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Stopień studiów: I
Specjalności: Bez specjalności
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

2

3

Projektowanie dróg samochodowych
Road Design
WIL BUD oIS D45 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

6.00

Semestry

56

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

5

45

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

30

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Przekazanie wiedzy w zakresie podstaw projektowania dróg samochodowych wraz z uwarunkowaniami tego
projektowania
Cel 2 Przygotowanie do samodzielnego projektowania mniej skomplikowanych elementów infrastruktury drogowej

Kod archiwizacji: E48B24F5

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość uwarunkowań projektowania infrastruktury drogowej wynikających z planowania komunikacyjnego
i zasad zagospodarowania przestrzennego

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Poznanie uwarunkowań prawnych i podstawowych kryteriów technicznych geometrycznego projektowania dróg oraz skrzyżowań
EK2 Wiedza Poznanie technik projektowania dróg i skrzyżowań
EK3 Umiejętności Umiejętność posługiwania się normami, wytycznymi i instrukcjami w projektowaniu infrastruktury drogowej
EK4 Umiejętności Zdolność do samodzielnego analizowania uwarunkowań geometrycznego projektowania oraz
wyboru właściwych rozwiązań
EK5 Umiejętności Umiejętność rozwiązywania problemów związanych z powierzchniowym i wgłębnym odwodnieniem drogi
EK6 Kompetencje społeczne Zdolność do samodzielnego uzupełniania i poszerzania wiedzy z zakresu budownictwa drogowego

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Klasyfikacja dróg i ulic z jej formalnymi i technicznymi uwarunkowaniami,
wskaźniki charakteryzujące sieć drogową, podstawowe parametry projektowania
dróg i ich ustalanie

3

W2

Uwarunkowania projektowe wynikające z kryteriów mechaniki ruchu,
bezpieczeństwa ruchu, kosztów oraz wymagań ochrony środowiska

6

W3

Trasa i niweleta drogi - elementy składowe i podstawowe kryteria projektowania.
Szczegółowe zasady doboru parametrów dla elementów trasy - proste, łuki, krzywe
przejściowe. Projektowanie niwelety, koordynacja elementów trasy i niwelety,
ocena jednorodności geometrycznej trasy.

6

W4

Elementy przekroju poprzecznego drogi i ich wymiarowanie, kształtowanie ramp
drogowych

4

W5

Roboty przy wykonywaniu torowiska ziemnego, obliczenia wielkości robót
ziemnych i projektowanie przemieszczeń mas ziemnych

3

W6

Klasyfikacja skrzyżowań drogowych, podstawowe wymagania projektowe, kryteria
wyboru typu skrzyżowania, elementy szczegółowych rozwiązań dla skrzyżowań
skanalizowanych
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Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W7

Elementy odwodnienia dróg - rodzaje i cele stosowania. Charakterystyka opadów
i wyznaczanie miarodajnych spływów wody ze zlewni do wymiarowania urządzeń
odwodnienia powierzchniowego dróg

3

W8

Wymiarowanie rowów i ścieków. Odprowadzenie wód z rowów i ścieków
z uwzględnieniem uwarunkowań ochrony środowiska.

5

W9

Przepusty drogowe, rozwiązania konstrukcyjne, dobór światła przepustów

3

W10

Urządzenia odwodnienia wgłębnego torowiska ziemnego - drenaż płytki i głęboki.
Typowe rozwiązania konstrukcyjne.

3

W11

Parkingi i obsługa dojazdów do budynków, elementy miejskiej infrastruktury
drogowej

3

Projekty

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Projekt koncepcyjny odcinka drogi w dwóch wariantach z doborem parametrów
trasy i profilu oraz obliczeniami niezbędnymi dla ich wymiarowania. Dobór typu
przekroju poprzecznego. Opracowanie szczegółowego rozwiązania dla wybranego
elementu z projektu - skrzyżowanie, przepust, parking. Sporządzenie opisu
technicznego zawierającego uwarunkowania projektowe oraz uzasadnienia
przyjętych rozwiązań.

