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Zapraszamy Państwa na  1-dniowy kurs modelowania oczyszczalni 

ścieków w oparciu o oprogramowanie MIKE.  

Zostanie przedstawiona obsługa oprogramowania WEST jak również 

zagadnienia z modelowania procesów oczyszczalni ścieków. 

 Szkolenie idealnie nadaje się dla średniozaawansowanych  

i początkujących specjalistów z dziedziny modelowania oczyszczalni.  

Podstawowe zalety, jakie oferuje oprogramowanie WEST  to przede 

wszystkim: 

• Budowa funkcjonalnych modeli linii technologicznej oczyszczalni 

ścieków 

• Szeroki zakres narzędzi statystycznych 

• Manadżer zarządzania scenariuszami 

• Wysoka prędkość obliczeń 

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Wstęp 

2. Zapoznanie z interfejsem WEST 

3. Budowa modelu ASM  

4. Prezentacja wyników 

 

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE? 

Osoby zajmujące się szeroko pojętą tematyką eksploatacji, projektowania 

i modelowania oczyszczalni ścieków. Szkolenie przeznaczone jest dla 

wszystkich osób zainteresowanych modelowaniem oczyszczalni ścieków 

(zarówno osoby początkujące jak  i średniozaawansowane). 

OPIS SZKOLENIA 

MODELOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
WEST  

DATA 

04 marzec 2020,  

godz. 08:00 – 16:00 

 

LOKALIZACJA 

Hotel Silesian, Katowice 

ul. Szybowcowa 1A,  

40-502 Katowice 

 

 

OPŁATA: 
550 zł netto (676,50zł brutto) 

- 10% z aktualnym oprogramowaniem MIKE 

 

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA 

• Materiały szkoleniowe 
• Oficjalny certyfikat MIKE Powered by DHI  
• Lunch i buffet kawowy 
• Komputer z zainstalowanym 

oprogramowaniem MIKE na czas 

szkolenia. 

 

JĘZYK  

Polski 

 

REJESTRACJA 

26.02.2020 r.  

 

Ilość miejsc ograniczona! 
 

 

Kontakt: 

 

Daniel Kieżun, Joanna Czuchnowska-Pełka 

szkolenia@dhigroup.com 



 

THE ACADEMY BY DHI 

THE ACADEMY by DHI oferuje szeroki wachlarz szkoleń standardowych oraz indywidualnych, 

dopasowanych do Twoich potrzeb i oczekiwań.  

Szkolenia MIKE Powered by DHI  pozwalają na nabycie praktycznych umiejętności 

związanych  z obsługą programu i modelowaniem. Różnorodne ćwiczenia i przykłady w jasny 

sposób ukazują  jak w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania. 

Szkolenia tematyczne pozwolą Państwu na określenie dokładnych wytycznych, zakresu oraz 

tematyki związanej ze szkoleniem.  Kursy tematyczne mogą być zorientowane na budowaniu      

i wykorzystywaniu systemów wspomagania decyzji dla całego procesu biznesowego w ramach 

następujących obszarów: akwakultury i rolnictwa, energii, zmian klimatu, powodzi, morza             

i wybrzeża, wód powierzchniowych i podziemnych, wody miejskiej, przemysłu, środowiska         

i ekosystemów, bezpieczeństwa produktów i zagrożenia dla środowiska, itp 

Prowadzący nasze szkolenia to wykwalifikowani i doświadczeni eksperci z dziedziny 

modelowania i obsługi narzędzi MIKE Powered by DHI. 

Więcej informacji o szkoleniach na stronie www.dhi.pl/szkolenia-wydarzenia  

O DHI 

 

 

Firma DHI to najlepsi eksperci, do których warto się 
zwrócić, gdy stoisz przed trudnym wyzwaniem 
dotyczącym gospodarki wodnej, bez względu na to, 
czy chodzi o rzekę, ocean, linię brzegową, wodę 
miejską czy wykorzystywaną w przemyśle.  

Woda to nasz świat i pod względem wiedzy  
o gospodarce wodnej nie mamy sobie równych. Stoi 
za nami 50 lat specjalistycznych badań oraz 
doświadczenie zdobyte podczas pracy w ponad 140 
krajach.  

Naszym celem jest udostępnianie tej wiedzy 
klientom i partnerom na całym świecie za 
pośrednictwem naszych lokalnych zespołów oraz 
jedynego w swoim rodzaju oprogramowania.  

Jeśli zatem zajdzie potrzeba zwiększenia 
oszczędności wody, jej sprawniejszej dystrybucji, 
poprawy jej jakości, określenia wywieranego przez nią 
wpływu lub zarządzania jej przepływem,  
z przyjemnością służymy pomocą. Nasza wiedza  
w połączeniu z kompetencjami zespołu  
i możliwościami naszej technologii to klucz do 
właściwego rozwiązania. 

DHI Polska 

Bagno 2/89 

00-564 Warszawa 

Polska 

+48 22 635 93 32 Telefon 

+48 22 635 10 25 Fax 

dhipolska@dhigroup.com 

www.dhi.pl 
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INSTRUKTOR 

MGR INŻ. MARCIN RABA (DHI) 

Marcin Raba – ukończone studnia na 
Politechnice Rzeszowskiej na kierunku 
Inżynieria Środowiska. Posiada ponad 
13 letnie doświadczenie przy projekto-
waniu sieci i instalacji wodociągowych 
i kanalizacyjnych, oczyszczalni  
ścieków i stacji uzdatniania wody  
w tym wykonywaniu od podstaw  
dokumentacji projektowej od koncepcji 
do projektów budowlanych i wykonaw-
czych z uzyskiwaniem pozwolenia na 
budowę włącznie. Specjalizuje się  
w projektowaniu oraz modelowaniu oczyszczalni  
przepływowych i SBR. 


