
 

Moduł zajęć:          

Alternatywne metody gospodarki odpadami 

Wymiar ECTS 4 

Status modułu fakultatywne - do wyboru 

Forma zaliczenia końcowego Egzamin 

Wymagania wstępne zaliczenie modułu zajęć Inżynieria odzysku odpadów  
 

Kierunek studiów:    

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami  

Profil kształcenia Ogólnoakademicki   

Kod formy studiów i poziomu kształcenia SM   

Semestr studiów 2   

Język kształcenia polski     
 

Prowadzący moduł zajęć: 

Nazwa wydziału prowadzącego kierunek  Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki    

Nazwa jednostki prowadzącej moduł IIRiI   

Koordynator modułu  dr hab. inż. J. Salamon    
 

Efekty kształcenia:    

Symbol efektu Opis efektu kształcenia 
Odniesienie 

do efektu 
kierunkowego 

Symbol 
obszaru* 

WIEDZA - absolwent zna i rozumie: 

AM_GO_W1 
podstawowe zasady dotyczące eksploatacji oraz niezawodności 

maszyn i urządzeń wykorzystywanych do zagospodarowania odpadów 
 OG2_W09  R, T 

AM_GO_W2 
w pogłębionym stopniu rolę i znaczenie środowiska przyrodniczego 

oraz jego zagrożenia wynikające z aktywności gospodarczej w 
zakresie alternatywnego przetwarzania odpadów  

 OG2_W10  R 

UMIEJĘTNOŚCI - absolwent potrafi: 

AM_GO_U1 

samodzielnie planować i przeprowadzać eksperymenty dotyczące 
przetwarzania odpadów pochodzenia organicznego i nieorganicznego, 

wykonywać pomiary, interpretować uzyskiwane wyniki i wyciągać 
wnioski 

 OG2_U08  R, T 

AM_GO_U2 
ocenić wady i zalety podejmowanych działań inżynierskich z 

zakresy gospodarki odpadami, w tym ich oryginalność 
 OG2_U12 R, T 

AM_GO_U3 
zaprojektować proste lub złożone urządzenie lub systemy 

wykorzystywane do zagospodarowania odpadów, wykorzystując 
właściwe metody, techniki i narzędzia 

 OG2_U18 R, T 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - absolwent jest gotów do: 

AM_GO_K1 
odpowiedzialności za podejmowane decyzje i skutki podejmowanej 

działalności inżynierskiej 
 OG2_K01   

AM_GO_K2 
świadomej społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za 
stan środowiska przyrodniczego (ma świadomość ryzyka i potrafi 

ocenić skutki wykonywanej działalności) 
 OG2_K07  

 

 

 

 



Treści kształcenia:         

Wykłady         20 godz. 

Tematyka zajęć 
 

Aktualny stan prawny w zakresie gospodarowania odpadami w tym odpadami 
komunalnymi, przemysłowymi oraz niebezpiecznymi, KPGO, Plany Wojewódzkie, 
gospodarka o obiegu zamkniętym – ujęcie prawno-ekonomiczne 

Najlepsze dostępne technologie stosowane w gospodarce odpadami – wytyczne prawa 
unijnego na przykładzie technologii MBP 

Biowęgiel – produkt przetwarzania odpadów – technologia wytwarzania oraz możliwości 
wykorzystania, wpływ na przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji  

Alternatywne metody unieszkodliwiania odpadów (podziemne składowania i zatłaczanie, 
fotoliza, chloroliza) 

Metodyka badań laboratoryjnych wybranych właściwości odpadów 

Alternatywne metody odzysku odpadów (kawitacja) 

Alternatywne metody zagospodarowania odpadów niebezpiecznych (baterie, akumulatory, 
azbest) 

Najlepsze dostępne technologie w gospodarce wybranymi odpadami z przemysłu 
energetycznego, wydobywczego i chemicznego 

Zagospodarowanie odpadów nietypowych – wybrane przepadki (odpady garbarskie, 
odpady z procesów galwanicznych, odpady z PRS) 

Realizowane efekty kształcenia AM_GO_W1, AM_GO_W2 oraz AM_GO_K2 

Sposoby weryfikacji oraz zasady 
i kryteria oceny 

Test jednokrotnego wyboru (50%) 

Ćwiczenia projektowe i laboratoryjne        15+15 godz. 

Tematyka zajęć Projekt zakładu unieszkodliwiającego odpady niebezpieczne – ćwiczenia projektowe 

Projekt  unikatowego urządzenia/technologii do  przetwarzania odpadów (np. do pirolizy 
opon, biosuszenia,  mikrofalowego zagospodarowanie azbestu) – ćwiczenia projektowe 

Oznaczanie aktywności oddechowej AT4 wybranych rodzajów odpadów – ćwiczenia 
laboratoryjne 

Wykorzystanie termografii i oprogramowania QuickReport do analizy samozagrzewania się 
odpadów i higienizacji odpadów z wykorzystaniem CaO – ćwiczenia laboratoryjne 

Analiza procesu zgazowania odpadów – ćwiczenia laboratoryjne 

Fitotoksyczność – ćwiczenie laboratoryjne  

Spalarnia odpadów komunalnych – wyjazd studyjny  

Realizowane efekty kształcenia AM_GO_U1, AM_GO_U2, AM_GO_U3 oraz AM_GO_K1 

Sposoby weryfikacji oraz zasady 
i kryteria oceny 

Przygotowanie 4 różnych projektów oraz demonstracja praktycznych 
umiejętności – zaliczenie projektów (50%) 

 

Literatura:          

Podstawowa 

Rosik-Dulewska Cz. (2015). Podstawy gospodarki odpadami PWN, Warszawa  
 
Bilitewski B., Hartle G., Marek K. (2006). Podręcznik gospodarki odpadami - teoria i 
praktyka Seidel - Przywecki Sp. z o.o., Warszawa 

Uzupełniająca 

Williams PT. (2005). Waste Treatment and Disposal. 2nd Ed, John Wiley & Sons, 
Great Britain 
 
Pichtel J. (2010). Waste Management Practices: Municipal, Hazardous, and Industrial. 2nd 
Ed. Taylor & Francis, New York 
 
Siemiątkowski G. (red.) (2012). Kompostowanie i mechaniczno-biologiczne przetwarzanie 
odpadów, Wyd. Instytut Śląski, Opole 

 



Struktura efektów kształcenia:             

Obszar kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych 2,2 ECTS** 

Obszar kształcenia w zakresie nauk technicznych 1,8 ECTS** 

 
 
Struktura aktywności studenta: 

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 60 godz. 2,4 ECTS** 

w tym: wykłady 20 godz.     

 ćwiczenia i seminaria 30 godz.   

 konsultacje 8 godz.   

 udział w badaniach … godz.   

 obowiązkowe praktyki i staże … godz.   

 udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.     

praca własna   40 godz. 1,6 ECTS** 

 

)* - Obszary kształcenia w zakresie nauk: H - humanistycznych; S - społecznych;  P - przyrodniczych; T - 

technicznych; M - medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej;  R - rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; A - 

w zakresie sztuki 

)** - Podawane z dokładnością do 0,1 ECTS, gdzie 1 ECTS = 25-30 godz. zajęć 

 


