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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
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIGPS.I2B.2237.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Leszek Stanek

Pozostali prowadzący Leszek Stanek, Ewa Burszta-Adamiak, Magdalena Kuśnierz, Jakub Szczepański

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 Macro Station

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 ustne, Projekt

Umiejętności – Student potrafi:

U1

wykorzystać wiedzę matematyczną
do przeprowadzenia analiz, symulacji
i eksperymentów w rozwiązaniach technicznych,
koniecznych w gospodarce przestrzennej; analizować
wybrane zjawiska przestrzenne, a także
przeanalizować uzyskane wyniki i wyciągnąć z nich
wnioski; przedstawić graficznie wyniki pomiarów.

GP_P6S_UW01 Zaliczenie ustne, Projekt

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu
problemów inżynierskich oraz spoleczno-
ekonomicznych w gospodarowaniu przestrzenią,
precyzyjnego formułowania problemów, zauważania
związków i zależności występujących w otoczeniu
i twórczego myślenia o przestrzeni.

GP_P6S_KO04 Zaliczenie ustne, Projekt

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 45

Konsultacje 5
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Przygotowanie projektu 50

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
140

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
65

ECTS
2.3

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
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1.

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

• 2. Rysunek techniczny mechaniczny. Kompozycja, formatowanie, zawartość
rysunku technicznego. Wymiarowanie, rzuty, przekroje, aksonometrie.

• 3. Oznaczenia graficzne w opracowaniach urbanistycznych i planistycznych.

• 4. Pojęcie klasyfikacja i zastosowanie map, mapy do celów projektowych i
opiniodawczych.

• 5. Wprowadzenie do oprogramowania typu CAD (historia, źródła potrzeb
stosowania technologii CAD, aktualne standardy w zakresie CAD). Program
MicroStation jako komplementarne narzędzie typu CAD (zakres możliwości
stosowania programu, wyjaśnienie różnic w pracy z grafiką rastrową i wektorową).

• 6. Filozofia podziału zasobu informacji rysunkowej na warstwy, scalanie
obiektów graficznych i ich powiązania z informacją opisową w programie
MicroStation.

• 7. Możliwości w zakresie automatyzacji wprowadzania danych do programu
MicroStation, praca z obrazami rastrowymi, sposoby ich kalibracji.

• 8. Pozyskiwanie informacji o istniejących obiektach graficznych w programach
CAD, współpraca programów CAD z bazami danych.

• 9. Program MicroStation jako środowisko graficzne dla wyspecjalizowanych
nakładek inżynierskich.

• 10. Podstawy grafiki trójwymiarowej w programie MicroStation (techniki
tworzenia rysunków 3D i ich oglądania).

• 11. Możliwości w zakresie tworzenia numerycznego modelu terenu w
nakładkach współpracujących ze środowiskiem programu MicroStation.

• 12. Zasady wykonania rysunków planistycznych. Strefowanie.

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

• 14. Obligatoryjne oznaczenia i symbole. Pismo techniczne.

• 15. Podsumowanie. Sprawdzian wiedzy. Zaliczenie przedmiotu.

