
1. Informacje ogólne

Kierunek studiów: Studium Doktoranckie

Specjalność: -

Profil kształcenia: ogólnoakademicki (A)

Forma studiów: studia stacjonarne 

Stopień kształcenia: -

Semestr: -

Nazwa przedmiotu (j. pol.): Doliny rzeczne i zagrożenie powodziowe

Nazwa przedmiotu (j. ang.): River valleys and flood risk

Koordynatorzy przedmiotu: dr hab. inż. Andrzej Strużyński (rmstruzy@cyf-kr.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot: prof. dr hab. inż Artur Radecki-Pawlik, dr hab. inż. Leszek Książek,

dr hab. inż. Andrzej Strużyński

Jednostka prowadząca: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki

Liczba godz. w planie studiów: wykład 30 godz., ćwiczenia 15 godz. 

Liczba punktów ECTS: 4

Język wykładowy: polski

Kod przedmiotu: I.RZEKI.DOKT

Cele przedmiotu: Studenci są zaznajomieni z zagadnieniami dotyczącymi cech morfologicznych rzek
naturalnych i  przekształconych, stabilności koryt  rzecznych i ich przepustowości,
metodami generowania stref zalewu (elementy studium zagrożenia powodziowego),
określeniem ryzyka  powodziowego,  bliskie  naturze  budowle  wodne,  udrażnianie
rzek z wykorzystaniem przepławek dla ryb, odtwarzaniem, odtwarzaniem obszarów
siedliskowych w rzekach.

Literatura: 1. Radecki-Pawlik A., 2011. Hydromorfologia rzek i potoków górskich. Wyd. 
Uniwersytetu Rolniczego Kraków 2011, s. 288. 
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powodzi w skali lokalnej, Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, 
SAFEGE, ISBN 83-914974-1-0, s. 251,
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powodziowego, Biuro Koordynacji Projektu Banki Światowego we Wrocławiu, 
Druk “Profil” Wrocław, ISBN 83-914974-0-2, s. 248,

4. Mosiej K., Ciepielowski A., 1992, Ochrona przed powodzią, pr. zbior., Instytut 
Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, s. 262,

5. Krzemień K. (red.), 2012. Struktura koryt rzek i potoków (Studium metodyczne). 
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków, ss. 143

6. Prawo Wodne, USTAWA  z dnia 18 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami,

7. Dyrektywa Powodziowa (2007/60/WE).



8. Bartnik W., Epler P., Jelonek M., Klaczak A., Książek L., Mikołajczyk T.,
Nowak M., Popek W., Sławińska A., Sobieszczyk P., Szczerbik P., Wyrębek
M.,  2011,  Gospodarka  rybacka  w  aspekcie  udrażniania  cieków  dorzecza
Małej  i  Górnej  Wisły,  (eds)  Piotr  Epler,  Leszek  Książek,  Zesz.  Nauk.
Infrastruktura  i  Ekologia  Terenów  Wiejskich,  PAN,  Oddz.  w  Krakowie,
Komis. Tech. Inf. Wsi, PAN Oddział w Krakowie;13,

2. Efekty kształcenia (EK) dla modułu – przedmiotu

Symbol efektów
kształcenia

Opis efektów kształcenia dla modułu Odniesienie efektów dla
modułu do:

efektów kierunkowych
(IGW1)

Wiedza

RZEKI_DOKT_W1 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki i informatyki przydatną do 
formułowania i rozwiązywania złożonych problemów inżynierii środowiska. Ma 
specjalistyczną wiedzę w zakresie inżynierii ekologicznej i wodnej oraz infrastruktury 
dolin rzecznych umożliwiającą analizę informacji wykorzystywanych w pracy 
badawczej. Posiada wiedzę o technicznych zadaniach  inżynierskich w zakresie 
kształtowania środowiska. Zna teorię i metody badawcze określające stan środowiska 
przyrodniczego i jego zagrożeń. 

UR3_WK1, 
UR3_WK2, 
UR3_WK3,
UR3_WK4

Umiejętności

RZEKI_DOKT_U1 Ocenia i dobiera odpowiednie metody i techniki przy rozwiązywaniu złożonych zadań 
inżynierskich w celu kształtowania potencjału rzek i dolin rzecznych. Monitoruje i 
prognozuje stan i zagrożenia środowiska w dolinach rzecznych. Potrafi opisać i 
zinterpretować wyniki w formie matematycznej i graficznej w zakresie kształtowania 
środowiska. Umie wykorzystać istniejące modele komputerowe do interpretacji 
prognozowania przebiegu zjawisk w zakresie kształtowania środowiska

