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Jednostka oferująca przedmiot Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, 
Pracownia Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami 

Cel modułu Przekazanie wiedzy oraz nabycie przez studentów umiejętności i 
kompetencji w zakresie rozumienia zasad gospodarki odpadami 
oraz podstawowych rozwiązań logistycznych, technologicznych i 
technicznych w dziedzinie gospodarki odpadami. 

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów. 

Wykłady: Definicja i podziały odpadów. Znaczenie odpadów dla 
gospodarki i środowiska. Źródła, charakterystyka jakościowa i 
ilościowa odpadów. Metody postępowania – recykling, spalanie, 
kompostowanie, poddawanie pirolizie, odzysk surowców, 
urządzenia do utylizacji odpadów. Odpady przemysłowe – 
charakterystyka, metody utylizacji i wykorzystanie. Zasady 
postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Osady ściekowe - 
nagromadzenie i unieszkodliwianie, możliwości 
zagospodarowania przyrodniczego osadów ściekowych. Aspekty 
prawne i uwarunkowania ekonomiczne gospodarki odpadami w 
Polsce i krajach Unii Europejskiej. 
Ćwiczenia: Ocena właściwości odpadów w oparciu o wyniki 
analiz laboratoryjnych, ocena stanu gospodarki odpadami w 
oparciu o dane z monitoringu odpadów, projektowanie 
technologii unieszkodliwiania odpadów, określanie 
zapotrzebowania na obiekty infrastruktury gospodarki odpadami. 
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Planowane 
formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykłady, 
Ćwiczenia laboratoryjne,  
Ćwiczenia audytoryjne 



Prace projektowe: ocena ilości i składu morfologicznego 
odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym, projekt 
zagospodarowania/utylizacji odpadów 

 
 
 
 
 
 


