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KARTA MODUŁU – PRZEDMIOTU

1. Informacje ogólne

Kierunek studiów: Inżynieria i Gospodarka Wodna

Specjalność: Gospodarka Wodna, Inżynieria Melioracyjna, ERASMUS

Profil kształcenia: ogólnoakademicki (A)

Forma studiów: studia stacjonarne 

Stopień kształcenia: II

Semestr: 2

Nazwa przedmiotu (j. pol.): Elementy Ochrony Przeciwpowodziowej

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Elements of Flood Protection

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

Osoby prowadzące przedmiot: dr. hab. inż. Andrzej Strużyński

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

Liczba punktów ECTS: 2

Język wykładowy: angielski

Kod przedmiotu: II.FPE.SM.3S

Cele przedmiotu: As long as the Water Frame and Flood directives are in force, the new methods of
preventing  disasters  are  to  be  introduced.  The  main  objective  of  the  course  is
understanding which practices can be used in different parts of rivers. Flood protection
is  presented  basing  on  the  risk  management  by  the  use  of  technical  as  well  as
nontechnical methods.

Literatura: A. Strużyński, W. Bartnik, 2008, Flood protection in high valued river ecosystem –
Middle Delta system of the Nida River, Electronic Journal of Polish Agricultural
Universities, manuscript

J. Florek, A. Strużyński, J. Mucha 2007.  Hydrodynamic effects of flood wave travel
along  Targaniczanka  Stream,  Acta  Scientiarum  Polonorum,  Formatio
circumiectus, zesz. 6 (4), 39-50

Mokwa M., Tymków P., Wężyk P., 2009, Identification of flow resistance coefficients
in  floodplain  forests  using  terrestrial  laser  scanning,  Studia  Geotechnica  et
Mechanica, Vol. XXXI, No. 1

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 
r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim

CEN 2004.Water Quality – Guidance standard for assessing the hydromorphological 
features of rivers. EN-14614. European Comitee for Standarization, Brussels.

Identification and Destignation of Heavily Modified and Artificial Water Bodies, 
Common Implementantion Strategy for the WFD 2000/60/EC

Przedwojski et. al., 2000, River training techniques
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2. Efekty kształcenia (EK) dla modułu – przedmiotu

Symbol efektów
kształcenia

Opis efektów kształcenia dla modułu Odniesienie efektów dla modułu do:

efektów
kierunkowych

(IGW1)

efektów
prowadzących
do uzyskania
kompetencji

inżynierskich(I
nzA)

efektów dla
obszaru

nauk
rolniczych

(R) i
technicznyc

h (T)

Wiedza

II_FPE_W1 Ma pogłębioną  wiedzę  z  zakresu  procesów determinujących  obieg
wody w przyrodzie oraz ich modelowania i prognozowania,  w tym
prognozowania  hydrologicznych  zjawisk  ekstremalnych.  Ma
specjalistyczną  wiedzę  dotyczącą  wykonania  studium  zagrożenia
powodziowego  i  wyznaczania  stref  zagrożenia  powodziowego  z
wykorzystaniem zaawansowanych technik informatycznych oraz zna
sposoby zagospodarowania stref powodziowych.

IGW2_W05
IGW2_W06

InzA_W02
InzA_W03
InzA_W04

R2A_W03
R2A_W05
R2A_W06
R2A_W07
T2A_W07

Umiejętności

II_FPE_U1 Posiada pogłębione umiejętności i kompetencje dotyczące procesów
obiegu wody w środowisku oraz z zakresu zastosowania modeli  w
złożonych  systemach  hydrologicznych.  Posiada  umiejętność
wyszukiwania,  zrozumienia,  analizy  i  twórczego  wykorzystania
niezbędnych  informacji  do  wykonania  studium  zagrożenia
powodziowego  i  planowania  w  gospodarce  wodnej  oraz  posiada
kompetencje  do opracowania  sposobu zagospodarowania  obszarów
bezpośredniego zagrożenia powodzią.