UR3_UK1, 
UR3_UK3,
UR3_UK4,
UR3_UK5

3. Szczegółowy opis modułu /przedmiotu/

Symbol EK
przedmiotu

Treści kształcenia Forma
zajęć

Liczba godzin Ocena

kontakto-
wych

pracy
własnej

formująca końcowa

RZEKI_DOKT_W1 Parametry rzek i dolin rzecznych (AS) 1 2 2 - 731

RZEKI_DOKT_W1 Cechy morfologiczne rzek naturalnych i
przekształconych oraz dolin rzecznych (ARP)

1 6 6 - 731

RZEKI_DOKT_W1 Cechy rzek uregulowanych. Powody regulacji rzek i
przekształcania dolin rzecznych (AS)

1 2 3 - 731

RZEKI_DOKT_W1 Procesy fluwialne (AS) 1 2 3 - 731

RZEKI_DOKT_W1 Przepustowość i stabilność koryt rzecznych (AS) 1 4 5 - 731

RZEKI_DOKT_W1 odtwarzanie korytarzy ekologicznych (przepławki i
obszary habitatowe w rzekach i odtwarzanie obszarów

siedliskowych w rzekach) (LK)

1 4 5 - 731

RZEKI_DOKT_W1 Bliskie naturze budowle wodne,
regulacje bliskie naturze (ARP, AS)

1 4 5 - 731

RZEKI_DOKT_W1 Ryzyko powodziowe (AS, LK) 1 6 6 - 731

Sumy godzin: 30 35



RZEKI_DOKT_U1 Obliczanie parametrów hydraulicznych przepływu w 
rzece (AS)

21 5 7 - 202

RZEKI_DOKT_U1 Obliczenia hydrauliczne budowli bliskiej naturze (ARP) 21 5 7 - 202

RZEKI_DOKT_U1 Wyznaczenie obszarów habitatowych (LK) 21 5 7 - 202

Sumy godzin: 15 21

4. Statystyka modułu – przedmiotu

Liczba godzin nakładu pracy studenta i punkty ECTS
Liczba
godzin

ECTS

Liczba godzin (punktów ECTS) – zakres obowiązkowy 101 4,0
Liczba godzin (punktów ECTS) – zakres do wyboru – –
Łączna  liczba  godzin  (punktów  ECTS),  którą  student  uzyskuje  poprzez  bezpośredni  kontakt
z nauczycielem akademickim

45 1,8

Łączna  liczba  godzin  (punktów  ECTS),  którą  student  uzyskuje  na  zajęciach  praktycznych,
np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty

15 0,6

Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji)
konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu

56 2,2

5. Kryteria oceny
Efekt kształcenia dla przedmiotu – RZEKI_DOKT_W1

Na ocenę 2,0

Nie  posiada  wiedzy  w  zakresie  matematyki  i  informatyki  przydatnej  do  formułowania  i  rozwiązywania
złożonych problemów inżynierii środowiska. Nie ma specjalistycznej wiedzy w zakresie inżynierii ekologicznej
i wodnej oraz infrastruktury dolin rzecznych umożliwiającej analizę informacji  wykorzystywanych w pracy
badawczej. Nie posiada wiedzy o technicznych zadaniach  inżynierskich w zakresie kształtowania środowiska.
Nie zna teorii ani metod badawczych określających stan środowiska przyrodniczego i jego zagrożeń. 

Na ocenę 3,0

Posiada  wystarczającą  w  zakresie  matematyki  i  informatyki  przydatną  do  formułowania  i  rozwiązywania
złożonych problemów inżynierii  środowiska. Ma wystarczającą wiedzę w zakresie inżynierii  ekologicznej i
wodnej  oraz  infrastruktury  dolin  rzecznych  umożliwiającą  analizę  informacji  wykorzystywanych  w  pracy
badawczej. Posiada wystarczającą wiedzę o technicznych zadaniach  inżynierskich w zakresie kształtowania
środowiska. Zna wystarczająco teorię i metody badawcze określające stan środowiska przyrodniczego i jego
zagrożeń. 

Na ocenę 3,5

Posiada  ograniczoną  w  zakresie  matematyki  i  informatyki  przydatną  do  formułowania  i  rozwiązywania
złożonych problemów inżynierii  środowiska. Ma wystarczającą wiedzę w zakresie inżynierii  ekologicznej i
wodnej  oraz  infrastruktury  dolin  rzecznych  umożliwiającą  analizę  informacji  wykorzystywanych  w  pracy
badawczej. Posiada wiedzę o technicznych zadaniach  inżynierskich w zakresie kształtowania środowiska. Zna
dość dobrze teorię i metody badawcze określające stan środowiska przyrodniczego i jego zagrożeń. 

Na ocenę 4,0

Posiada wiedzę w zakresie matematyki i informatyki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych
problemów inżynierii środowiska. Ma wiedzę w zakresie inżynierii ekologicznej i wodnej oraz infrastruktury
dolin rzecznych umożliwiającą analizę informacji wykorzystywanych w pracy badawczej. Posiada wiedzę o
technicznych zadaniach  inżynierskich w zakresie kształtowania środowiska. Zna teorię i metody badawcze
określające stan środowiska przyrodniczego i jego zagrożeń. 