Wykład

https://sylabus.upwr.edu.pl/1. Wprowadzenie. Rysunek techniczny jako podstawowe, uniwersalne narzędzie międzynarodowej współpracy technicznej inżynierów. Podstawowe przepisy prawne i normy.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1. Wprowadzenie. Rysunek techniczny jako podstawowe, uniwersalne narzędzie międzynarodowej współpracy technicznej inżynierów. Podstawowe przepisy prawne i normy.
https://sylabus.upwr.edu.pl/1. Wprowadzenie. Rysunek techniczny jako podstawowe, uniwersalne narzędzie międzynarodowej współpracy technicznej inżynierów. Podstawowe przepisy prawne i normy.
https://sylabus.upwr.edu.pl/2. Rysunek techniczny mechaniczny. Kompozycja, formatowanie, zawartość rysunku technicznego. Wymiarowanie, rzuty, przekroje, aksonometrie.
https://sylabus.upwr.edu.pl/2. Rysunek techniczny mechaniczny. Kompozycja, formatowanie, zawartość rysunku technicznego. Wymiarowanie, rzuty, przekroje, aksonometrie.
https://sylabus.upwr.edu.pl/3. Oznaczenia graficzne w opracowaniach urbanistycznych i planistycznych.
https://sylabus.upwr.edu.pl/4. Pojęcie klasyfikacja i zastosowanie map, mapy do celów projektowych i opiniodawczych.
https://sylabus.upwr.edu.pl/4. Pojęcie klasyfikacja i zastosowanie map, mapy do celów projektowych i opiniodawczych.
https://sylabus.upwr.edu.pl/5. Wprowadzenie do oprogramowania typu CAD (historia, źródła potrzeb stosowania technologii CAD, aktualne standardy w zakresie CAD). Program MicroStation jako komplementarne narzędzie typu CAD (zakres możliwości stosowania programu, wyjaśnienie różnic w pracy z grafiką rastrową i wektorową).
https://sylabus.upwr.edu.pl/5. Wprowadzenie do oprogramowania typu CAD (historia, źródła potrzeb stosowania technologii CAD, aktualne standardy w zakresie CAD). Program MicroStation jako komplementarne narzędzie typu CAD (zakres możliwości stosowania programu, wyjaśnienie różnic w pracy z grafiką rastrową i wektorową).
https://sylabus.upwr.edu.pl/5. Wprowadzenie do oprogramowania typu CAD (historia, źródła potrzeb stosowania technologii CAD, aktualne standardy w zakresie CAD). Program MicroStation jako komplementarne narzędzie typu CAD (zakres możliwości stosowania programu, wyjaśnienie różnic w pracy z grafiką rastrową i wektorową).
https://sylabus.upwr.edu.pl/5. Wprowadzenie do oprogramowania typu CAD (historia, źródła potrzeb stosowania technologii CAD, aktualne standardy w zakresie CAD). Program MicroStation jako komplementarne narzędzie typu CAD (zakres możliwości stosowania programu, wyjaśnienie różnic w pracy z grafiką rastrową i wektorową).
https://sylabus.upwr.edu.pl/6. Filozofia podziału zasobu informacji rysunkowej na warstwy, scalanie obiektów graficznych i ich powiązania z informacją opisową w programie MicroStation.
https://sylabus.upwr.edu.pl/6. Filozofia podziału zasobu informacji rysunkowej na warstwy, scalanie obiektów graficznych i ich powiązania z informacją opisową w programie MicroStation.
https://sylabus.upwr.edu.pl/6. Filozofia podziału zasobu informacji rysunkowej na warstwy, scalanie obiektów graficznych i ich powiązania z informacją opisową w programie MicroStation.
https://sylabus.upwr.edu.pl/7. Możliwości w zakresie automatyzacji wprowadzania danych do programu MicroStation, praca z obrazami rastrowymi, sposoby ich kalibracji.
https://sylabus.upwr.edu.pl/7. Możliwości w zakresie automatyzacji wprowadzania danych do programu MicroStation, praca z obrazami rastrowymi, sposoby ich kalibracji.
https://sylabus.upwr.edu.pl/8. Pozyskiwanie informacji o istniejących obiektach graficznych w programach CAD, współpraca programów CAD z bazami danych.
https://sylabus.upwr.edu.pl/8. Pozyskiwanie informacji o istniejących obiektach graficznych w programach CAD, współpraca programów CAD z bazami danych.
https://sylabus.upwr.edu.pl/9. Program MicroStation jako środowisko graficzne dla wyspecjalizowanych nakładek inżynierskich.
https://sylabus.upwr.edu.pl/9. Program MicroStation jako środowisko graficzne dla wyspecjalizowanych nakładek inżynierskich.
https://sylabus.upwr.edu.pl/10. Podstawy grafiki trójwymiarowej w programie MicroStation (techniki tworzenia rysunków 3D i ich oglądania).
https://sylabus.upwr.edu.pl/10. Podstawy grafiki trójwymiarowej w programie MicroStation (techniki tworzenia rysunków 3D i ich oglądania).
https://sylabus.upwr.edu.pl/11. Możliwości w zakresie tworzenia numerycznego modelu terenu w nakładkach współpracujących ze środowiskiem programu MicroStation.
https://sylabus.upwr.edu.pl/11. Możliwości w zakresie tworzenia numerycznego modelu terenu w nakładkach współpracujących ze środowiskiem programu MicroStation.
https://sylabus.upwr.edu.pl/12. Zasady wykonania rysunków planistycznych. Strefowanie.
https://sylabus.upwr.edu.pl/13. Formy i treści rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych.
https://sylabus.upwr.edu.pl/13. Formy i treści rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych.
https://sylabus.upwr.edu.pl/14. Obligatoryjne oznaczenia i symbole. Pismo techniczne.
https://sylabus.upwr.edu.pl/15. Podsumowanie. Sprawdzian wiedzy. Zaliczenie przedmiotu.
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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. Strefowanie.

