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KALENDARZ SZKOLEŃ I WYDARZEŃ 2017 

 MIKE URBAN WD & CS 
Wprowadzenie do modelowania systemo w  
wodociągowych i kanalizacyjnych  

22-23 Kwietnia Rzeszo w 

 
MIKE HYDRO River/ 
MIKE FLOOD  

Zintegrowane modelowanie powodzi rzecznych1D 
oraz 2D  

7-9 Kwietnia Krako w 

 FEFLOW Modelowanie wo d podziemnych 2-4 Lutego Katowice 
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     TEMAT                            TYTUŁ                                     DATA                          

 
KONFERENCJA 
UŻYTKOWNIKÓW MIKE 

III edycja konferencji, w tym roku zorientowana w 
gło wnej mierze na powodzie miejskie, zieloną 
infrastrukturę oraz zmiany klimatyczne. 

5-6 Wrzes nia  

 MIKE DAY 
Warsztaty 1-dniowe z oprogramowania  
MIKE Powered by DHI 

7 Wrzes nia  

 
INTEGRATED FLOOD  
MODELING 

Zintegrowane modelowanie powodzi 1D-2D 26-27 Kwietnia Krako w 

 FEFLOW 7 WORKSHOPS 
Kompleksowe modelowanie wo d podziemnych 
w FEFLOW 7.0 

14-15 Lutego Sosnowiec 

 
WATER DISTRIBUTION & 
COLLECTION SYSTEM 
MODELING 

Modelowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
w MIKE URBAN 

 1-2 Marca Gliwice 

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA UŻYTKOWNIKÓW MIKE 

5-6 WRZEŚNIA 2017, 

Warsztaty zapoznawcze z oprogramowaniem MIKE. 

Uczestnicy będą mogli wybrac  pomiędzy: 

 MIKE URBAN - modelowanie sieci wodociągowej 

 MIKE URBAN – modelowanie sieci kanalizacyjnej 

 WEST- modelowanie oczyszczalni s cieko w 

 MIKE Hydro River- modelowanie rzek 

MIKE DAY 

7 WRZEŚNIA 2017, 

Konferencja dla naszych obecnych uz ytkowniko w oraz wszystkich oso b zainteresowanych 
modelowaniem i gospodarką wodną. W tym roku tematyką przewodnią będą: 

 Powodzie miejskie 

 Zmiany klimatyczne 

 Gospodarowanie wo d opadowych 

 Zielona infrastruktura 



DARMOWE WEBINARIA (PREZENTACJE INTERNETOWE) 2017 
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TEMAT OPIS DATA 

Modelowanie sieci kan-
alizacyjnej 
w przedsiębiorstwie 
WOD-KAN 

Prezentacja z zakresu modelowania sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej  
i ogo lnospławnej. Moz liwos ci analiz i podejmowania trafnych i optymalnych 
kosztowo decyzji inwestycyjnych na bazie symulacji modelowych. Ocena 
zjawisk takich jak: lokalne podtopienia, przepełnienia sieci,  analilzy 
przepustowos ci (wąskich gardeł) itp. 

1 LUTEGO (S RODA) 
10:00 - 11:00 

Modelowanie sieci wo-
dociągowej 
w przedsiębiorstwie 
WOD-KAN 

Webinarium przybliz y metody zarządzania siecią wodociągową w oparciu o 
model hydrauliczny. Omo wione zostaną narzędzia Mike Urban ułatwiające 
przygotowanie, analizę i prezentację danych wynikowych, jako element 
systemu wspomagania decyzji. 

15 LUTEGO (S RODA) 
10:00 - 11:00 

Straty wody  
w przedsiębiorstwie 
WOD-KAN 

Monitorowanie i efektywne zarządzanie stratami wody  
w przedsiębiorstwie WOD-KAN. Jak zapobiegac  i ograniczac  straty wody? 