Na ocenę 4,5

Posiada głęboką wiedzę w zakresie matematyki  i  informatyki  przydatną do formułowania i  rozwiązywania
złożonych problemów inżynierii środowiska. Ma specjalistyczną wiedzę w zakresie inżynierii ekologicznej i
wodnej  oraz  infrastruktury  dolin  rzecznych  umożliwiającą  analizę  informacji  wykorzystywanych  w  pracy
badawczej. Posiada wiedzę o technicznych zadaniach  inżynierskich w zakresie kształtowania środowiska. Zna
teorię i metody badawcze określające stan środowiska przyrodniczego i jego zagrożeń. 

Na ocenę 5,0

Ma  poszerzoną  i  pogłębioną  wiedzę  w  zakresie  matematyki  i  informatyki  przydatną  do  formułowania  i
rozwiązywania złożonych problemów inżynierii środowiska. Ma specjalistyczną wiedzę w zakresie inżynierii
ekologicznej i wodnej oraz infrastruktury dolin rzecznych umożliwiającą analizę informacji wykorzystywanych
w  pracy  badawczej.  Posiada  wiedzę  o  technicznych  zadaniach   inżynierskich  w  zakresie  kształtowania
środowiska. Zna teorię i metody badawcze określające stan środowiska przyrodniczego i jego zagrożeń. 

Efekt kształcenia dla przedmiotu – RZEKI_DOKT_U1

Na ocenę 2,0

Nie ocenia ani nie dobiera odpowiednich metod i technik przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w
celu kształtowania potencjału rzek i dolin rzecznych. Nie monitoruje ani nie prognozuje stanu i zagrożenia
środowiska w dolinach rzecznych. Nie potrafi opisać ani zinterpretować wyników w formie matematycznej i
graficznej w zakresie kształtowania środowiska. Nie umie wykorzystać istniejących modeli komputerowych do
interpretacji prognozowania przebiegu zjawisk w zakresie kształtowania środowiska



Na ocenę 3,0

Słabo  dobiera  metody i  techniki  przy rozwiązywaniu  złożonych zadań inżynierskich  w celu  kształtowania
potencjału rzek i dolin rzecznych. Nie samodzielnie opisuje wyniki w formie matematycznej i graficznej w
zakresie kształtowania środowiska. Umie słabo wykorzystać istniejące modele komputerowe do interpretacji
prognozowania przebiegu zjawisk w zakresie kształtowania środowiska

Na ocenę 3,5

Słabo  ocenia  i  dobiera  metody  i  techniki  przy  rozwiązywaniu  złożonych  zadań  inżynierskich  w  celu
kształtowania potencjału rzek i dolin rzecznych. Potrafi Dość dobrze opisuje wyniki w formie matematycznej i
graficznej  w  zakresie  kształtowania  środowiska.  Umie  wykorzystać  istniejące  modele  komputerowe  do
interpretacji prognozowania przebiegu zjawisk w zakresie kształtowania środowiska

Na ocenę 4,0

Ocenia  i  dość  dobrze  dobiera  odpowiednie  metody  i  techniki  przy  rozwiązywaniu  złożonych  zadań
inżynierskich  w  celu  kształtowania  potencjału  rzek  i  dolin  rzecznych.  Potrafi  opisać  wyniki  w  formie
matematycznej  i  graficznej  w  zakresie  kształtowania  środowiska.  Umie  wykorzystać  istniejące  modele
komputerowe do interpretacji prognozowania przebiegu zjawisk w zakresie kształtowania środowiska

Na ocenę 4,5

Ocenia i dobiera odpowiednie metody i techniki przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w celu
kształtowania  potencjału rzek i  dolin  rzecznych.  Monitoruje  i  prognozuje  stan  i  zagrożenia  środowiska  w
dolinach  rzecznych.  Potrafi  opisać  wyniki  w  formie  matematycznej  i  graficznej  w  zakresie  kształtowania
środowiska.  Umie  wykorzystać  istniejące  modele  komputerowe  do  interpretacji  prognozowania  przebiegu
zjawisk w zakresie kształtowania środowiska

Na ocenę 5,0

Ocenia i dobiera odpowiednie metody i techniki przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich w celu
kształtowania  potencjału rzek i  dolin  rzecznych.  Monitoruje  i  prognozuje  stan  i  zagrożenia  środowiska  w
dolinach rzecznych. Potrafi opisać i zinterpretować wyniki w formie matematycznej i graficznej w zakresie
kształtowania środowiska. Umie wykorzystać istniejące modele komputerowe do interpretacji prognozowania
przebiegu zjawisk w zakresie kształtowania środowiska