5. Układ głównego menu programu MicroStation V8 XM, dopasowywanie go do
wymagań użytkownika, tworzenie nowego rysunku, praca z różnymi widokami
rysunku, powiększanie wybranych obszarów rysunku.

6. Praca z warstwami (tworzenie warstwy, ustalanie jej atrybutów, włączanie i
wyłączanie warstw, tworzenie filtrów warstw). Zapoznanie z podstawowymi
komendami rysunkowymi: linia, łańcuch linii, poligon, wielobok, okręg, elipsa, łuk.

7. Nauka selekcji istniejących obiektów graficznych (okna selekcji, selekcja według
kryteriów i ustalonych atrybutów). Wprowadzanie opisów tekstowych obiektów,
podstawy wymiarowania obiektów.

8. Doskonalenie rysowania prostych obiektów, korzystanie z różnych układów
współrzędnych. Precyzyjne wprowadzanie współrzędnych obiektów, dowiązywanie
się do istniejących obiektów. Kreskowanie istniejących obszarów zamkniętych,
wyznaczanie ich podstawowych charakterystyk (pole powierzchni, obwód).

9. Grupowanie obiektów graficznych, tworzenie bloków. Nauka modyfikacji i
zmiany atrybutów istniejących obiektów graficznych, zapoznanie z funkcjami
programu. Podstawy pracy z plikami rastrowymi, wstawienie pliku rastrowego
oraz jego kalibracja.

10. Samodzielna praca nad indywidualnym projektem hybrydowej mapy
zasadniczej: wstawienie obrazu rastrowego oraz jego kalibracja, tworzenie warstw
rysunkowych.

11. Przerysowanie widocznych na rastrze budynków i budowli oraz innych
elementów na utworzonych warstwach rysunkowych. Przerysowanie wybranych
elementów uzupełniającej infrastruktury technicznej na rastrze, uzupełnianie
rysunku o opisy tekstowe.

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 projektu.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Metoda sytuacyjna, Pracownia komputerowa, Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie ustne 40%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt 60%

