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Zagrożenie i ryzyko powodziowe
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
WIKSiGIGWS.I10B.2760.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Mirosław Wiatkowski

Pozostali prowadzący Mirosław Wiatkowski, Łukasz Gruss

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest: scharakteryzowanie wezbrań, powodzi i ochrony przeciwpowodziowej, poznanie
wykorzystywanych w ochronie przeciwpowodziowej nowoczesnych narzędzi planistycznych - wyznaczanie stref
zagrożenia powodziowego, metod sporządzania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.
Przedstawienie zasad działania organów władzy publicznej w przygotowaniu oraz bezpośrednim zarządzaniu
ryzykiem powodziowym. Omówienie roli i znaczenia infrastruktury krytycznej.
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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

podstawowe procesy fizyczne zachodzące
w atmosferze ziemskiej; ma wiedzę na temat lądowej
części cyklu hydrologicznego;zna formy, symptomy
i metody oceny zagrożeń hydrometeorologicznych; ma
wiedzę dotyczącą powodzi i środków ochrony przed
nią; zna metody oceny ryzyka powodziowego
i zarządzania nim

IW_P6S_WG07 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

potrafi prowadzić zaawansowane obliczenia
matematyczne i stosować metody statystyczne
do analizy danych i opisu zjawisk potrafi stosować
technologie informacyjne w zakresie pozyskiwania
i przetwarzania informacji, obliczeń statystycznych
oraz korzystać z wybranych programów
komputerowych wspomagających projektowanie
potrafi identyfikować i analizować zjawiska
wpływające na bilans wodny i wykonać podstawowe
pomiary i obliczenia z zakresu meteorologii
i hydrologii, a także ocenić zagrożenie i ryzyko
powodziowe oraz możli-wość wystąpienia innych
zagrożeń hydrometeorologicznych

IW_P6S_UW01,
IW_P6S_UW05,
IW_P6S_UW06

Kolokwium

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Ma świadomość wpływu działalności inżynierskiej
na bezpieczeństwo i jakość życia społeczeństwa i rozu-
mie, że jej wynik jest uzależniony od właściwego
rozpoznania warunków, zastosowania najnowszych
metod ich rozwiązania oraz prawidłowej interpretacji
uzyskanych wyników; rozumie potrzebę ustawicznego
aktua-lizowania i pogłębiania wiedzy i umiejętności Ma
świadomość odpowiedzialności związanej
z wykonywanym zawodem i podejmowanymi
decyzjami oraz prawidłowo postrzega zasady etyki
zawodowej i potrzebę jej przestrzegania przez siebie
i innych; potrafi współdziałać w grupie; ma
świadomość znaczenia pozatechnicznych aspeków
działalności inżynierskiej; rozumie potrzebę dbałości
o dorobek i tradycje zawodowe Jest gotów
do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego -
ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne
wykorzystanie zasobów wodnych i ich ochronę; potrafi
myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy Ma
świadomość roli społecznej absolwenta inżynierii
i gospodarki wodnej i jest gotów
do współorganizowania działalności na rzecz
środowiska społecznego w tym do informowania
społeczeństwa o rożnych aspektach działalności
inżyniera zajmującego się gospodarką wodną

IW_P6S_K001,
IW_P6S_KK01 Projekt, Udział w dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności
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Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Konsultacje 15

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie projektu 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
75

ECTS
3.0

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
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1.

Wykład 1:     Geneza wezbrań, klasyfikacja i charakterystyka powodzi. Zasięg
powodzi (lokalne, regionalne, krajowe).

Wykład 2:     Wpływ zagospodarowania zlewni i doliny rzeki na wezbrania i
zagrożenie powodziowe.

Wykład 3:     Strefy zagrożenia powodziowego, zasady wyznaczania stref.

Wykład 4:     Ochrona koryta rzeki przed wodami powodziowymi. Środki ochrony
przed powodzią (administracyjne, ekonomiczne, techniczne).

Wykład 5:     Ochrona przed powodzią – czynna i bierna. Inżynierskie środki
ochrony przed powodzią.

Wykład 7:     Kierunki i tendencje ochrony przed powodzią w Polsce. Przykłady
wykonanych obiektów. Informatyczny System Osłony Kraju.

