
 
 
 
 



SYLLABUS 

REGARDING THE QUALIFICATION CYCLE 2022/2023 - 2023/2024 
Academic year 2023/2024 

 
1. BASIC INFORMATION ABOUT THE SUBJECT 

Course/Module title Monitoring of hydromorphological elements 
Course/Module code *  

Faculty (name of the unit 
offering the field of 
study) 

College of Natural Sciences 

Name of the unit 
running the course 

Institute of Agricultural Sciences, Environment Management, and 
Protection 

Field of study Biology 

Qualification level  II degree 

Profile general academic 

Study mode stationary 

Year and semester of 
studies 

year IInd, sem. 3rd 

Course type specialized course 

Language of instruction English 

Coordinator dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska 

Course instructor dr hab. Jadwiga Stanek-Tarkowska 

* - optional, as agreed in the Unit 

 
1.1. Learning format – number of hours and ECTS credits  
 
Semester 

(n0.) 
Lectures Classes Colloquia 

Lab 

classes  
Seminars 

Practical 
classes 

Internships Others 
ECTS 

credits 

3rd 15   15     2 

 
1.2. Course delivery methods 
- conducted in a traditional way 
- classes carried out with the use of distance learning methods and techniques 
 
1.2. Course/Module assessment  

LECTURES – PASS WITHOUT A GRADE 
LAB CLASSES - PASS WITH A GRADE 
 

2. PREREQUISITES  

Completed classes in chemistry, construction, and functioning of the natural environment AND 

ECOLOGY. 

3. OBJECTIVES, LEARNING OUTCOMES, COURSE CONTENT, AND INSTRUCTIONAL METHODS 
 
3.1. Course/Module objectives 
 

O1 
Transfer of knowledge about the role and importance of hydromorphological 
elements  in the natural environment 



 
3.2. Course/Module Learning Outcomes   

 

Learning 
Outcome 

The description of the learning outcome  
defined for the course/module 

Relation to the 
degree 

program 
outcomes 

LO_01 
The student knows the concepts of hydromorphology 
and the importance of hydromorphological elements 
in the natural environment 

K_W01 
 

LO_02 

The student has knowledge about the erosion and 
modification of hydromorphological elements and 
the related possible effects on the natural 
environment, based mainly on information from 
scientific works. 

K_W01, K_W05 
K_U03 

LO_03 

The student knows the methods and tools to 
determine the morphological and structural 
properties of watercourses as well as the chemical 
properties of water. 

K_W04 
 

LO_04 

The student systematically updates knowledge about 
hydromorphological elements and their role in the 
environment based on current Polish and English 
literature 

K_U05, K_U07 
K_K01 

 
3.3 Course content   

A. Issues of lectures 
 

Content outline 

What is the monitoring of hydromorphological elements? 

What is the new system for monitoring hydromorphological elements of the quality of 
flowing waters (streams, rivers, canals)? 

What is the purpose of hydromorphological monitoring? 

Elements of hydromorphological monitoring - what is included in the scope of research 

Evaluation of flowing waters based on the River Hydromorphological Index (HIR) 

Morphological conditions of watercourses in Poland and possibilities of monitoring 

Erosion and depositional forms in the channel of watercourses 

Floodplain terraces and floodplain possibilities of their development and use 

 
B. Issues of laboratories 

Content outline 

The concept of an ordinary and urbanized catchment - a fixed catchment boundary 

River regime - basic concepts. hydrological regime; – quantity and dynamics of water flow, 
connection with groundwater 

Methods of measurement - flow rate in rivers and mountain streams 

Morphological conditions: variability of river depth and width; structure and composition 
of the bedrock of the river; the structure of the coastal zone; ground conditions; flow rate 

Determination of the slope of the river and the impact on the natural environment - 
possible threats 



How river and stream channels are monitored on the example of streams: Potok 
Olchowaty  
and San? 

How do we determine the quantity and quality of the material carried during floods? 

Monitoring (frequency of measurements) of the chemical properties of flowing waters 

The channel morphology element is determined by the following indicators: river route, 
longitudinal profile, cross-section, subsoil, channel reinforcements, vegetation in the 
channel, and the structure of the coastal zone. Determined for any selected river 

 
3.4. Methods of Instruction 
 
Lecture: lectures with a multimedia presentation 

Classes: group work (solving tasks, discussion) 

  
4. Assessment techniques and criteria  
4.1 Methods of evaluating learning outcomes  
 

Learning 
outcome 

 

Methods of assessment of learning outcomes (e.g. 
test, oral exam, written exam, project, report, 

observation during classes) 

Learning format 
(lectures, 
classes,…) 

LO_01  -  LO_04 final test LECTURES, CLASSES 

 
4.2 Course assessment criteria  

 

The condition for passing the course is the achievement of all assumed learning outcomes. The 
positive grade in the subject is determined by the number of points obtained in the colloquium 
(>50% of the maximum number of points): dst 51-60%, dst plus 61-70%, good 71-80%, good 
plus 81-90 %, very good ≥91 % . 

 
5. Total student workload needed to achieve the intended learning outcomes  

– number of hours and ECTS credits  
 

Activity 
The average number of hours to complete 

the activity 

Scheduled course contact hours 30 

Other contact hours involving the teacher 
(consultation hours, examinations) 

4 

Non-contact hours - student's work 
(preparation for classes or examinations, 
projects, etc.) 

16 

Total number of hours 50 

Total number of ECTS credits 2 

 
6. Internships related to the course/module 

 

Number of hours 
 

n. a. 

Internship regulations and 
procedures 

n. a. 



 
7.  Instructional materials 
 

Compulsory literature: 
Environment Agency. River Habitat Survey in Britain and Ireland - Field 
Survey Guidance Manual: 2003 Version. (Wielka Brytania). 
 
Szoszkiewicz K., Zgoła T., Jusik Sz., Hryc-Jusik B., Dawson F.H., Raven P. 
2012. Hydromorfologiczna ocena wód płynących. Podręcznik do badań 
terenowych według metody River Habitat Survey w warunkach Polski. 
Wydanie 7 (zmienione). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-
Warrington, ss. 164. 
 
Adynkiewicz-Piragas M., Błachuta J, Lejcuś I., Picińska-Fałtynowicz J. 
2009. Pilotażowe badania parametrów hydromorfologicznych  
i biologicznych Nysy Łużyckiej i jej dopływów zgodnie z wymogami RDW, 
IMGW Oddział Wrocław, maszynopis, ss. 125. 
 
Radecki-Pawlik A. 2014. Hydromorfologia rzek i potoków górskich – 
działy wybrane. Wyd. II – poprawione i uzupełnione. Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie, ss. 304. 

Complementary literature:  

 
Approved by the Head of the Department or an authorised person 
 


