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Technologia i organizacja robót
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
WIKSiGIGWS.I20B.2501.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Tomasz Kowalczyk, Grzegorz Janik

Pozostali prowadzący Grzegorz Janik, Amadeusz Walczak, Małgorzata Dawid

Okres
Semestr 6

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
5.0



2 / 5

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Ogólnym celem kształcenia jest poznanie zasad przygotowania optymalnego przebiegu procesu budowlanego,
Zasady dotyczą zagadnień technologicznych i organizacyjnych. Cel kształcenia będzie realizowany na przykładzie
obiektu związanego z gospodarką wodną. Celem kształcenia w części technologicznej będzie zapoznanie
ze specyfiką wykonania robót przygotowawczych, ziemnych,montażowych oraz betonowych. Część organizacyjna
ma na celu nauczenie studentów wykonania projektu organizacji robót budowlanych z wykorzystaniem sprzężeń
czasowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

[IW_P6S_WG11] absolwent zna i rozumie proces
inwestycyjny, podstawy organizacji budowy,
technologię robót budowlanych i kosztorysowanie; zna
metody pozyskiwania danych do analiz ryzyka
ekologicznego w gospodarce wodnej, jego klasyfikację
i metody kształtowania

IW_P6S_WG11 Egzamin pisemny,
Projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

[IW_P6S_UW10] absolwent potrafi ocenić przybliżone
skutki ekonomiczne zadań inżynierskich w inżynierii
i gospodarce wodnej; opracować kosztorys
i zaplanować technologie i organizację robót
budowlanych z zachowaniem przepisów prawa, BHP
i ochrony środowiska oraz zasad ergonomii; potrafi
wskazać czynniki ryzyka w inwestycjach
hydrotechnicznych i ocenić ich wpływ na środowisko
ze wskazaniem skutków i zagrożeń dla ekosystemu

IW_P6S_UW10 Egzamin pisemny,
Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

[IW_P6S_K001] absolwent jest gotów
do podejmowania odpowiedzialności związanej
z wykonywanym zawodem i podejmowanymi
decyzjami oraz prawidłowego przestrzegania zasad
etyki zawodowej przez siebie i innych; potrafi
współdziałać w grupie; ma świadomość znaczenia
pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej;
rozumie potrzebę dbałości o dorobek i tradycje
zawodowe [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_K001,
IW_P6S_KK01

Egzamin pisemny,
Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności
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Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie do zajęć 40

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 40

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
142

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
62

ECTS
2.1

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.

Przepisy prawa dotyczące wykonawstwa robót budowlanych. Właściwości gruntów
istotne ze względu na prowadzenia robót ziemnych. Klasyfikacje, koszty pracy,
ograniczenia technologiczne maszyn budowlanych. Zasady wykonywania
wykopów i nasypów oraz zasady obliczania ilości robót ziemnych. Zagęszczanie
gruntu metodą wałowania, ubijania, wibrowania. Transport budowlany. Zasady
doboru maszyn i urządzeń do prowadzenia robot betonowych, dobór deskowań w
konstrukcjach betonowych. Specyfika prowadzenia robót montażowych.
Projektowanie zawiesi montażowych. Zagadnienia stateczności montowanych
elementów.

Reguły organizacyjne dotyczące wykonawstwa robót budowlanych. Metody
realizacji obiektów budowlanych: metoda z zerowymi sprzężeniami między
środkami realizacji, metoda z zerowymi sprzężeniami między frontami robót oraz
metoda uwzględniająca sprzężenia między środkami realizacji i frontami robót.
Specyfika warunków organizacyjnych podczas prowadzenia robót
przygotowawczych, ziemnych, fundamentowych, montażowych i
wykończeniowych. Proces inwestycyjny w budownictwie. Etapy i fazy procesu
inwestycyjnego. Sposoby zamawiania i zlecania robót budowlanych. 

Wykład

2.
Wykonanie projektu technologii robót ziemnych fundamentowych, betonowych
oraz montażowych. Wkonanie projektu organizacji kompleksu obiektow
związanych z gospodarką wodną.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%
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Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Projekt 50%

Literatura
Obowiązkowa

Martinek W., Nowak P., Wojciechowski P. Technologia robot budowlanych. 2010. Oficyna Politechniki Warszawskiej 2010.1.
Mrozowicz J. Metody organizacji uwzględniające sprzężenia czasowe2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IW_P6S_K001
Absolwent jest gotów do podejmowania odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem i
podejmowanymi decyzjami oraz prawidłowego przestrzegania zasad etyki zawodowej przez siebie i
innych; potrafi współdziałać w grupie; ma świadomość znaczenia pozatechnicznych aspektów działalności
inżynierskiej; rozumie potrzebę dbałości o dorobek i tradycje zawodowe

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_UW10

Absolwent potrafi ocenić przybliżone skutki ekonomiczne zadań inżynierskich w inżynierii i gospodarce
wodnej; opracować kosztorys i zaplanować technologie i organizację robót budowlanych z zachowaniem
przepisów prawa, BHP i ochrony środowiska oraz zasad ergonomii; potrafi wskazać czynniki ryzyka w
inwestycjach hydrotechnicznych i ocenić ich wpływ na środowisko ze wskazaniem skutków i zagrożeń dla
ekosystemu

IW_P6S_WG11
Absolwent zna i rozumie proces inwestycyjny, podstawy organizacji budowy, technologię robót
budowlanych i kosztorysowanie; zna metody pozyskiwania danych do analiz ryzyka ekologicznego w
gospodarce wodnej, jego klasyfikację i metody kształtowania