Wykład 8:     Zarządzanie ryzykiem powodziowym - definicje, analiza i ocena
ryzyka, zasady zarządzania ryzykiem. Podstawy procesu planistycznego.
 Wymagane cechy planów. Zarządzanie procesem planowania.

Wykład 9-10.  Katalog celów zarządzania ryzykiem powodziowym. Katalog celów
(głównych i szczegółowych) zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru
dorzecza i regionu wodnego. Wstępna ocena ryzyka powodziowego.

Wykład 11:   Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego. Zasady sporządzania map
zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego.

Wykład 12:   Plan zarządzania ryzykiem powodziowym.

Wykład 13:   Walory przyrodnicze rzek i ich związek ze stanem koryta.
Oddziaływanie powodzi na środowisko. Wpływ technicznych środków ochrony
przeciwpowodziowej na środowisko. 

Wykład 14:   Infrastruktura krytyczna w dolinach rzek. Ochrona infrastruktury
krytycznej.

Wykład 15.   Struktura, organizacja i działania służb ochrony przed powodzią,
plany zarządzania kryzysowego.

Wykład
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2.

1.      Podstawa opracowania.

2.      Regulacje prawne, materiały źródłowe.

3.      Charakterystyka zlewni i cieków na tym obszarze.

4.      Hydrografia, hydrologia i klimat badanego obszaru.

5.      Mapy obszarów zlewni z zaznaczeniem granic zlewni, ukazujące topografię
terenu oraz jego zagospodarowanie.

6.      Charakterystyka i opis powodzi historycznych. 

a)      które spowodowały znaczące negatywne skutki dla życia i zdrowia ludzi,
środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej zawierający
ocenę tych skutków, zasięg powodzi oraz trasy przejścia wezbrania
powodziowego.

7.      Ocena potencjalnych negatywnych skutków powodzi mogących wystąpić w
przyszłości dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz
działalności gospodarczej, z uwzględnieniem: 

a)      topografii terenu, 

b)      położenia cieków wodnych i ich ogólnych cech hydrologicznych oraz
geomorfologicznych, w tym obszarów zalewowych jako naturalnych obszarów
retencyjnych, 

c)      skuteczności działania istniejących budowli przeciwpowodziowych i
regulacyjnych, 

d)      położenia obszarów zamieszkanych, 

e)      położenia obszarów, na których jest wykonywana działalność gospodarcza.

8.      Miary powodziogenności.

9.      Określenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wraz z
głębokościami, prędkościami i kierunkami przepływu wody.

10.  Prognoza długofalowego rozwoju wydarzeń, w szczególności wpływu zmian
klimatu na występowanie powodzi.

11.  Określenie głównych celów zarządzania ryzykiem powodziowym i działania
przyczyniające się do ochrony przed powodzią.

12.  Organizacja systemu zarządzania kryzysowego na badanym obszarze w
aspekcie ochrony przed powodzią.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Dyskusja, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt, Kolokwium, Udział w dyskusji 50%
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Wymagania wstępne
hydrologia, hydraulika, regulacja rzek
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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_UW01 Absolwent potrafi prowadzić zaawansowane obliczenia matematyczne i stosować metody statystyczne do
analizy danych i opisu zjawisk

IW_P6S_UW05
Absolwent potrafi stosować technologie informacyjne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji,
obliczeń statystycznych oraz korzystać z wybranych programów komputerowych wspomagających
projektowanie

IW_P6S_UW06
Absolwent potrafi identyfikować i analizować zjawisk wpływające na bilans wodny i wykonać podstawowe
pomiary i obliczenia z zakresu meteorologii i hydrologii, a także ocenić zagrożenie i ryzyko powodziowe
oraz możliwość wystąpienia innych zagrożeń hydrometeorologicznych

IW_P6S_WG07
Absolwent zna i rozumie procesy fizyczne zachodzące w atmosferze ziemskiej; zagadnienia obejmujące
lądową część cyklu hydrologicznego; zna formy, symptomy i metody oceny zagrożeń
hydrometeorologicznych a także powodzi i środków ochrony przed nią; zna metody oceny ryzyka
powodziowego i zarządzania nim


