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Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek studiów: Budownictwo
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Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: BUD

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

3

Timber Structures
WIL BUD oIS C26 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

3.00
5

Semestry

2

Konstrukcje drewniane

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

5

15

0

0

0

30

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Familiarize students with the timber materials and their properties
Cel 2 Familiarize students with simple timber solid structures and with designing structures based on carpentry
connections
Cel 3 Familiarize students with the rules of creating documentation of timber structures
Kod archiwizacji: B313E944
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Cel 4 Development of the skill of working in project teams
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Strength of Materials
2 Fundamentals of Civil Engineering
3 Structural Mechanics
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student knows the material properties of the timber and is able to use this knowledge to design
timber structures
EK2 Umiejętności Student is able to analyze the simple timber structure made of solid wood (floor, stairs, rafter
framing)
EK3 Umiejętności Student is able to design connections in timber structure (carpentry joints and with basic
engineering metal dowel type fasteners - nails, screws etc)
EK4 Umiejętności Student is able to prepare the technical documentation of the designed timber structures
EK5 Kompetencje społeczne Student knows how to work in a small project team
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Treści programowe
Projekty
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

Design of timber floor

10

P2

Design of timber stairs

10

P3

Design of timber rafter framing

10

Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Introduction, terms of passing the subject, important references and codes

1

W2

Timber morphology and properties (moisture, density, strength etc.)

4

W3

Engineered wood products - short description of wood based products (glulam,
CLT, LVL, PSL, plywood, OSB, SIP)

1

W4

Structure analysis - main primciples for ULS according to Eurocode 5

5
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godzin
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W5

Structure analysis - SLS according to Eurocode 5 (deflection of the structure)

2

W6

Connections in timber structures - carpentry joints, short description of metal
dowel type connectors (nails, screws, bolts, dowels, staples)

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Ćwiczenia projektowe
N2 Wykłady
N3 Prezentacje multimedialne
N4 Praca w grupach
N5 Konsultacje
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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

45

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

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

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

20

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

75

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Sprawdziany pisemne
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F2 Projekt zespołowy
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

xxx

Na ocenę 3.0

Student knows the basis material properties of the timber and with difficulties is
able to use this knowledge to design timber structures (for questions covering this
scope of knowledge provides a correct answer for more than 50% questions)

Na ocenę 3.5

xxx

Na ocenę 4.0

Student knows material properties of the timber well and is able to use this
knowledge to design timber structures (for questions covering this scope of
knowledge provides a correct answer for more than 70% questions)

Na ocenę 4.5

xxx

Na ocenę 5.0

Student knows material properties of the timber very well and without any
problems is able to use this knowledge to design timber structures (for questions
covering this scope of knowledge provides a correct answer for more than
90% questions)
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

xxx

Na ocenę 3.0

Student with difficulties is able to analyze timber structure (for questions
covering this scope of knowledge provides a correct answer for more than
50% questions)

Na ocenę 3.5

xxx

Na ocenę 4.0

Student s able to analyze timber structure (for questions covering this scope of
knowledge provides a correct answer for more than 70% questions)

Na ocenę 4.5

xxx

Na ocenę 5.0

Student without any difficulties is able to analyze timber structure (for questions
covering this scope of knowledge provides a correct answer for more than
90% questions)
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

xxx

Na ocenę 3.0

Student with difficulties and with teachers help is able to design connections in
timber structures (for questions covering this scope of knowledge provide
a correct answer for more than 50% questions)
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Na ocenę 3.5

xxx

Na ocenę 4.0

Student is able to design connections in timber structures (for questions covering
this scope of knowledge provide a correct answer for more than 70% questions)

Na ocenę 4.5

xxx

Na ocenę 5.0

Student without any difficulties is able to design connections in timber structures
(for questions covering this scope of knowledge provide a correct answer for more
than 90% questions)
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

xxx

Na ocenę 3.0

Student is able to prepare the technical documentation, but it contains
acceptable errors that do not reflect on it overall correctness

Na ocenę 3.5

xxx

Na ocenę 4.0

Student is able to prepare the correct, with minor errors, technical documentation

Na ocenę 4.5

xxx

Na ocenę 5.0

Student can prepare his own technical documentation without any errors
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

xxx

Na ocenę 3.0

The scope of tasks done by student in the team is made with errors and has
influence on the final evaluation of the team. This work is difficult to use in
further development. High probability of team error using this kind of work. Does
not keep the deadlines.

Na ocenę 3.5

xxx

Na ocenę 4.0

The individual scope of tasks is performed correctly however the quality of the
work given by the team and individually by the student creates difficulties in
realization. Students work is clear and legible.

Na ocenę 4.5

xxx

Na ocenę 5.0

Student shows creativity. Individual works are legible and do not create the risk
of another interpretation of the prepared work
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W07 K_W14

Cel 1 Cel 2

p1 p2 p3 w2 w3
w4 w5 w6

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F2 P1

EK2

K_U02 K_U04
K_U07

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4

p1 p2 p3 w1 w2
w4 w5 w6

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F2 P1

EK3

K_U07

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4

p1 p2 p3 w2 w4
w5 w6

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F2 P1

EK4

K_U14

Cel 3 Cel 4

p1 p2 p3 w4 w5
w6

N1 N2 N3 N4 N5

F1 F2 P1

EK5

K_K01 K_K02

Cel 4

p1 p2 p3

N1 N4 N5

F2
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] J. Porteous, A. Kermani — Strucural Timber Design to Eurocode 5, Oxford, 2009, Blackwell Publishing
Company
[2 ] EN 1995-1-1 — Design of timber structures, Brusseles, 2008, CEN
[3 ] The Institution of Structural Engineers — Manual for the design of timber building structures to Eurocode
5, , 2007, IStructE Ltd and TRADA Technology Ltd
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Marcin Radoń (kontakt: maradon@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Marcin Radoń (kontakt: maradon@pk.edu.pl)
2 mgr inż. Aneta Szymańska-Stachura (kontakt: anetastachura@gmail.com)
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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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