https://sylabus.upwr.edu.pl/1. Wprowadzenie. Format i zawartość rysunku technicznego.
https://sylabus.upwr.edu.pl/2. Rysunek koncepcyjny jako element dokumentacji planistycznej. Komponowanie rysunków technicznych.
https://sylabus.upwr.edu.pl/2. Rysunek koncepcyjny jako element dokumentacji planistycznej. Komponowanie rysunków technicznych.
https://sylabus.upwr.edu.pl/3. Graficzne sposoby oznaczania elementów przestrzennych w zróżnicowanych skalach eksponowania.
https://sylabus.upwr.edu.pl/3. Graficzne sposoby oznaczania elementów przestrzennych w zróżnicowanych skalach eksponowania.
https://sylabus.upwr.edu.pl/4. Specyfika oznaczeń w rysunkach planistycznych. Strefowanie.
https://sylabus.upwr.edu.pl/5. Układ głównego menu programu MicroStation V8 XM, dopasowywanie go do wymagań użytkownika, tworzenie nowego rysunku, praca z różnymi widokami rysunku, powiększanie wybranych obszarów rysunku.
https://sylabus.upwr.edu.pl/5. Układ głównego menu programu MicroStation V8 XM, dopasowywanie go do wymagań użytkownika, tworzenie nowego rysunku, praca z różnymi widokami rysunku, powiększanie wybranych obszarów rysunku.
https://sylabus.upwr.edu.pl/5. Układ głównego menu programu MicroStation V8 XM, dopasowywanie go do wymagań użytkownika, tworzenie nowego rysunku, praca z różnymi widokami rysunku, powiększanie wybranych obszarów rysunku.
https://sylabus.upwr.edu.pl/6. Praca z warstwami (tworzenie warstwy, ustalanie jej atrybutów, włączanie i wyłączanie warstw, tworzenie filtrów warstw). Zapoznanie z podstawowymi komendami rysunkowymi: linia, łańcuch linii, poligon, wielobok, okręg, elipsa, łuk.
https://sylabus.upwr.edu.pl/6. Praca z warstwami (tworzenie warstwy, ustalanie jej atrybutów, włączanie i wyłączanie warstw, tworzenie filtrów warstw). Zapoznanie z podstawowymi komendami rysunkowymi: linia, łańcuch linii, poligon, wielobok, okręg, elipsa, łuk.
https://sylabus.upwr.edu.pl/6. Praca z warstwami (tworzenie warstwy, ustalanie jej atrybutów, włączanie i wyłączanie warstw, tworzenie filtrów warstw). Zapoznanie z podstawowymi komendami rysunkowymi: linia, łańcuch linii, poligon, wielobok, okręg, elipsa, łuk.
https://sylabus.upwr.edu.pl/7. Nauka selekcji istniejących obiektów graficznych (okna selekcji, selekcja według kryteriów i ustalonych atrybutów). Wprowadzanie opisów tekstowych obiektów, podstawy wymiarowania obiektów.
https://sylabus.upwr.edu.pl/7. Nauka selekcji istniejących obiektów graficznych (okna selekcji, selekcja według kryteriów i ustalonych atrybutów). Wprowadzanie opisów tekstowych obiektów, podstawy wymiarowania obiektów.
https://sylabus.upwr.edu.pl/7. Nauka selekcji istniejących obiektów graficznych (okna selekcji, selekcja według kryteriów i ustalonych atrybutów). Wprowadzanie opisów tekstowych obiektów, podstawy wymiarowania obiektów.
https://sylabus.upwr.edu.pl/8. Doskonalenie rysowania prostych obiektów, korzystanie z różnych układów współrzędnych. Precyzyjne wprowadzanie współrzędnych obiektów, dowiązywanie się do istniejących obiektów. Kreskowanie istniejących obszarów zamkniętych, wyznaczanie ich podstawowych charakterystyk (pole powierzchni, obwód).
https://sylabus.upwr.edu.pl/8. Doskonalenie rysowania prostych obiektów, korzystanie z różnych układów współrzędnych. Precyzyjne wprowadzanie współrzędnych obiektów, dowiązywanie się do istniejących obiektów. Kreskowanie istniejących obszarów zamkniętych, wyznaczanie ich podstawowych charakterystyk (pole powierzchni, obwód).
https://sylabus.upwr.edu.pl/8. Doskonalenie rysowania prostych obiektów, korzystanie z różnych układów współrzędnych. Precyzyjne wprowadzanie współrzędnych obiektów, dowiązywanie się do istniejących obiektów. Kreskowanie istniejących obszarów zamkniętych, wyznaczanie ich podstawowych charakterystyk (pole powierzchni, obwód).
https://sylabus.upwr.edu.pl/8. Doskonalenie rysowania prostych obiektów, korzystanie z różnych układów współrzędnych. Precyzyjne wprowadzanie współrzędnych obiektów, dowiązywanie się do istniejących obiektów. Kreskowanie istniejących obszarów zamkniętych, wyznaczanie ich podstawowych charakterystyk (pole powierzchni, obwód).
