
 

Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa  

Nazwa przedmiotu: Modelowanie zagrożeń 

 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie pierwszego stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 1/2 1/2    

 Liczba godzin w semestrze   15/6 15/8    

 Forma zaliczenia Egzamin zal.na ocenę    

 Liczba punktów ECTS 1 2    
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  

Brak warunków wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Podstawowym celem dydaktycznym jest zapoznanie studenta z możliwością ujęcia w postaci 

modelu matematyczno-fizycznego poszczególnych rodzajów zagrożeń oraz prognozowania 

na tej bazie rozprzestrzeniania się zagrożeń dla ludzi i środowiska.  

 

Metody dydaktyczne:  

Wykład oparty na studiowaniu literatury przedmiotu oraz studium przypadków. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Podstawą zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń oraz pisemnego 

testu/kolokwium.  

 

Treści programowe:  

1. Matematyczno –fizyczne modele zagrożeń.  

2. Wybrane procesy atmosferyczne.  

3. Strefy zagrożenia powodziowego.  

4. Osłona hydrologiczna. 

5. Elementy teorii pożarów. Równania bilansowe opisujące pożar. Bilans masy i bilans 

energii w pożarach wewnętrznych. Wymiana gazowa w warunkach pożaru 

wewnętrznego. Stany stacjonarne i niestacjonarne pożaru wewnętrznego. Zjawiska 

nieliniowe pożaru wewnętrznego.  

6. Teorie wybuchu.  

7. Awarie techniczne.  

8. Zagrożenia ze strony deformacji zapadliskowych i wstrząsów sejsmicznych. 

9. Zagrożenia powodowane przez osuwiska.  

 

 



 

Literatura podstawowa:  

1. Abramowicz M. i inni, Bezpieczeństwo pożarowe budynków. cz. I, SGSP, Warszawa 

2002. 

2. Pofit-Szczepańska M., Wybrane zagadnienia z fizykochemii wybuchu. SGSP, 

Warszawa 2005. 

3. Wolanin J., Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli: ochrona ludności na czas pokoju. 

SGSP, Warszawa 2005. 

4. Woliński M. i inni, Ocena zagrożenia wybuchem. SGSP, Warszawa 2007. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Hamanowicz E., Ratownictwo techniczne. cz. 3. Prognozowanie zagrożeń i ewakuacja 

ludzi niepełnosprawnych z obiektów szpitalnych, WOSP, Warszawa 1988. 

 

Efekty kształcenia: 

W wyniku realizacji procesu dydaktycznego student zrozumie prawa przyrody w aspekcie 

deterministycznym i probabilistycznym oraz podstawy ujęcia ich w postaci modeli 

matematyczno – fizycznych umożliwiających ich opis i prognozowanie. 

 

Język wykładowy: polski 

 

 

 

ĆWICZENIA 

Wymagania wstępne:  

Brak warunków wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Ćwiczenia umożliwią opanowanie umiejętności budowy modeli matematyczno-fizycznych 

poszczególnych zagrożeń dla ludzi i środowiska i na ich podstawie prognozowania 

rozprzestrzeniania się zagrożeń 

 

Metody dydaktyczne:  

Zajęcia interaktywne, praca w zespołach, ćwiczenia prowadzone metodą praktycznego 

opracowania założeń (algorytmu) do modelu symulacyjnego poszczególnych zagrożeń oraz 

wykorzystania symulacyjnych modeli zagrożeń do badania przewidywanego 

rozprzestrzeniania się zagrożeń dla ludzi i środowiska.  

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Student otrzymuje zaliczenie po spełnieniu następujących warunków: 

 minimum 80% obecności na zajęciach i pozytywna ocena jego aktywności,  

 otrzymanie pozytywnej oceny z opracowanego algorytmu oraz wyników badań na 

podstawie symulacyjnych modeli zagrożeń. 

 

Treści programowe:  

1. Modelowanie zagrożeń powodziowych.  

2. Modelowanie i prognozowanie zagrożeń powodowanych przez katastrofy budowlane. 

3. Prognozowanie zagrożeń powodowanych przez anomalia klimatyczne: susze, 

huragany, intensywne opady śniegu.  



 

4. Modele pożaru. Modelowanie uwolnienia masy i/lub energii.  

5. Modele rozprzestrzeniania się skażeń oraz obłoku palnego lub toksycznego.  

6. Prognozowanie zagrożeń biologicznych, chemicznych i radiologicznych. 

Modelowanie zagrożeń w transporcie lądowym, wodnym i powietrznym.  

7. Prognozowanie zagrożeń epidemiologicznych i zatruć. Prognozowanie zagrożeń 

związanych z infrastrukturą krytyczną i zatruć ujęć wody.  

 

Literatura podstawowa: 

1. Gałązka E. i inni, Metody obliczeniowe wybranych parametrów palności, 

wybuchowości i dymotwórczości substancji chemicznych. SGSP, Warszawa 2004. 

2. Pofit-Szczepańska M. i inni, Obliczanie parametrów wybuchu i pożarów w czasie 

katastrof i awarii. SGSP, Warszawa 2005. 

3. Wolanin J., Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli: ochrona ludności w czasie pokoju. 

SGSP, Warszawa 2005. 

 

Literatura uzupełniająca 

1. Fizykochemia spalania i wybuchów, Ćwiczenia laboratoryjne, SGSP, Warszawa 1996. 

2. Kołodziński E., Komputerowe wspomaganie zarządzania bezpieczeństwem 

publicznym. WAT, Warszawa 2003. 

3. Marciniak A., Działania ratownicze w obszarze zagrożenia radiologicznego. SGSP, 

Warszawa 1998. 

 

Efekty kształcenia: 

Student opanuje umiejętność modelowania rozprzestrzeniania się poszczególnych rodzajów 

zagrożeń, konstruowania uproszczonych matematyczno-fizycznych modeli zagrożeń 

kinetycznych, prognozowania rozprzestrzeniania się zagrożeń oraz określania czasów 

granicznych dla krytycznych kryteriów zagrożeń.  

 

Osoba(y) prowadząca(e):  
dr inż. Jerzy Górski 

 