15 MARCA (S RODA) 
10:00 - 11:00 

Planowanie moderni-
zacji sieci  
w przedsiębiorstwie  
WOD-KAN 

Zaprezentowane zostanie narzędzie do wspierania decyzji odnos nie 
efektywnego i najbardziej optymalnego pod kątem ekonomicznym planowania 
modernizacji sieci. 

19 KWIETNIA (S RODA) 
10:00 - 11:00 

Podstawy  
modelowania rzek  
w 1D 

Modelowanie rzek i teras zalewowych w najnowszej wersji oprogramowania 
MIKE Hydro River (wczes niej MIKE 11).  Okres lanie stref zalewowych i i nne 
analizy dotyczące powodzi rzecznych. 

17 MAJA (S RODA) 
10:00 - 11:00 

Zintegrowane 
modelowanie powodzi 
1D-2D 

Omo wione zostaną moz liwos ci łączenia modeli 1D i 2D za pomocą programu 
MIKE Flood. Przedstawione zostaną przykładowe zastosowania oraz plusy  
i minusy takiego podejs cia.  

14 CZERWCA (S RODA) 
10:00 - 11:00 

Gospodarowanie wód 
opadowych na  
terenach  
zurbanizowanych 

Prezentacja z zakresu efektywnego gospodarowania wo d deszczowych  
w miastach. Moz liwos ci modelowania powodzi miejskich. Poruszona zostanie 
ro wniez  tematyka zmian klimatycznych oraz zielonej infrastruktury (zielonych 
miast). 

19 LIPCA (S RODA) 
10:00 - 11:00 

Systemy wczesnego 
ostrzegania  
i prognozowania 
powodzi 

Prezentacja Elektronicznego Systemu Ostrzegania powodzi na bazie wdroz en  
w Polsce. Narzędzie to pozwala na prognozowanie powodzi rzecznych, 
podtopien  od sieci kanalizacyjnej a takz e wezbran  spowodowanych „cofką” od 
strony morza. 

16 SIERPNIA(S RODA) 
10:00 - 11:00 

Modelowanie  
i optymalizacja pracy 
oczyszczalni ścieków 

Modernizując oczyszczalnie, chcąc zoptymalizowac  dany process, czy prze-
widziec  dynamiczną reakcję układu na zmiennos c  parametro  operacyjnych 
(np. zmiany składu s cieko w surowych) warto zweryfikowac  wszelkie działania 
z modelem. Do tych I wielu innych celo w posłuz y opgramownie WEST. 

13 WRZES NIA (S RODA) 
10:00 - 11:00 

Optymalizacja  
efektywności  
energetycznej układów  
chłodniczych 

Przemysłowe układy chłodnicze są niezwykle waz nym elementem wielu  
instalacji. Rzadko jednak pracują optymalnie. 
Jak zoptymalizowac  te układy pod względem hydraulicznym i jakich efekto w 
moz na oczekiwac ? 

18 PAZ DZIERNIKA 
(S RODA) 
10:00 - 11:00 

Opptymalizacja pracy 
oczyszczalni poprzez 
efektywne sterowanie 
procesami 

Zaprezentowane zostanie zastosowanie systemu DIMS w sterowaniu 
procesami w oczyszczalniach s cieko w. Podczas prezentacji dowiedzą się Pan st-
wo czym jest aplikacja, jak działa oraz w jaki sposo b komunikuje się  
z istniejącymi systemami SCADA. Na koniec pokaz emy jak działa system na 
bazie istniejącego wdroz enia i wyjas nimy jakie wymierne korzysci przynosi 
zastosowanie tej technologii w sterowaniu procesami OS .  

15 LISTOPADA 
(S RODA) 
10:00 - 11:00 

Zgłoszeń na webinaria można dokonywać na adres mailowy: szkolenia@dhi.pl 

 

Nie znalazłeś interesującego Cię tematu? Zaproponuj swój temat na szkolenia@dhi.pl 
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Miejsce prowadzenia kursów  tematycznych 
Kursy odbywają się w biurach DHI w Polsce, lub w siedzibie 
Klienta.  
 
