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Nazwa przedmiotu
Gospodarka
komunalna i
mieszkaniowa

Rok/
kierunek/forma
II GOSPODARKA
PRZESTRZENNA
stacjonarne

Sposób weryfikacji
realizacji efektów
kształcenia
ZALICZENIE PISEMNE
(na koniec semestru)

Metody i formy realizacji zajęć w czasie KWARANTANNY
(e-mail, skype, Moodle, telefon, inne jakie?)
wraz z terminem realizacji
Wykłady

Ćwiczenia

Infrastruktura wodociągowa i
kanalizacyjna w dużych miastach
/29.04.2020/, e-mail

Formy prowadzenia
komunalnych usług wodoc.
– kanalizacyjnych
/30.04.2020/, e-mail
Kompostowanie osadów
ściekowych
/07.05.2020/, e-mail
Systemy ciepłownicze w
Polsce /14.05.2020/, e-mail
Przykłady odnawialnych
źródeł ciepła /21.05.2020/,
e-mail
Finansowanie komunikacji
miejskiej /28.05.2020/, email
Emisja i imisja
zanieczyszczeń powietrza
w miastach
/04.06.2020/, e-mail
Elastyczność przestrzeni
miejskiej jako warunek
zrównoważonego rozwoju
miast /17.06.2020/ e-mail
Zaliczenie
/18.06.2020/ e-mail

Problemy zagospodarowania
osadów ściekowych
/06.05.2020/, e-mail
Systemy zaopatrzenia miast w
ciepło /13.05.2020/, e-mail
Wykorzystanie energii
odnawialnych w systemach
grzewczych /20.05.2020/, e-mail
Transport zbiorowy w miastach
polskich /25.05.2020/, e-mail
Procesy degradacji oraz ochrona
atmosfery i klimatu w miastach
/03.06.2020/, e-mail
Ochrona społeczeństwa i
środowiska przed zagrożeniami
technologicznymi /10.06.2020/,
e-mail
Zaliczenie, przesłanie wyników
prac zaliczeniowych /17.06.2020/
e-mail

Konwersatoria

Seminaria

Gospodarka
komunalna i
mieszkaniowa

III GOSPODARKA
PRZESTRZENNA
stacjonarne

ZALICZENIE PISEMNE
Praca pisemna, online (na koniec
semestru)

Infrastruktura wodociągowa i
kanalizacyjna w dużych miastach
/29.04.2020/, e-mail
Problemy zagospodarowania
osadów ściekowych
/06.05.2020/, e-mail
Systemy zaopatrzenia miast w
ciepło /13.05.2020/, e-mail
Wykorzystanie energii
odnawialnych w systemach
grzewczych /20.05.2020/, e-mail
Transport zbiorowy w miastach
polskich /25.05.2020/, e-mail
Procesy degradacji oraz ochrona
atmosfery i klimatu w miastach
/03.06.2020/, e-mail

Gospodarka
komunalna i
mieszkaniowa

III EKONOMIA,
GOSPODARKA
MIEJSKA I
REGIONALNA
stacjonarne

ZALICZENIE PISEMNE
Praca pisemna, online (na koniec
semestru)

Ochrona społeczeństwa i
środowiska przed zagrożeniami
technologicznymi /10.06.2020/,
e-mail
Zaliczenie, przesłanie wyników
prac zaliczeniowych /17.06.2020/
e-mail
Gospodarka wodno - ściekowa w
Polsce cz. I /28.04.2020/, e-mail
Gospodarka wodno - ściekowa
cz. II /05.05.2020/, e-mail
Infrastruktura wodociągowa
i kanalizacyjna w dużych
miastach /12.05.2020/, e-mail

Formy prowadzenia
komunalnych usług wodoc.
– kanalizacyjnych
/30.04.2020/, e-mail
Kompostowanie osadów
ściekowych
/07.05.2020/, e-mail
Systemy ciepłownicze w
Polsce /14.05.2020/, e-mail
Przykłady odnawialnych
źródeł ciepła /21.05.2020/,
e-mail
Finansowanie komunikacji
miejskiej /28.05.2020/, email
Emisja i imisja
zanieczyszczeń powietrza
w miastach
/04.06.2020/, e-mail
Zaliczenie
/18.06.2020/ e-mail

Zaopatrzenie w wodę
/30.04.2020/, e-mail
Oczyszczanie ścieków
komunalnych /07.05.2020/,
e-mail
Formy prowadzenia
komunalnych usług wodoc.
– kanalizacyjnych
/14.05.2020/, e-mail

Problemy zagospodarowania
osadów ściekowych
/19.05.2020/, e-mail
Systemy zaopatrzenia miast w
ciepło /26.05.2020/, e-mail
Wykorzystanie energii
odnawialnych w systemach
grzewczych /02.06.2020/, e-mail
Transport zbiorowy w miastach
polskich /09.06.2020/, e-mail
Zaliczenie, przesłanie wyników
prac zaliczeniowych /16.06.2020/
e-mail

Kompostowanie osadów
ściekowych /21.05.2020/, email
Systemy ciepłownicze w
Polsce /28.05.2020/, e-mail
Przykłady odnawialnych
źródeł ciepła - pompy ciepła
/04.06.2020/, e-mail
Zaliczenie /18.06.2020/ email

