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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Kod ECTS

13.9.0059
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Katedra Hydrologii
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Oceanografii i
Geografii

Gospodarka wodna i
ochrona zasobów wód

forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr inż. Marzena Sztobryn
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład, Ćw. warsztatowe
Sposób realizacji zajęć

zajęcia poza pomieszczeniami dydaktycznymi UG, zajęcia w sali
dydaktycznej

Liczba godzin

Ćw. warsztatowe: 15 godz., Wykład: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

3
Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego
Liczba punktów ECTS: 50
Łączna liczba godzin:
- udział w wykładach: 30
- udział w konwersatorium: 15
- udział w egzaminie/zaliczeniu: 2
- udział w konsultacjach: 3

Praca własna studenta:
Liczba punktów ECTS: 1
Łączna liczba godzin: 30
- przygotowanie do egzaminu:  20
- zajęcia o charakterze praktycznym: 10

Cykl dydaktyczny

2020/2021 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną-
ćwiczenia warsztatowe: analiza tekstów z dyskusją /
metoda projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy,
praktyczny) / gry symulacyjne / praca w grupach /
analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) /
dyskusja / rozwiązywanie zadań

-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę-
Egzamin-

Formy zaliczenia

egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi-
wykonanie pracy zaliczeniowej - wykonanie określonej pracy praktycznej-

Podstawowe kryteria oceny

- w przypadku egzaminu, kolokwium pisemnego uzyskanie powyżej 50% punktów,
- uzyskanie oceny pozytywnej pracy zaliczeniowej, projektu lub prezentacji oraz pracy
praktycznej

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
hydrologia ogólna, podstawy gospodarki wodnej, meteorologia i klimatologia, podstawy prawne w ochronie środowiska i gospodarce wodnej,
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społeczno-ekonomiczne aspekty gospodarki wodnej, budownictwo wodne i ochrona wybrzeży, funkcjonowanie służby hydrologiczno-
meteorologicznej

B. Wymagania wstępne
Wiedza z zakresu wiadomości o geografii fizycznej i ekonomicznej oraz podziale hydrograficznym Polski z lekcji geografii w zakresie programu
szkoły średniej

Cele kształcenia

Wykład: zdobycie podstawowej wiedzy o podstawach prawnych i organizacji systemu zarządzania kryzysowego wraz z zadaniami i kompetencjami
instytucji. Zapoznanie się z pracą centrów zarządzania kryzysowego na poziomie województwa i powiatu/gminy.  Rozpoznawanie i interpretowanie
przyczyn powstawania sytuacji kryzysowej. Wpływ klęsk żywiołowych a w szczególności powodzi i suszy na życie ludności, środowiska naturalnego i
infrastruktury. Rola służby hydrologiczno-meteorologicznej w systemie zarządzania kryzysowego.
Ćwiczenia warsztatowe: umiejętność rozumienia treści i procedur zarządzania kryzysowego. Umiejętność analizy i rozumienia oraz rozpoznawania
najważniejszych przyczyn określonych sytuacji kryzysowych i podstawowych problemów kryzysowych wywołanych klęskami żywiołowymi, a w
szczególności powodzi .Przedmiot ten przygotowuje studenta do samodzielnego analizowania podstawowych problemów  z zakresu zarządzania
kryzysowego, oceny zagrożenia i reakcji instytucji państwowych.

Treści programowe

A. Problematyka wykładu
A.1. Przyczyny (naturalne i antropogeniczne) powstawania zagrożeń
A.2. Kryteria oceny sytuacji kryzysowej
A.3. Podstawy prawne zarządzania w sytuacjach kryzysowych
A.4. Struktura zarządzania kryzysowego w RP
A.5. Klęski żywiołowe oraz ich wpływ na podstawowe składniki ochrony ( ludność z mieniem, środowisko
          Infrastruktura) ,
A.6. Strategia reagowania na klęski żywiołowe, a w szczególności powodzie i susze
B. Problematyka ćwiczeń warsztatowych
B.1. Analiza planu zarządzania kryzysowego na szczeblu województwa
B.2. Analiza prognozowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi
B.3. Gra symulacyjna wybranych sytuacji kryzysowych
B.4. Zapoznanie się pracą centrów zarządzania kryzysowego na poziomie województwa