https://sylabus.upwr.edu.pl/9. Grupowanie obiektów graficznych, tworzenie bloków. Nauka modyfikacji i zmiany atrybutów istniejących obiektów graficznych, zapoznanie z funkcjami programu. Podstawy pracy z plikami rastrowymi, wstawienie pliku rastrowego oraz jego kalibracja.
https://sylabus.upwr.edu.pl/9. Grupowanie obiektów graficznych, tworzenie bloków. Nauka modyfikacji i zmiany atrybutów istniejących obiektów graficznych, zapoznanie z funkcjami programu. Podstawy pracy z plikami rastrowymi, wstawienie pliku rastrowego oraz jego kalibracja.
https://sylabus.upwr.edu.pl/9. Grupowanie obiektów graficznych, tworzenie bloków. Nauka modyfikacji i zmiany atrybutów istniejących obiektów graficznych, zapoznanie z funkcjami programu. Podstawy pracy z plikami rastrowymi, wstawienie pliku rastrowego oraz jego kalibracja.
https://sylabus.upwr.edu.pl/9. Grupowanie obiektów graficznych, tworzenie bloków. Nauka modyfikacji i zmiany atrybutów istniejących obiektów graficznych, zapoznanie z funkcjami programu. Podstawy pracy z plikami rastrowymi, wstawienie pliku rastrowego oraz jego kalibracja.
https://sylabus.upwr.edu.pl/10. Samodzielna praca nad indywidualnym projektem hybrydowej mapy zasadniczej: wstawienie obrazu rastrowego oraz jego kalibracja, tworzenie warstw rysunkowych.
https://sylabus.upwr.edu.pl/10. Samodzielna praca nad indywidualnym projektem hybrydowej mapy zasadniczej: wstawienie obrazu rastrowego oraz jego kalibracja, tworzenie warstw rysunkowych.
https://sylabus.upwr.edu.pl/10. Samodzielna praca nad indywidualnym projektem hybrydowej mapy zasadniczej: wstawienie obrazu rastrowego oraz jego kalibracja, tworzenie warstw rysunkowych.
https://sylabus.upwr.edu.pl/11. Przerysowanie widocznych na rastrze budynków i budowli oraz innych elementów na utworzonych warstwach rysunkowych. Przerysowanie wybranych elementów uzupełniającej infrastruktury technicznej na rastrze, uzupełnianie rysunku o opisy tekstowe.
https://sylabus.upwr.edu.pl/11. Przerysowanie widocznych na rastrze budynków i budowli oraz innych elementów na utworzonych warstwach rysunkowych. Przerysowanie wybranych elementów uzupełniającej infrastruktury technicznej na rastrze, uzupełnianie rysunku o opisy tekstowe.
https://sylabus.upwr.edu.pl/11. Przerysowanie widocznych na rastrze budynków i budowli oraz innych elementów na utworzonych warstwach rysunkowych. Przerysowanie wybranych elementów uzupełniającej infrastruktury technicznej na rastrze, uzupełnianie rysunku o opisy tekstowe.
https://sylabus.upwr.edu.pl/11. Przerysowanie widocznych na rastrze budynków i budowli oraz innych elementów na utworzonych warstwach rysunkowych. Przerysowanie wybranych elementów uzupełniającej infrastruktury technicznej na rastrze, uzupełnianie rysunku o opisy tekstowe.
https://sylabus.upwr.edu.pl/12. Podkład mapowy dla wykonywanego ćwiczenia. Formatowanie rysunku planu.
https://sylabus.upwr.edu.pl/13. Naniesienie linii rozgraniczających terenów i projektowanej zabudowy. Kolorystyka rozwiązań planistycznych.
https://sylabus.upwr.edu.pl/13. Naniesienie linii rozgraniczających terenów i projektowanej zabudowy. Kolorystyka rozwiązań planistycznych.
https://sylabus.upwr.edu.pl/14. Zakończenie prac graficznych. Legenda. Oddanie projektu graficznego.
https://sylabus.upwr.edu.pl/15. Zaliczenie projektu.
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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.
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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_UW01

Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę matematyczną i statystyczną do przeprowadzenia analiz, symulacji
i eksperymentów w rozwiązaniach technicznych, koniecznych w gospodarce przestrzennej; analizować
wybrane zjawiska przestrzenne, zastosować rachunek całkowy do obliczania różnych wielkości
geometrycznych; wyszukiwać i wykorzystywać różne metody obliczeniowe, a także przeanalizować
uzyskane wyniki i wyciągnąć z nich wnioski; przedstawić graficznie wyniki pomiarów i obliczeń oraz
oszacować ich niepewność.

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.


