
1 / 5

Geotechniczna zabudowa terenów nadbrzeżnych
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
WIKSiGIGWGWS.I30C.0800.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty specjalnościowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Daniel Garlikowski

Pozostali prowadzący Daniel Garlikowski

Okresy
Semestr 5, Semestr 6

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem jest zapoznanie studentów z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać obiekty budownictwa
wodnego. Kryteria lokalizacji budowli rzecznych i hydrotechnicznych. Wymiarowanie i technologia wykonania
budowli na terenach nadbrzeżnych. Zastosowania geosyntetyków, grunty zbrojone, gabiony. Wykonywanie robót
ziemnych. Naprawa uszkodzeń ziemnych budowli nadbrzeżnych i hydrotechnicznych, konserwacja i ich
utrzymanie.
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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

Student zna zagadnienia z zakresu geotechniki. Zna
kryteria lokalizacji budowli wodnych
i hydrotechnicznych. Zna warunki techniczne jakim
powinny odpowiadać ubezpieczenie skarp rzek,
zbiorników i zna technologię wykonywania robót
ziemnych.

IW_P6S_WG17 Egzamin pisemny

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi projektować i  wymiarować zabudowę
nabrzeży rzek i umie wykonać niezbędne obliczenia
i przekroje konstrukcyjne projektowanych obiektów.
Potrafi projektować konstrukcje z użyciem
geosyntetyków. Umie wymiarować konstrukcje
gabionowe .Potrafi odbudować zniszczone wały
przeciwpowodziowe.

IW_P6S_UW07 Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Student 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.

IW_P6S_KK01 Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie projektu 50

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Konsultacje 5

Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
142

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
67

ECTS
2.4
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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

1.

Zabudowa nabrzeży rzek i zbiorników wodnych. Ubezpieczenie skarp rzek i
zbiorników wodnych. Geotechniczna zabudowa cieków. Elementy budowli
ziemnych i czynniki zagrażające ich trwałości. Odbudowa zniszczeń
popowodziowych. Grunt jako materiał budowlany, zmienność właściwości
fizycznych i mechanicznych gruntów związanych ze zmianą ich wilgotności;
kategorie gruntów; problemy stateczności skarp i zboczy naturalnych.
Technologia wykonania budowli ziemnych. Rozpoznanie złóż gruntów,
przygotowanie, eksploatacja i rekultywacja złóż. Szczegółowa charakterystyka
nasypów ziemnych budowli hydrotechnicznych. Wymiarowanie budowli z
uwzględnieniem stateczności, osiadania, uszczelnień. Gabiony w zabudowie
cieków. Geosyntetyki: rodzaje, funkcje i zastosowanie. Konstrukcje z gruntów
zbrojonych. Zasady projektowania konstrukcji z zastosowaniem geosyntetyków.

 

Wykład

2.

 Ćwiczenia projektowe:

Ćwiczenie1 do 3:Projekt wstępny zabudowy koryta rzeki gabionami. 

Ćwiczenie 4 do 7: Projekt umocnienia skarpy cieku z użyciem geosyntetyków.

Ćwiczenie 8-15: Projekt obudowy wału przeciwpowodziowego

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt 50%



4 / 5

Literatura
Obowiązkowa

Ciepielowski A, Kiciński T.: 1990, Budownictwo wodne cz.1,WSiP.1.
Kiciński T.:Regulacja rzek cz.II –Prace wykonawcze, 1998,Wydawnictwo AR w Poznaniu.2.
Kosmala: 1985, Materiały do ćwiczeń z urządzeń terenów zieleni – roboty ziemne. Wyd. SGGW – AR.3.
Garlikowski D.,Pawłowski A., Orzeszyna H.: 2008, Wybrane zagadnienia z zastosowania geosyntetyków w budownictwie4.
wodno-melioracyjnym. Wyd. UP we Wrocławiu.
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Dodatkowa
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hydraulical cut-off walls field research results. Wyd.UP we Wrocławiu, Wrocław.
Wesołowski A. i inni:2000. Geosyntetyki w konstrukcjach inżynierskich. SGGW – AR, Warszawa.2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

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_UW07 Absolwent potrafi samodzielnie, zgodnie z zadaną specyfikacją zaprojektować prosty obiekt, urządzenie,
system urządzeń wodnych lub ich element, używając właściwych metod, technik i narzędzi

IW_P6S_WG17
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia dotyczące szlaków wodnych, budowli
wodnych i prac inżynieryjnych związanych z gospodarczym i komunikacyjnym wykorzystaniem rzek i dolin
rzecznych