IGW2_U06
IGW2_U07

InzA_U01
InzA_U02
InzA_U06 
InzA_U07

R2A_U01
R2A_U04
R2A_U05
R2A_U06
T2A_U09
T2A_U18

Kompetencje społeczne

II_FPE_K1 Ma  świadomość  priorytetów  i  wagi  podejmowanych  decyzji  w
zakresie  inżynierii  i  gospodarki  wodnej  oraz  skutków  działalności
człowieka  w  środowisku  i  związanego  z  tym  ryzyka,  a  także
odpowiedzialności  za  podejmowane  decyzje.  Prawidłowo
identyfikuje  i  rozstrzyga  dylematy  związane  z  działalnością
inżynierską oraz ma świadomość znaczenia tej działalności w sferze
zawodowej, społecznej i etycznej.

IGW2_K02
IGW2_K03

InzA_A01
InzA_A02

R2A_K03
R2A_K04
R2A_K05
R2A_K06
T2A_K02
T2A_K04

3. Szczegółowy opis modułu /przedmiotu/

Symbol EK
przedmiotu

Treści kształcenia Forma
zajęć

Liczba godzin Ocena

kontakto-
wych

pracy
własnej

formująca końcowa

II_FPE_W1
II_FPE_K1

An introduction to Water and Flood Directives
(WFD and FD)

1 4 2 - 731

II_FPE_W1 Genesis of flood events 1 2 1 - 731

II_FPE_W1 Methods of modeling floods. Flood range 1 2 2 - 731

II_FPE_W1 Main factors of flood risk 1 2 1 - 731

II_FPE_W1
II_FPE_K1

Flood risk design 1 3 1 - 731

II_FPE_W1 Flood protection methods 1 2 2 - 731

Sumy godzin: 15 9

II_FPE_U1 Creating of the sampling survey within the flooded regions 21 5 5 - 202

II_FPE_U1 Drawing of the flood risk zones 21 5 5 - 202

II_FPE_U1
II_FPE_K1

Creating of the flood defense scenarios on maps 21 5 5 - 202



Sumy godzin: 15 15

4. Statystyka modułu – przedmiotu

Liczba godzin nakładu pracy studenta i punkty ECTS
Liczba
godzin

ECTS

Liczba godzin (punktów ECTS) – zakres obowiązkowy 54 2,0
Liczba godzin (punktów ECTS) – zakres do wyboru – –
Łączna  liczba  godzin  (punktów  ECTS),  którą  student  uzyskuje  poprzez  bezpośredni  kontakt
z nauczycielem akademickim

30 1,2

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

24 0,8

Liczba  godzin  (punktów  ECTS)  –  obszar  kształcenia  w  obszarze  nauk  rolniczych,  leśnych
i weterynaryjnych

38 1,4

Liczba godzin (punktów ECTS) – obszar kształcenia w obszarze nauk technicznych 16 0,6

5. Kryteria oceny nie zrobione

Efekt kształcenia dla przedmiotu – II_FPE_W1

Na ocenę 2,0

Nie posiada wiedzy z zakresu procesów determinujących obieg wody w przyrodzie oraz ich modelowania i
prognozowania,  w  tym  prognozowania  hydrologicznych  zjawisk  ekstremalnych.  Nie  posiada  wiedzy
dotyczącej wykonania studium zagrożenia powodziowego i wyznaczania stref zagrożenia powodziowego z
wykorzystaniem  zaawansowanych  technik  informatycznych  oraz  zna  sposoby  zagospodarowania  stref
powodziowych.

Na ocenę 3,0
Posiada  wiedzę  z  zakresu  procesów determinujących  obieg  wody  w  przyrodzie  oraz  ich  modelowania  i
prognozowania,  w tym prognozowania  hydrologicznych  zjawisk ekstremalnych.  Posiada wiedzę dotyczącą
wyznaczania stref zagrożenia powodziowego.