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

75

Konsultacje przedmiotowe

15

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

45

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

40

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

180

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

6.00

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Egzamin pisemny
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Uczestniczenie w zajęciach, pozytywna ocena z egzaminu pisemnego, zaliczenie projektu poprzez sprawdzenie
wiedzy w ramach konsultacji i potwierdzenie poprawności wykonania projektu przez prowadzącego zajęcia
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt indywidualny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

XXXXX
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Na ocenę 3.0

student zna klasyfikację techniczną i funkcjonalną dróg oraz cele jej
wprowadzenia. potrafi zestawić parametry dróg i skrzyżowań zależne od:
mechaniki ruchu, bezpieczeństwa i ochrony środowiska

Na ocenę 3.5

WWWWWW

Na ocenę 4.0

CCCCCC

Na ocenę 4.5

CCCCCC

Na ocenę 5.0

CCCCCCC
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

aa

Na ocenę 3.0

student zna typowe rozwiązania drogi w przekroju poprzecznym i zna ogólne
zasady doboru parametrów tego przekroju oraz wie z jakich elementów składa się
trasa i niweleta drogi, a także potrafi podać ogólne zasady ich projektowania

Na ocenę 3.5

aa

Na ocenę 4.0

aa

Na ocenę 4.5

aa

Na ocenę 5.0

aa
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

aaaa

Na ocenę 3.0

student wykaże się umiejętnością doboru parametrów projektowanego odcinka
dróg i skrzyżowania z przepisów techniczno-budowlanych

Na ocenę 3.5

aaa

Na ocenę 4.0

aaa

Na ocenę 4.5

aaa

Na ocenę 5.0

aaa
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

aaa

Na ocenę 3.0

student potrafi sformułować założenia i uwarunkowania do wyznaczonego zadania
projektowego oraz podać procedurę postępowania w tym zadaniu. Potrafi
określić powiązania zadania projektowego z przepisami techniczno-budowlanymi

Na ocenę 3.5

aaa

Na ocenę 4.0

aaa

Na ocenę 4.5

aaa
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Na ocenę 5.0

aaa
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

aaa

Na ocenę 3.0

student potrafi podać rodzaje urządzeń odwodnienia powierzchniowego
i wgłębnego wraz z ich konstrukcją oraz zna ogólne zasady ich doboru

Na ocenę 3.5

aaa

Na ocenę 4.0

aaa

Na ocenę 4.5

aaa

Na ocenę 5.0

aaa
Efekt kształcenia 6

Na ocenę 2.0

aa

Na ocenę 3.0

student potrafi samodzielnie wykonać zadanie projektowe, przyjmując poprawne
założenia do projektowania oraz przedstawiając rozwiązanie zadania
spełniającego elementarne wymagania przepisów techniczno-budowlanych

Na ocenę 3.5

aaa

Na ocenę 4.0

aaa

Na ocenę 4.5

aaa

Na ocenę 5.0

aaa
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

w1 w2

N1

P1

EK2

Cel 1

w3 w4 w5 w6 w7
w8 w9 w10 w11
p1

N1 N2

F1 P1

EK3

Cel 2

p1

N2

F1
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Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK4

Cel 2

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w11 p1

N1 N2

F1 P1

EK5

Cel 2

w7 w8 w9 w10

N1

P1

EK6

Cel 2

p1

N2

F1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] MTiGM — Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maqrca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Warszawa, 1999, Dz.
Ustaw Nr 43, poz. 430
[2 ] Transprojekt Warszawa — Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie, Warszawa, 2002, GDDKiA/Transprojekt
[3 ] Tracz M., Chodur J., Gaca S. i inni — Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, Warszawa, 2001,
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych
[4 ] Gaca S., Tracz M., Suchorzewski W. — Inzynieria ruchu drogowego - teoria i praktyka, Warszawa, 2008,
WKŁ

Literatura uzupełniająca
[1 ] Krystek R. i inni — Węzły drogowe i autostradowe, Warszawa, 2008, WKŁ
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (kontakt: sgaca@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 Prof. dr hab. inż. Marian Tracz (kontakt: mtracz@pk.edu.pl)
2 Dr hab. inż. prof. PK Stanisław Gaca (kontakt: sgaca@pk.edu.pl)
3 Dr inż. Mariusz Kieć (kontakt: mkiec@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
................................................
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