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
A.1. wykorzystywana podczas zajęć
Grocki R. 2012 Zarzadzanie Kryzysowe – dobre praktyki. Difin SA
Ustrnul Z., Czekierda D., 2009 Atlas ekstremalnych zjawisk meteorologicznych oraz sytuacji synoptycznych w Polsce,       
                 IMGW, seria: Atlasy,
           
Lorenc H. i in. 2012 Klęski żywiołowe, a bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. projekt KLIMAT. T3., Warszawa 2012 Wibig J. i In. 2012. Warunki
klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku południowym. Spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w
gospodarce krajowej. projekt KLIMAT. T1.IMGW PIB, Warszawa  2012
Sztobryn M. i in. Działalność służb hydrologiczno-meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Oddział Morski w Gdyni podczas powodzi sztormowej 13-15.10.2009. raport IMGW PIB.
A.2. studiowana samodzielnie przez studenta
Ustawy z zakresu zarządzania kryzysowego, klęskach i stanach nadzwyczajnych, itp.
B. Literatura uzupełniająca
W. Lidwa, W. Krzeszowski, W. Więcek, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Warszawa 2010
J. Ziarko, J. Walas-trębacz, Podstawy zarządzania kryzysowego cz.1. Kraków 2010.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Efekty w obszarze nauk przyrodniczych:
P1P_W04, P1P_W05,
P1P_U02, P1P_U03, P1P_K02, P1P_K03, P1P_K07

Efekty dla kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów

wód:

K_W12, K_U12, 14, K_K07

Wiedza

K_W12 - Opisuje organizację i podstawy prawne zarządzania kryzysowego w
Polsce
K_W13, K_W15 - Definiuje zagrożenia naturalne będące przyczynami sytuacji
kryzysowych 
K_14, K_W15 - Rozumie kolejność działań w systemie zarządzania kryzysowego
K_W13, K_W14 - Rozumie podstawowe interakcje pomiędzy poszczególnymi
komponentami zarządzania kryzysowego
K_W15 - Zna w stopniu podstawowym i rozumie różnice pomiędzy klęskami
żywiołowymi a antropogenicznymi
K_W13, K_W15 - Ma podstawową wiedzę o powodziach i suszach  i metodach
zarządzania kryzysowego podczas ich wystąpienia
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Umiejętności

K_U12 - Wskazuje odpowiednie przepisy prawa oraz organy administracji
odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe
K_U14 - Dokonuje analizy studium przypadku problemów zarządzania
kryzysowego  pod kątem oddziaływania na systemy: ekologiczny, społeczny oraz
ekonomiczny,
K_U15 - Rozróżnia cele, analizuje i ocenia nowoczesne strategie zarządzenia
kryzysowego
K_U12, K_U14, K_U15 - potrafi posługiwać się terminologią z zakresu zarządzania
kryzysowego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury przedmiotu w języku
polskim oraz ostrzeżeń i innych dokumentów wydawanych podczas zagrożenia
klęskami żywiołowymi
K_U14 - umie poprawnie wnioskować na podstawie informacji  pochodzących z
różnych źródeł,

Kompetencje społeczne (postawy)

K_K08 -  ma świadomość poziomu swoich kompetencji zawodowych i osobistych,
rozumie potrzebę ich podnoszenia, a także aktualizuje i poszerza swoją wiedzę i
umiejętności,  zachowuje ostroż-ność/krytycyzm w wyrażaniu opinii
K_K07 - Poprzez odgrywanie ról różnych grup interesariuszy, potrafi porozumiewać
się ze specjalistami i niespecjalistami w sytuacjach kryzysowych
K_K08 - potrafi odpowiednio wyznaczać priorytety służące realizacji określonego
przez siebie lub innych zadania a także samodzielnie i skutecznie organizuje swoją
pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania
K_K06 - jest odpowiedzialny za pracę własną oraz wykazuje gotowość
podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności
za wspólnie zrealizowane zadania
K_K06, K_K08 - wykazuje odpowiedzialność za przygotowane przez siebie opinie i
podejmowane decyzje

Kontakt

msztobryn@o2.pl
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