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Rysunek techniczny i planistyczny
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
gospodarka przestrzenna

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIGPS.I2B.2237.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Architektura i urbanistyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Magdalena Kuśnierz

Pozostali prowadzący Ewa Burszta-Adamiak, Magdalena Kuśnierz, Jakub Szczepański, Anna Bocheńska-
Skałecka

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45

Liczba
punktów ECTS
5.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z rozwiązaniami legislacyjnymi i technicznymi w zakresie przygotowania i sporządzania
dokumentów planistycznych.

C2 Zapoznanie studentów z metodą, technikami, narzędziami i materiałami stosowanymi przy rozwiązywaniu
prostych zadań inżynierskich z zakresu gospodarki przestrzennej.

C3 Zapoznanie studentów z wiedzą teoretyczną i praktyczną odnośnie treści normatywnych oraz form wykonania
rysunków technicznych.

C4 Zapoznanie studentów z zasadami graficznego przedstawiania obiektów przestrzennych, w tym podstaw zapisu
warstwowego w Microstation.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane
przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich
z zakresu gospodarki przestrzennej, elementy
rysunku, oraz metody kształtowania kompozycji; treści
normatywne oraz formę wykonania rysunków
technicznych, a także zasady graficznego
przedstawiania obiektów przestrzennych

GP_P6S_WG09
Zaliczenie pisemne,
Projekt, Wykonanie
ćwiczeń

W2
specjalistyczne oprogramowanie, użyteczne
w gospodarce przestrzennej; pojęcia modelu
wektorowego i rastrowego.

GP_P6S_WG14 Projekt, Wykonanie
ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1
opracować mapy tematyczne oraz wykorzystać je
do celów studialnych i projektowych związanych
z gospodarką przestrzenną w środowisku cyfrowym.

GP_P6S_UW05 Zaliczenie pisemne,
Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
uznania znaczenia prawidłowego wykonania projektów
planistycznych jako narzędzi kreujących ład
przestrzenny.

GP_P6S_KO04 Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 45

Konsultacje 10

Przygotowanie projektu 50
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Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
145

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
70

ECTS
2.6

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

ECTS
1.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Wprowadzenie. Rysunek techniczny jako podstawowe, uniwersalne narzędzie
współpracy technicznej inżynierów. Podstawowe przepisy prawne i normy.

2. Rysunek techniczny. Kompozycja, formatowanie, zawartość rysunku
technicznego.

3. Oznaczenia graficzne w opracowaniach urbanistycznych i planistycznych.

4. Obligatoryjne oznaczenia i symbole. Pismo techniczne.

5. Zasady wykonania rysunków planistycznych.

6. Formy i treści rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz planów miejscowych. 

7. Pojęcie, klasyfikacja i zastosowanie map. Mapy do celów projektowych i
opiniodawczych.

8. Wprowadzenie do oprogramowania typu CAD. Program MicroStation jako
komplementarne narzędzie typu CAD. Grafika rastrowa i wektorowa. 

9. Filozofia podziału zasobu informacji rysunkowej na warstwy, możliwość
wprowadzania niestandardowych stylów użytkownika.

10. Tworzenie małych obiektów graficznych, powiązania obiektów w programie
MicroStation z informacją z pliku zewnętrznego.

11. Elementy tekstowe używane do powiązania określonych informacji w
programie MicroStation. 

12. Kalibracja a skalowanie map rastrowych, praca z plikami projektowymi.

13. Generowanie dokumentacji rysunkowej z programu Microstation.

14. BIM (Building Information modeling).

15. Podstawy grafiki trójwymiarowej w programie MicroStation.

Wykład
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2.

1. Wprowadzenie. Format i zawartość rysunku technicznego.

2. Rysunek koncepcyjny jako element dokumentacji planistycznej. Komponowanie
rysunków technicznych.

3. Graficzne sposoby oznaczania elementów przestrzennych w zróżnicowanych
skalach eksponowania.

4. Specyfika oznaczeń w rysunkach planistycznych.

5. Układ głównego menu programu MicroStation, dopasowywanie go do wymagań
użytkownika, tworzenie nowego rysunku, praca z warstwami.

