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Inżynieria rzeczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
inżynieria i gospodarka wodna

Specjalność

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGWGWS.I10B.1018.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Radosław Stodolak

Pozostali prowadzący Radosław Stodolak

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Kurs dotyczy poznania roli i możliwości celowego kształtowania warunków przepływu wody i transportu
rumowiska, przy wykorzystaniu metod technicznych i biologicznych, których zadaniem jest przystosowanie
cieków do ich gospodarczego wykorzystania, ochrony przed powodzią i suszą.
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna procesy hydrauliczne zachodzące w korytach
rzecznych. IW_P6S_WG05 Zaliczenie pisemne,

Kolokwium

W2
Zna zasady projektowania robót regulacyjnych oraz
projektowania przekroju poprzecznego koryta rzeki,
formowania spadku regulacyjnego w warunkach
zachowania równowagi hydrodynamicznej.

IW_P6S_WG14 Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

W3
Zna zasady opracowywania projektów technicznych
z zakresu inżynierii rzecznej oraz stosowania
rozwiązań przyjaznych środowisku.

IW_P6S_WG14,
IW_P6S_WG15,
IW_P6S_WG17

Zaliczenie pisemne,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1 Potrafi opracować projekt regulacji koryta rzeki. IW_P6S_UW12 Projekt, Kolokwium

U2
Umie dobrać spadek podłużny i parametry przekroju
poprzecznego, zapewniające wymaganą
przepustowość i stabilność koryta z uwzględnieniem
natężenia ruchu rumowiska dennego.

IW_P6S_UW12,
IW_P6S_UW15 Projekt, Kolokwium

U3 Potrafi zaprojektować techniczne i biologiczne
ubezpieczenie koryta cieków górskich i nizinnych. IW_P6S_UW12 Projekt, Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Rozumie uzasadnioną dobrem społecznym
konieczność ingerencji w układ i parametry cieków
wodnych.

IW_P6S_K001 Aktywność na zajęciach

K2
Ma świadomość odpowiedzialności za naturalne
środowisko i racjonalne gospodarowanie zasobami
wodnymi.

IW_P6S_K001 Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach

K3
Jest przygotowany do prowadzenia akcji
przeciwpowodziowych i likwidowania nagłych
zagrożeń w obrębie dolin rzecznych.

IW_P6S_KK01 Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Konsultacje 5

Przygotowanie projektu 20

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 16
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
103

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
67

ECTS
2.4

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Cele i zadania inżynierii rzecznej.

2. Charakterystyka, znaczenie i funkcje rzek.

3. Rumowisko rzeczne oraz charakterystyka procesów fluwialnych związanych z
przepływem wody i transportem rumowiska.

4. Obliczenia hydrauliczne koryt rzecznych rozmywalnych i nierozmywalnych,
projektowanie przekroju regulacyjnego, spadku i trasy cieku.

5. Projektowanie robót z zakresu inżynierii rzecznej w obszarach
zurbanizowanych.

6. Budowle i systemy regulacyjne.

7. Zabudowa potoków górskich. Zapory przeciwrumowiskowe, progi i stopnie.

8. Umocnienia techniczne dna koryta i brzegów koryta. Materiały i elementy
budowlane stosowane w inżynierii rzecznej.

9. Naturalna regulacja rzek. Umocnienia biotechniczne i biologiczne dna i brzegów
koryta.

10. Renaturyzacja i rewitalizacja rzek.

11. Ochrona przed powodzią – poldery zalewowe, zbiorniki suche i stale piętrzące
wodę.

12. Obwałowania rzek – zasady projektowania i wykonawstwa, wady i zalety.
Urządzenia wałowe.

13. Budowle koncentracyjne i przepuszczalne.

14. Prace inwentaryzacyjne, pomiarowe i przygotowawcze dla koncepcji i
projektów zagospodarowania rzek.

15. Zasady dobrej praktyki w robotach utrzymaniowych. Zasady eksploatacji i
konserwacji budowli regulacyjnych, konserwacja i pielęgnowanie budowli
biotechnicznych.

Wykład

2.

1-13: Projekt techniczny zapory przeciwrumowiskowej.

14: Kolokwium.

15: Zaliczenie ćwiczenia projektowego.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe
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Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej
przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Aktywność na zajęciach, Kolokwium 50%

Wymagania wstępne
hydrologia, mechanika płynów

Literatura
Obowiązkowa

Wołoszyn J., Czamara W., Eliasiewicz R., Krężel J., Regulacja rzek i potoków, AWR, Wrocław 19941.
Ratomski J.,Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich, Politechnika Krakowska, Kraków 20002.
Przyjazne naturze kształtowanie rzek i potoków, Praca zbiorowa, Wrocław-Kraków 20063.

Dodatkowa

Żelazo J, Popek Z,, Podstawy renaturyzacji rzek, SGGW, Warszawa 20121.
Begemann W, Schiechtl H,, Inżynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym, 19992.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IW_P6S_K001
Absolwent jest gotów do podejmowania odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem i
podejmowanymi decyzjami oraz prawidłowego przestrzegania zasad etyki zawodowej przez siebie i
innych; potrafi współdziałać w grupie; ma świadomość znaczenia pozatechnicznych aspektów działalności
inżynierskiej; rozumie potrzebę dbałości o dorobek i tradycje zawodowe

IW_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do uznawania wpływu działalności inżynierskiej na bezpieczeństwo i jakość życia
społeczeństwa i rozumie, że jej wynik jest uzależniony od właściwego rozpoznania warunków,
zastosowania najnowszych metod ich rozwiązywania oraz prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników;
rozumie potrzebę ustawicznego aktualizowania i pogłębiania wiedzy i umiejętności

IW_P6S_UW12
Absolwent potrafi określić podstawowe elementy i procesy opisujące koryto rzeczne i zaproponować
działania inżynierskie o charakterze technicznym i ekologicznym poprawiające warunki przepływu w
ciekach; zaprojektować regulację cieku z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych

IW_P6S_UW15
Absolwent potrafi zaproponować rozwiązania techniczne i ekologiczne pozwalające na bardziej efektywne
gospodarowanie wodą w celu poprawy i zintensyfikowania gospodarczego i komunikacyjnego
wykorzystania rzek i dolin rzecznych

IW_P6S_WG05
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące opisu zjawisk i praw
rządzących zachowaniem się cieczy w spoczynku i podczas przepływu przez urządzenia inżynierskie i
koryta otwarte; zna zasady modelowania hydraulicznego i podstawy przepływu mieszanin

IW_P6S_WG14
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z zakresu morfologii rzek, procesów
korytowych, uwarunkowań środowiskowych, rozwiązań ekologicznych i technicznych wpływających na
warunki przepływu

IW_P6S_WG15
Absolwent zna i rozumie rodzaje konstrukcji piętrzących wodę, rozumie zasady ich działania,
projektowania, wykonawstwa i możliwości ich hydroenergetycznego wykorzystania przy zapewnieniu
ciągłości ekologicznej cieku

IW_P6S_WG17
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące szlaków wodnych, budowli
wodnych i prac inżynieryjnych związanych z gospodarczym i komunikacyjnym wykorzystaniem rzek i dolin
rzecznych