Jez eli w harmonogramie nie uwzględniono szkolenia, kto re by 
Cię interesowało, prosimy o kontakt z nami, abys my mogli je 
zorganizowac  w przyszłos ci lub przeprowadzic  indywidualny 
kurs w Twoim biurze. 
 
Język 
Kurs prowadzony jest w języku polskim lub angielskim z polskim 
tłumaczeniem. Materiał szkoleniowe dostępne są w języku 
polskim lub angielskim. 
 
Zniżki 
 10% w przypadku waz nej umowy SMA 
 
Ostateczny termin rejestracji 
Trzy tygodnie przed rozpoczęciem kursu. Aby kurs się odbył 
wymagana jest minimalna liczba siedmiu uczestniko w. DHI 
zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu do trzech 
tygodni przed datą jego rozpoczęcia. 
 
Szczegółowy opis kursów, opłaty i rejestracja  
DHI Polska, Dział Obsługi Klienta 
szkolenia@dhi.pl 
 
 

Kaz dego roku tysiące profesjonalisto w z całego s wiata, 
specjalizujących się w dziedzinach związanych z wodą, bierze 
udział w szkoleniach organizowanych przez THE ACADEMY 
by DHI. Prowadzone są kursy standardowe jak ro wniez  
dopasowane do wymagan  kliento w, czy bazujących na 
materiałach przez nich dostarczonych. 
 
THE ACADEMY by DHI oferuje szeroki zakres standardowych 
i zindywidualizowanych szkolen  o zro z nicowanym czasie 
trwania i skierowanych do pracowniko w ro z nego szczebla. 
 
Szkolenia MIKE Powered by DHI  pozwalają na nabycie 
praktycznych umiejętnos ci związanych  z obsługą programu i 
modelowaniem. Ro z norodne c wiczenia i przykłady w jasny 
sposo b ukazują  jak w pełni wykorzystac  moz liwos ci 
oprogramowania. 
 
Szkolenia tematyczne pozwalają Państwu na określenie 
dokładnych wytycznych, zakresu oraz tematyki związanej ze 
szkoleniem.  Kursy tematyczne zorientowane mogą byc  na 
budowanie i wykorzystywanie systemo w wspomagania 
decyzji dla całego procesu biznesowego w ramach 
następujących obszaro w: akwakultury i rolnictwa, energii, 
zmian klimatu, powodzi, morza i wybrzez a, wo d 
powierzchniowych i podziemnych, wody miejskiej, 
przemysłu, s rodowiska i ekosystemo w, bezpieczen stwa 
produkto w i zagroz enia dla s rodowiska, itp 
 
Standardowe ceny kursów  tematycznych 
 1-dniowe: 3 600,00 PLN 
 2 -dniowe: 7 200,00 PLN 
 3 - dniowe 9 000,00 PLN 
 
Podane ceny nie zawierają 23% podatku VAT. 
Ceny mogą ro z nic  się w zalez nos ci od szkolenia. 
 
Prowadzący nasze szkolenia to wykwalifikowani 
i dos wiadczeni eksperci z dziedziny modelowania i obsługi 
narzędzi MIKE Powered by DHI. 
 

THE ACADEMY by DHI oferuje szeroki wachlarz szkoleń  
i pakieto w budowania zdolnos ci w dziedzinie tak wody jak 
ro wniez  w regulacji chemikalio w i toksykologii. Prosimy  
o odwiedzenie naszej strony internetowej i zapoznanie się  
z pełnym międzynarodowym kalendarzem kurso w: 
www.theacademybydhi.com 

DHI Polska 

Koszykowa 6 

00-564 Warszawa 

Polska 

+48 22 635 93 32 Telefon 

+48 22 635 10 25 Fax 

dhipolska@dhigroup.com 

http://www.dhi.pl 


