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Budownictwo komunikacyjne
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
budownictwo

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
WIKSiGIBUS.I4B.0313.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Grzegorz Antoniszyn

Pozostali prowadzący Grzegorz Antoniszyn

Okres
Semestr 3

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Zapoznanie studentów z podziałem dróg kołowych i szynowych oraz podstawowymi elementami konstrukcji ich
nawierzchni wraz z zasadami projektowania, wykonawstwa oraz utrzymania.

C2 Podstawowe informacje o projektowaniu, budowie i utrzymaniu obiektów mostowych.
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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

Zna wytyczne techniczne projektowania dróg
kołowych oraz linii i stacji kolejowych w zakresie
ukształtowania w planie, profilu podłużnym
i przekrojach poprzecznych; / Egzamin pisemny,
odpowiedź ustna / BU_67S_WK12

BU_P6S_WG14 Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne

W2
Zna wytyczne i aktualne wymagania dotyczące
projektowania i utrzymania nawierzchni drogowych
i kolejowych; / j.w. / BU_67S_WK12

BU_P6S_WG14 Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne

W3
Zna podstawowe zasady projektowania, wykonawstwa
i utrzymania infrastruktury mostowej w ciągu dróg
samochodowych i linii kolejowych; / j.w. /
BU_67S_WK12

BU_P6S_WG14 Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Umie zaprojektować podstawowe elementy drogi
samochodowej oraz linii i stacji kolejowej w zakresie
układu geometrycznego, odwodnienia oraz
nawierzchni; / Ocena ćwiczeń projektowych,
odpowiedź ustna / BU_67S_UW09

BU_P6S_UW09 Wykonanie ćwiczeń

U2
Potrafi dobrać konstrukcję nowej nawierzchni
drogowej oraz system remontu istniejącej nawierzchni
na podstawie katalogów; / j.w. / BU_67S_UW09

BU_P6S_UW09 Wykonanie ćwiczeń

U3 Umie projektować małe obiekty inżynieryjne / j.w. /
BU_67S_UW09 BU_P6S_UW09 Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Identyfikuje się z koniecznością podejmowania działań
celem minimalizacji negatywnego wpływu inwestycji
komunikacyjnych na środowisko; / Egzamin, ćwiczenie
i odpowiedź / BU_67S_KO03

BU_P6S_KO03
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Wykonanie ćwiczeń

K2

Ma świadomość odpowiedzialności
za przeprowadzenie tzw. kompensacji przyrodniczych
(stanowiących wypełnienie wymogów decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację inwestycji) przed przekazaniem budowli
komunikacyjnej do eksploatacji; / j.w. / BU_67S_KO04

BU_P6S_KO04
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Wykonanie ćwiczeń

K3
Rozumie znaczenie poprawności projektu oraz jakości
technicznej wykonawstwa obiektu komunikacyjnego
w odniesieniu do stanu bezpieczeństwa w procesie
użytkowania / j.w. / BU_67S_KO03

BU_P6S_KO03
Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15



3 / 5

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Przygotowanie projektu 25

Konsultacje 2

Przygotowanie do zajęć 20

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
117

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
47

ECTS
1.8

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.

Wykład 1. Klasyfikacja techniczna i funkcjonalna dróg i ulic. Elementy tras
drogowych i ulic w planie, w przekroju poprzecznym i w profilu podłużnym.
Koordynacja elementów drogi w planie i w profilu.

Wykład 2. Skrzyżowania, węzły drogowe i autostradowe. Klasyfikacja,
charakterystyka i projektowanie.

Wykład 3. Materiały i nawierzchnie drogowe. Wymiarowanie konstrukcji jezdni
drogowych. Katalogi typowych konstrukcji.

Wykład 4. Infrastruktura transportu szynowego: drogi kolejowe i stacje, mijanki,
przystanki osobowe. Układ geometryczny toru, konstrukcja nawierzchni,
odwodnienie.

Wykład 5. Klasyczna i nowoczesna nawierzchnia kolejowa- zasady doboru i
projektowania.

Wykład 6. Skrzyżowania linii kolejowych i dróg samochodowych.

Wykład 7. Obiekty inżynieryjne: mosty, wiadukty, przepusty, estakady.
Charakterystyka i projektowanie.

Wykład 8. Obciążenia obiektów mostowych wg PN i EC.

Wykład 9. Zasady poprzecznego rozdziału obciążeń – wyznaczanie sił
wewnętrznych w dźwigarach..

Wykład 10. Kształtowanie podpór i przęseł obiektów mostowych z uwzględnieniem
rodzaju materiału

Wykład 11. Utrzymanie obiektów mostowych – przeglądy i remonty.

Wykład 12. Repetytorium.

Wykład
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2. Projekt tymczasowego mostu drogowego nad zadaną przeszkodą terenową Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Zaliczenie ustne, Wykonanie ćwiczeń 50%

Literatura
Obowiązkowa

1. Edel R.; Odwodnienie dróg. WKŁ, Warszawa 2009.1.
2. Kalabińska M., Piłat J., Radziszewski P.; Technologia materiałów i nawierzchni drogowych, Oficyna Wyd. Politechniki2.
Warszawskiej, Warszawa 2008.
3. Stypułkowski B. i in.; Zagadnienia utrzymania i modernizacji dróg i ulic, WKŁ, Warszawa 2005.3.
4. Basiewicz T., Rudziński L., Jacyna M.; Linie kolejowe, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.4.
5. Chełmecki W.; Stacje kolejowe, tom I, II. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2001.5.
6. Towpik K.; Infrastruktura transportu kolejowego, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2009.6.
7. Madaj A., Wołowicki W.; Budowa i utrzymanie mostów. WKiŁ Warszawa 2008.7.
8. Furtak K.; Wprowadzenie do projektowania mostów. Oficyna Wyd. Pol. Krak. Kraków; 2005.8.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BU_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz współorganizowania działalności na
rzecz środowiska społecznego;

BU_P6S_KO04 Absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego;

BU_P6S_UW09 Absolwent potrafi zaprojektować, zgodnie ze specyfikacją, proste konstrukcje - metalowe, żelbetowe,
zespolone, drewniane i murowe oraz elementy instalacji budowlanych;

BU_P6S_WG14 Absolwent zna i rozumie wybrane programy komputerowe wspomagające obliczenia i projektowanie
konstrukcji budowlanych;