Na ocenę 3,5

Posiada  wiedzę  z  zakresu  procesów determinujących  obieg  wody  w  przyrodzie  oraz  ich  modelowania  i
prognozowania,  w tym prognozowania  hydrologicznych  zjawisk ekstremalnych.  Posiada wiedzę dotyczącą
wyznaczania  stref zagrożenia  powodziowego z wykorzystaniem zaawansowanych  technik informatycznych
oraz zna sposoby zagospodarowania stref powodziowych.

Na ocenę 4,0

Posiada  wiedzę  z  zakresu  procesów determinujących  obieg  wody  w  przyrodzie  oraz  ich  modelowania  i
prognozowania,  w tym prognozowania  hydrologicznych  zjawisk ekstremalnych.  Posiada wiedzę dotyczącą
wykonania  studium  zagrożenia  powodziowego  i  wyznaczania  stref  zagrożenia  powodziowego  z
wykorzystaniem  zaawansowanych  technik  informatycznych  oraz  zna  sposoby  zagospodarowania  stref
powodziowych.

Na ocenę 4,5

Posiada szeroką wiedzę z zakresu procesów determinujących obieg wody w przyrodzie oraz ich modelowania i
prognozowania,  w  tym  prognozowania  hydrologicznych  zjawisk  ekstremalnych.  Posiada  szeroką  wiedzę
dotyczącą  wykonania  studium zagrożenia  powodziowego  i  wyznaczania  stref zagrożenia  powodziowego z
wykorzystaniem  zaawansowanych  technik  informatycznych  oraz  zna  sposoby  zagospodarowania  stref
powodziowych.

Na ocenę 5,0

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu procesów determinujących obieg wody w przyrodzie oraz ich modelowania i
prognozowania,  w tym prognozowania hydrologicznych zjawisk ekstremalnych.  Ma specjalistyczną wiedzę
dotyczącą  wykonania  studium zagrożenia  powodziowego  i  wyznaczania  stref zagrożenia  powodziowego z
wykorzystaniem  zaawansowanych  technik  informatycznych  oraz  zna  sposoby  zagospodarowania  stref
powodziowych.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – II_FPE_U1

Na ocenę 2,0

Nie posiada umiejętności ani kompetencji dotyczących procesów obiegu wody w środowisku oraz z zakresu
zastosowania  modeli  w  złożonych  systemach  hydrologicznych.  Nie  posiada  umiejętności  wyszukiwania,
zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystania niezbędnych informacji  do wykonania  studium zagrożenia
powodziowego  i  planowania  w  gospodarce  wodnej.  Nie  posiada  kompetencji  do  opracowania  sposobu
zagospodarowania obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Na ocenę 3,0

Posiada umiejętności dotyczące procesów obiegu wody w środowisku oraz z zakresu zastosowania modeli w
złożonych systemach hydrologicznych. Posiada ograniczone umiejętności wyszukiwania, zrozumienia, analizy
i  twórczego  wykorzystania  niezbędnych  informacji  do  wykonania  studium  zagrożenia  powodziowego  i
planowania w gospodarce wodnej.

Na ocenę 3,5 Posiada  umiejętności  i  kompetencje  dotyczące  procesów  obiegu  wody  w  środowisku  oraz  z  zakresu
zastosowania  modeli  w  złożonych  systemach  hydrologicznych.  Posiada  ograniczone  umiejętności
wyszukiwania,  zrozumienia,  analizy  i  twórczego  wykorzystania  niezbędnych  informacji  do  wykonania



studium  zagrożenia  powodziowego  i  planowania  w  gospodarce  wodnej  oraz  posiada  kompetencje  do
opracowania sposobu zagospodarowania obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Na ocenę 4,0

Posiada  umiejętności  i  kompetencje  dotyczące  procesów  obiegu  wody  w  środowisku  oraz  z  zakresu
zastosowania modeli w złożonych systemach hydrologicznych. Posiada niepełne umiejętności wyszukiwania,
zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystania niezbędnych informacji  do wykonania  studium zagrożenia
powodziowego  i  planowania  w  gospodarce  wodnej  oraz  posiada  kompetencje  do  opracowania  sposobu
zagospodarowania obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Na ocenę 4,5

