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1. Informacje ogólne

Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Specjalność: -

Profil kształcenia: ogólnoakademicki (A)

Forma studiów: studia stacjonarne 

Stopień kształcenia: I

Semestr: 6 

Nazwa przedmiotu (j. pol.): Ochrona przed powodzią

Nazwa przedmiotu (j. ang.): Flood defense

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 10 godz., ćwiczenia 20 godz. 

Liczba punktów ECTS: 2

Język wykładowy: polski

Kod przedmiotu: I.OCHRPP.SI.IS

Cele przedmiotu: Przyswojenie i  utrwalenie wiadomości  o ochronie przed powodzią na terenach
górskich i nizinnych. Typy i metody ochrony przed powodzią. Metody walki z po-
wodzią.  Model  przejścia  fali  powodziowej  przy zastosowaniu oprogramowania
DHI Mike. 

Literatura: 1. Radczuk L., Szymkiewicz R., Jełowicki J., Żyszkowska W., Brun J-F., 2001, Wy-
znaczanie stref zagrożenia przeciwpowodziowego, Ograniczanie skutków powodzi 
w skali lokalnej, Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego, SAFEGE, ISBN 
83-914974-1-0, s. 251,

2. Ozga-Zielińska M., 1994, Modelowanie procesów hydrologicznych, praca zbiorowa,
Monografie KGW PAN, z. 5, ISSN 0867-7816, Warszawa,

3. Nachlik E., Kostecki S., Gądek W., Stochmal R., 2000, Strefy zagrożenia powodzio-
wego, 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 Me-
lioracji i Użytków Zielonych w Falentach, s. 262,

5. Prawo Wodne, USTAWA  z dnia 18 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami,
6. Dyrektywa Powodziowa (2007/60/WE).
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2. Efekty kształcenia (EK) dla modułu – przedmiotu

Symbol
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WIEDZA

OCHRPP_W01

Zna potrzeby i zasady gospodarczego wykorzystania rzek. Zna
prawa  hydrauliki  koryt  otwartych.   Zna  zależności  pomiędzy
procesami morfodynamicznymi  występującymi  w rzekach,  ich
zlewniach a parametrami hydrologicznymi i ich wpływ na wy-
stępowanie zjawisk powodziowych. Zna zasady i metody ochro-
ny przed powodzią.

IS1_W07
InzA_W02
InzA_W05

R1A_W05
R1A_W06
T1A_W05

UMIEJĘTNOŚCI

OCHRPP_U01

Potrafi wykorzystać techniki inżynierii systemowej do rozwią-
zywania problemów technicznych, technologicznych i organiza-
cyjnych związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem lud-
ności, inwentarza i mienia przed powodzią. 

IS1_U16
InzA_U02
InzA_U06
InzA_U08

R1A_U01
R1A_U06
T1A_U10
T1A_U14
T1A_U15

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

OCHRPP_K01

Ma świadomość roli społecznej absolwenta Wydziału Inżynierii
Środowiska. Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania
społeczeństwu informacji  i  opinii  dotyczących  osiągnięć  tech-
nicznych stosowanych na obszarach zagrożonych powodzią. Ma
świadomość i  zrozumienie pozatechnicznych  aspektów i  skut-
ków działalności inżyniera, w tym jej wpływu na środowisko i
związane w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

IS1_K02
IS1_K07

InzA_K01
InzA_K02 

R1A_K03
R1A_K04
R1A_K05
T1A_K02
T1A_K07

OCHRPP_K02
Ma świadomość ciągłych zmian w gospodarce oraz zna i rozu-
mie odmienność interesów ekonomicznych podmiotów gospo-
darczych. 

IS1_K08 InzA_K02
R1A_K01
R1A_K08

OCHRPP_K03
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz goto-
wość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i pono-
szenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

IS1_K04 InzA_K01

R1A_K02
R1A_K05
T1A_K03
T1A_K04
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3. Szczegółowy opis modułu /przedmiotu/

Symbol EK
przedmiotu

Treści kształcenia
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OCHRPP_W01
Określenie zjawiska powodzi. Rodzaje i charakterystyka powo-
dzi. Geneza i przebieg powodzi na obszarach nizinnych i gór-
skich.

1 1 – – 732

OCHRPP_W01

OCHRPP_K03

Ochrona  przeciwpowodziowa  w zbiornikach  wodnych,  stero-
wanie przebiegiem kulminacji fali powodziowej. System moni-
toringu. System ochrony kraju.