6. Zapoznanie z podstawowymi komendami rysunkowymi: linia, łańcuch linii,
poligon, wielobok, okręg, elipsa, łuk. Nauka selekcji istniejących obiektów
graficznych. Doskonalenie rysowania prostych obiektów.

7. Precyzyjne wprowadzanie obiektów, dowiązywanie się do istniejących obiektów.
Kreskowanie istniejących obszarów zamkniętych, wyznaczanie ich podstawowych
charakterystyk (pole powierzchni, obwód).

8. Nauka modyfikacji i zmiany atrybutów istniejących obiektów graficznych,
zapoznanie z funkcjami programu. Wprowadzanie opisów tekstowych obiektów,
podstawy wymiarowania obiektów. Doskonalenie rysowania prostych obiektów.

9-11. Samodzielna praca nad indywidualnym projektem hybrydowej mapy
zasadniczej. 

12. Podkład mapowy dla wykonywanego ćwiczenia. Formatowanie rysunku planu.

13. Naniesienie linii rozgraniczających terenów i projektowanej zabudowy.
Kolorystyka rozwiązań planistycznych.

14. Zakończenie prac graficznych. Legenda. Oddanie projektu graficznego.

15. Zaliczenie ćwiczeń.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Metoda sytuacyjna, Pracownia komputerowa, Wykład, Ćwiczenia, Metoda projektów, blended learning

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 40%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Wykonanie ćwiczeń 60%
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Literatura
Obowiązkowa

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.1.
Rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.2.
Rozporządzenie w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego3.
gminy.
Rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych4.
i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
Maciej Piekarski: Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Wydawnictwo Naukowe PWN,5.
2021.

Dodatkowa

Polskie Normy: PN-78/N-01608, PN-80/N-01612, PN-81/N-01614, PN-82/N-01616, PN-82/N-01619, PN-91/N-01604,1.
PN-85/M-01119.
Burcan Jan: Podstawy rysunku technicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.2.
Stanek L.: Strefy ochronne, kontrolowane i ograniczonego użytkowania w opracowaniach planistycznych gmin,3.
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, PAN Oddz. w Krakowie, nr 1/III, str. 113, Kraków 2011, (ISSN 1732-5587).
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

GP_P6S_KO04

Absolwent jest gotów do uznania znaczenia prawidłowego wykonania projektów planistycznych jako
narzędzi kreujących ład przestrzenny, ochronę środowiska, warunki życia społecznego oraz mających
wpływ na ekonomiczną wartość przestrzeni/nieruchomości, a także dostrzegania skutków podjętych
decyzji w zakresie gospodarowania przestrzenią, infrastrukturą i obiektami, w tym wpływu na środowisko
oraz bezpieczeństwo ludzi.

GP_P6S_UW05
Absolwent potrafi wykonać czynności pomiarowe i obliczenia geodezyjne, czytać i opracować mapy
tematyczne oraz wykorzystać je do celów studialnych i projektowych związanych z gospodarką
przestrzenną w środowisku cyfrowym.

GP_P6S_WG09
Absolwent zna i rozumie metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych
zadań inżynierskich z zakresu gospodarki przestrzennej, elementy rysunku, perspektywy, proporcji oraz
metody kształtowania kompozycji; treści normatywne oraz formę wykonania rysunków technicznych, a
także zasady graficznego przedstawiania obiektów przestrzennych, aksonometrii, perspektywy.

GP_P6S_WG14
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu specjalistyczne oprogramowanie, użyteczne w
gospodarce przestrzennej. Zna pojęcia dotyczące danych przestrzennych i ich reprezentacji w modelu
wektorowym i rastrowym; zna podstawy baz danych i metod indeksowania stosowanych dla danych
przestrzennych.


