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Budownictwo wodne
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
2021/22

Kod przedmiotu
WIKSiGIBUS.I38B.0321.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Daniel Garlikowski

Pozostali prowadzący Daniel Garlikowski

Okresy
Semestr 4, Semestr 5,
Semestr 6

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
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z rodzajami budowli wodnych i ich przeznaczeniem z zasadami ich
funkcjonowania i eksploatacji, oraz z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać obiekty budownictwa
wodnego.
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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 zasady geometrii wykreślnej i rysunku
technicznego dotyczące zapisu i odczytu rysunków,
budowlanych, geologicznych, a także zasady ich
sporządzania z wykorzystaniem CAD.

BU_P6S_WG05 Zaliczenie pisemne

W2 Student zna istotne dla inżynierów budownictwa
elementy geologii, mechaniki gruntów. BU_P6S_WG08 Zaliczenie pisemne

W3 Student zna zasady analizy oraz konstruowania
wybranych obiektów budownictwa wodnego. BU_P6S_WG10 Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Student potrafi odczytać rysunki, budowlane,
geologiczne oraz sporządzić dokumentację graficzną
w środowisku wybranych programów CAD; umie
zwymiarować podstawowe elementy konstrukcyjne
w wybranych obiektach budownictwa wodnego.

BU_P6S_UW01 Projekt

U2
Student potrafi zinterpretować wyniki badań
geotechnicznych podłoża w aspekcie posadowienia
obiektów budownictwa wodnego.

BU_P6S_UW03 Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej
wiedzy i odbieranych treści. BU_P6S_KK01 Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie projektu 40

Przygotowanie do zajęć 10

Konsultacje 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 10

Udział w egzaminie 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
117

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
57

ECTS
2.0
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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.

 Zagadnienia prawne w budownicwie wodnym. Obciążenia, stateczność i ich
obliczanie w budowlach wodnych. Filtracja przez budowle wodne, sufozja, erozja,
kolmatacja, przebicie hydrauliczne. Małe budowle wodne. Zbiorniki, stawy,
osadniki. Zapory ziemne. Zapory betonowe. Wały przeciwpowodziowe. Budowle
piętrzące i urządzenia upustowe. Oddziaływanie obiektów budownictwa wodnego
na środowisko przyrodnicze. Uszczelnienia w budownictwie wodnym. Geosyntetyki
w budownictwie wodnym. Budowle na małych ciekach. Zabudowa koryt rzecznych
i umocnienie nabrzeży.

 

Wykład

2. Przebudowa odcinka wału przeciwpowodziowego oraz naprawa różnych
uszkodzeń powstałych w wałach w wyniku prześcia wód powodziowych.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt 50%

Literatura
Obowiązkowa

Czyżewski K. i inni.1973. Zapory ziemne. Arkady, Warszawa .1.
Depczyński W., Szamowski A., 1997. Budowle i zbiorniki wodne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,2.
Warszawa.
Depczyński W., Szamowski A., 1997. Budowle i zbiorniki wodne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,3.
Warszawa.
Adamski W., Gortat J., Leśniak E., Żbikowski A., 1986: Małe budownictwo wodne dla wsi.4.
Vanicek I., Vanciek M. 2008. Earth Structures In Transport, Water and Environmental Engineering. Springer.5.

Dodatkowa

Budownictwo wodne, 1990: Cz. I – Ciepielowski A., Kiciński T.; Cz. II – Zawada E., Żbikowski A.; Cz. III – Arkuszewski A.,1.
Kiciński T., Romańczyk Cz., Żbikowski A. WSiP, Warszawa.
Gondowicz A., Kiciński T., Żbikowski A., 1973: Budownictwo wodne. Cz. I. PWSziP, Warszawa.2.
Żbikowski A., 1967: Małe budowle wodne. Cz. I. - Jazy i zapory. Cz. II. – Kanały i przewody. PWN, Warszawa.3.
Kazimierowicz-Frankowska K.,2019, Geosyntetyki w budownictwie wodnym. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.4.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BU_P6S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;

BU_P6S_UW01
Absolwent potrafi odczytać rysunki architektoniczne, budowlane, geologiczne i geodezyjne oraz
sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD; umie zwymiarować
podstawowe elementy konstrukcyjne w obiektach budownictwa ogólnego, rolniczego, wodnego i
komunikacyjnego;

BU_P6S_UW03 Absolwent potrafi zinterpretować wyniki badań geotechnicznych podłoża w aspekcie posadowienia
obiektów budowlanych oraz zaprojektować ich właściwe posadowienie;

BU_P6S_WG05
Absolwent zna i rozumie zasady geometrii wykreślnej i rysunku technicznego dotyczące zapisu i odczytu
rysunków architektonicznych, budowlanych, geodezyjnych oraz geologicznych, a także zasady ich
sporządzania z wykorzystaniem CAD;

BU_P6S_WG08 Absolwent zna i rozumie istotne dla inżynierów budownictwa elementy geologii, mechaniki gruntów,
hydrauliki oraz hydrologii;

BU_P6S_WG10 Absolwent zna i rozumie zasady analizy oraz konstruowania wybranych obiektów budownictwa ogólnego,
rolniczego, wodnego i komunikacyjnego;