Posiada  umiejętności  i  kompetencje  dotyczące  procesów  obiegu  wody  w  środowisku  oraz  z  zakresu
zastosowania  modeli  w  złożonych  systemach  hydrologicznych.  Posiada  umiejętność  wyszukiwania,
zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystania niezbędnych informacji  do wykonania  studium zagrożenia
powodziowego  i  planowania  w  gospodarce  wodnej  oraz  posiada  kompetencje  do  opracowania  sposobu
zagospodarowania obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Na ocenę 5,0

Posiada  pogłębione  umiejętności  i  kompetencje  dotyczące  procesów obiegu  wody  w  środowisku  oraz  z
zakresu zastosowania modeli w złożonych systemach hydrologicznych.  Posiada umiejętność wyszukiwania,
zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystania niezbędnych informacji  do wykonania  studium zagrożenia
powodziowego  i  planowania  w  gospodarce  wodnej  oraz  posiada  kompetencje  do  opracowania  sposobu
zagospodarowania obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – II_FPE_K1

Na ocenę 2,0

Nie ma świadomości priorytetów i wagi podejmowanych decyzji w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej
oraz skutków działalności człowieka w środowisku i związanego z tym ryzyka, a także odpowiedzialności za
podejmowane decyzje. Nie identyfikuje ani nie rozstrzyga dylematów związanych z działalnością inżynierską
oraz nie ma świadomości znaczenia tej działalności w sferze zawodowej, społecznej i etycznej.

Na ocenę 3,0

Ma słabą świadomość priorytetów i wagi podejmowanych decyzji w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej
oraz skutków działalności człowieka w środowisku i związanego z tym ryzyka, a także odpowiedzialności za
podejmowane  decyzje.  W sposób ograniczony identyfikuje  dylematy związane  z działalnością  inżynierską
oraz ma świadomość znaczenia tej działalności w sferze zawodowej, społecznej i etycznej.

Na ocenę 3,5

Ma świadomość priorytetów i wagi podejmowanych decyzji w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej oraz
skutków działalności  człowieka  w środowisku  i  związanego  z  tym ryzyka,  a  także  odpowiedzialności  za
podejmowane  decyzje.  Potrafi  identyfikować  dylematy  związane  z  działalnością  inżynierską  oraz  ma
świadomość znaczenia tej działalności w sferze zawodowej, społecznej i etycznej.

Na ocenę 4,0

Ma świadomość priorytetów i wagi podejmowanych decyzji w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej oraz
skutków działalności  człowieka  w środowisku  i  związanego  z  tym ryzyka,  a  także  odpowiedzialności  za
podejmowane  decyzje.  Potrafi  identyfikować  i  częściowo  rozstrzyga  dylematy  związane  z  działalnością
inżynierską oraz ma świadomość znaczenia tej działalności w sferze zawodowej, społecznej i etycznej.

Na ocenę 4,5

Ma świadomość priorytetów i wagi podejmowanych decyzji w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej oraz
skutków działalności  człowieka  w środowisku  i  związanego  z  tym ryzyka,  a  także  odpowiedzialności  za
podejmowane  decyzje.  Prawidłowo  identyfikuje  i  częściowo rozstrzyga  dylematy związane z działalnością
inżynierską oraz ma świadomość znaczenia tej działalności w sferze zawodowej, społecznej i etycznej.

Na ocenę 5,0

Ma świadomość priorytetów i wagi podejmowanych decyzji w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej oraz
skutków działalności  człowieka  w środowisku  i  związanego  z  tym ryzyka,  a  także  odpowiedzialności  za
podejmowane decyzje. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z działalnością inżynierską
oraz ma świadomość znaczenia tej działalności w sferze zawodowej, społecznej i etycznej.