1 2 – – 732

OCHRPP_W01

OCHRPP_K01

OCHRPP_K02

Prawo Wodne i Dyrektywa Powodziowa – implementacja. 1 2 – – 732

OCHRPP_W01

OCHRPP_K01
Wpływ zagospodarowania zlewni na przebieg powodzi. 1 2 – – 732

OCHRPP_W01

OCHRPP_K01

OCHRPP_K03

Rodzaje ochrony przeciwpowodziowej. 1 2 – – 732

OCHRPP_W01

OCHRPP_K03
Zastosowanie programów hydroinformatycznych i modeli nu-
merycznych w ochronie przeciwpowodziowej. 

1 1 – – 732

Sumy godzin: 10 0 – –

OCHRPP_U01

OCHRPP_K03

Wydanie  tematów. Wykonanie  modelu hydrologicznego sieci
rzecznej.  Analiza  zagospodarowania  zlewni.  Przygotowanie
modelu sieci rzecznej w programie HDI MIKE.

21 4 4 – 202

OCHRPP_U01

OCHRPP_K03
Przygotowanie  danych  układu  poziomego  i  pionowego  sieci
rzecznej.

21 6 6 – 202

OCHRPP_U01

OCHRPP_K03
Dobór współczynnika szorstkości  Manninga dla rzek i terasy
zalewowej.

21 2 2 – 202

OCHRPP_U01

OCHRPP_K03
Kalibracja i weryfikacja modelu. Analiza wyników. 21 2 2 – 202

OCHRPP_U01

OCHRPP_K02

OCHRPP_K03

Sporządzenie mapy zasięgu powodzi. Sporządzenie scenariusza
ochrony przeciwpowodziowej.

21 4 6 – 202

OCHRPP_U01 Zaliczenie projektu. 21 2 1 – 202

Sumy godzin: 20 21 – –
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4. Statystyka modułu – przedmiotu

Liczba godzin nakładu pracy studenta i punkty ECTS
Liczba
godzin

ECTS

Liczba godzin (punktów ECTS) – zakres obowiązkowy – –

Liczba godzin (punktów ECTS) – zakres do wyboru 51 2

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

20 0.8

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

21 0.8

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

26.5 1.0

Liczba godzin (punktów ECTS) – obszar kształcenia w obszarze nauk technicznych 24.5 1.0

5. Kryteria oceny

Efekt kształcenia dla przedmiotu – OCHRPP_W01

Na ocenę 2,0

Nie zna potrzeb i zasad gospodarczego wykorzystania rzek. Nie zna praw hydrauliki koryt otwartych.
Nie zna zależności pomiędzy procesami morfodynamicznymi występującymi w rzekach, ich zlew-
niach a parametrami hydrologicznymi. Nie rozumie ich wpływu na występowanie zjawisk powodzio-
wych. Nie zna zasad i metod ochrony przed powodzią.

Na ocenę 3,0
Rozumie zależności pomiędzy procesami morfodynamicznymi występującymi w rzekach, ich zlew-
niach a parametrami hydrologicznymi i ich wpływ na występowanie zjawisk powodziowych. Potrafi
wyliczyć i częściowo omówić metody ochrony przed powodzią.

Na ocenę 3,5

Rozumie prawa hydrauliki koryt  otwartych.  Rozumie zależności pomiędzy procesami morfodyna-
micznymi występującymi w rzekach, ich zlewniach a parametrami hydrologicznymi i ich wpływ na
występowanie zjawisk powodziowych. Potrafi wyliczyć i częściowo omówić metody ochrony przed
powodzią.

Na ocenę 4,0
Zna dobrze prawa hydrauliki koryt otwartych.  Rozumie zależności pomiędzy procesami morfodyna-
micznymi występującymi w rzekach, ich zlewniach a parametrami hydrologicznymi i ich wpływ na
występowanie zjawisk powodziowych. Zna zasady i metody ochrony przed powodzią.

Na ocenę 4,5
Zna dobrze prawa hydrauliki koryt otwartych.  Zna zależności pomiędzy procesami morfodynamicz-
nymi występującymi w rzekach, ich zlewniach a parametrami hydrologicznymi i ich wpływ na wy-
stępowanie zjawisk powodziowych. Zna zasady i metody ochrony przed powodzią.

Na ocenę 5,0

Zna potrzeby i zasady gospodarczego wykorzystania rzek. Zna prawa hydrauliki koryt  otwartych.
Zna zależności pomiędzy procesami morfodynamicznymi występującymi w rzekach, ich zlewniach a
parametrami hydrologicznymi i ich wpływ na występowanie zjawisk powodziowych. Zna zasady i
metody ochrony przed powodzią.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – OCHRPP_U01

Na ocenę 2,0
Nie potrafi wykorzystać technik inżynierii systemowej do rozwiązywania problemów technicznych,
technologicznych i organizacyjnych związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem ludności, in-
wentarza i mienia przed powodzią.

Na ocenę 3,0
Przeważnie  rozumie  techniki  inżynierii  systemowej  do  rozwiązywania  problemów  technicznych,
technologicznych i organizacyjnych związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem ludności, in-
wentarza i mienia przed powodzią.

Na ocenę 3,5
Rozumie techniki inżynierii systemowej do rozwiązywania problemów technicznych, technologicz-
nych i organizacyjnych związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem ludności, inwentarza i mie-
nia przed powodzią.

Na ocenę 4,0
Zna techniki inżynierii systemowej do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i
organizacyjnych  związanych  z  przygotowaniem i  zabezpieczeniem ludności,  inwentarza  i  mienia
przed powodzią.

Na ocenę 4,5 Potrafi wykorzystać wybrane techniki inżynierii systemowej do rozwiązywania problemów technicz-
nych, technologicznych i organizacyjnych związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem ludno-
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ści, inwentarza i mienia przed powodzią.

Na ocenę 5,0
Potrafi  wykorzystać  techniki  inżynierii  systemowej  do  rozwiązywania  problemów  technicznych,
technologicznych i organizacyjnych związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem ludności, in-
wentarza i mienia przed powodzią.

Efekt kształcenia dla przedmiotu – OCHRPP_K01

Na ocenę 2,0

Nie ma świadomości roli społecznej absolwenta Wydziału Inżynierii Środowiska. Nie rozumie po-
trzeby formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć tech-
nicznych stosowanych na obszarach zagrożonych powodzią. Nie ma świadomości i zrozumienia po-
zatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera, w tym jej wpływu na środowisko i zwią-
zane w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

Na ocenę 3,0
Ma w ograniczonym zakresie świadomość roli społecznej absolwenta Wydziału Inżynierii Środowi-
ska. Rozumie podstawy swojej działalności jako inżyniera środowiska, w tym jej wpływu na środo-
wisko i związaną w tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. 

Na ocenę 3,5
Ma w ograniczonym zakresie świadomość roli społecznej absolwenta Wydziału Inżynierii Środowi-
ska. Rozumie pozatechniczne skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływu na środowisko i zwią-
zane w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

Na ocenę 4,0

Ma w ograniczonym zakresie świadomość roli społecznej absolwenta Wydziału Inżynierii Środowi-
ska. Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących
osiągnięć technicznych stosowanych na obszarach zagrożonych powodzią. Rozumie pozatechniczne
skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływu na środowisko i związane w tym odpowiedzialności
za podejmowane decyzje. 

Na ocenę 4,5

Ma w ograniczonym zakresie świadomość roli społecznej absolwenta Wydziału Inżynierii Środowi-
ska. Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących
osiągnięć technicznych stosowanych na obszarach zagrożonych powodzią. Ma świadomość i zrozu-
mienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżyniera, w tym jej wpływu na środowi-
sko i związane w tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

Na ocenę 5,0

Ma świadomość roli społecznej absolwenta Wydziału Inżynierii Środowiska. Rozumie potrzebę for-
mułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących osiągnięć technicznych
stosowanych na obszarach zagrożonych powodzią. Ma świadomość i zrozumienie pozatechnicznych
aspektów i skutków działalności inżyniera, w tym jej wpływu na środowisko i związane w tym odpo-
wiedzialności za podejmowane decyzje. 

Efekt kształcenia dla przedmiotu – OCHRPP_K02

Na ocenę 2,0
Nie ma świadomości ciągłych zmian w gospodarce. Nie zna i nie rozumie odmienności interesów
ekonomicznych podmiotów gospodarczych. 

Na ocenę 3,0 Ma świadomość odmienności interesów ekonomicznych podmiotów gospodarczych. 

Na ocenę 3,5 Rozumie odmienność interesów ekonomicznych podmiotów gospodarczych. 

Na ocenę 4,0
Ma dobrą świadomość ciągłych zmian w gospodarce i rozumie odmienność interesów ekonomicz-
nych podmiotów gospodarczych. 

Na ocenę 4,5
Ma świadomość ciągłych zmian w gospodarce oraz zna i rozumie odmienność interesów ekonomicz-
nych podmiotów gospodarczych. 

Na ocenę 5,0
Rozumie proces ciągłych zmian w gospodarce oraz zna i rozumie odmienność interesów ekonomicz-
nych podmiotów gospodarczych. 

Efekt kształcenia dla przedmiotu – OCHRPP_K03

Na ocenę 2,0
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom
pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Na ocenę 3,0 Zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za pracę własną oraz w grupie.

Na ocenę 3,5
Częściowo rozumie odpowiedzialność za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasa-
dom pracy w zespole.

Na ocenę 4,0
Częściowo rozumie odpowiedzialność za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasa-
dom pracy w zespole. Rozumie potrzebę ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane za-
dania.

Na ocenę 4,5
Częściowo rozumie odpowiedzialność za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasa-
dom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Na ocenę 5,0
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom
pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
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