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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Zasady kształtowania sieci ulic w obszarach miejskich

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
1

Semestry

2

3

WIŚ MKS-GP II oIIS C7 17/18

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

1

15

0

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z kryteriami kształtowania sieci ulic, wskazanie róznic w kształtowaniu ulic w zaleznosci funkcjonalnej, nabycie umiejetnosci róznicowania uwarunkowan w konstruowaniu planów przestrzennych
dla róznych elementów sieci ulic w miescie
Cel 2 Nabycie umiejetnosci kształtowania przestrzenie ulicznej w miescie wraz z towarzyszaca infrastruktura, równiez w aspekcie oddziaływan na otoczenie i estetyki
Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Kształtowanie swiadomosci ekologicznego planowania sieci ulic, zrównowazonego rozwoju, powiazania z siecia
dróg poza miejskich

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Podstawowa wiedza z zakresu projektowania infrastruktury drogowej

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Wiedza o zasadach kształtowania sieci ulic w powiazaniu z uwarunkowaniami zagospodarowania
przestrzennego
EK2 Wiedza Wiedza o zasadach projektowania rozwiazan technicznych ulic i towarzyszacej infrastruktury
EK3 Umiejętności Umiejetnosc doboru typowych rozwiazan technicznych ulic i infrastruktury towarzyszacej przy
róznych uwarunkowaniach zagospodarowania przestrzennego
EK4 Kompetencje społeczne Świadomosci roli ekologicznego planowania sieci ulic i zrównowazonegorozwoju

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Funkcje sieci ulic miejskich. Podstawy funkcjonalne kształtowania ulic.
Ekologiczne zasady planowania rozwoju sieci ulic

4

W2

Planowanie elementów przekroju ulicznego w różnych obszarach miasta. Estetyka
przestrzeni ulicznej

3

W3

Oddziaływanie ulic i ruchu na otoczenie. Infrastruktura uliczna wspierająca
ekologiczny transport miejski

3

W4

Place, skwery, bulwary, parkingi , ścieżki rowerowe i chodniki Elementy sieci
ulicznej, powiązanie z obsługa komunikacyjna i dostępnością, wymogi techniczne
i funkcjonalne

2

W5

Rola infrastruktury ulicznej w zrównoważonym rozwoju miasta. Powiazanie sieci
ulic miejskich z siecia dróg krajowych i regionalnych, infrastruktura sieci miejskiej
a strefy podmiejskie (deglomeracja)

3

Projekt
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Wykonanie projektu sieci ulic wydzielonego obszaru mieszkaniowego z narzucona
struktura funkcjonalna, schemat sieci ulic z zachowaniem technicznych wymagań
geometrycznego ukształtowania w zakresie planu sytuacyjnego
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Liczba
godzin
15
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7

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
N3 Konsultacje

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

30

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

42

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

2

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Ocena aktywnosci w czasie realizacji projektu ocena poprawnosci wykonania cwiczenia projektowego
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium zaliczeniowe z tresci wykładów
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Aktywne uczestnictwo w cwiczeniach projektowych weryfikowane w ramach dyskusji nad projektem, pozytywna ocena projektu i pozytywna ocena kolokwium zaliczeniowego
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Weryfikacja wiedzy w czasie konsultacji projektów

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
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Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe uwarunkowania doboru typowych rozwiązań ulic
w powiązaniu z uwarunkowaniami zagospodarowania przestrzennego

Na ocenę 4.0

Wynik kolokwium zaliczeniowego co najmniej 75% z maksymalnej liczby punktów

Na ocenę 5.0

Wynik kolokwium zaliczeniowego co najmniej 85% z maksymalnej liczby punktów
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student potrafi podać podstawowe zasady projektowania elementów ulic
i infrastruktury towarzyszącej wraz z odwołaniami do przepisów projektowania

Na ocenę 4.0

Wynik kolokwium zaliczeniowego co najmniej 75% z maksymalnej liczby punktów

Na ocenę 5.0

Wynik kolokwium zaliczeniowego co najmniej 85% z maksymalnej liczby punktów
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student potrafi opisać i zastosować typowe rozwiązania ulic i infrastruktury
towarzyszącej w powiązaniu z planowaniem przestrzennym

Na ocenę 4.0

Wynik kolokwium zaliczeniowego co najmniej 75% z maksymalnej liczby punktów

Na ocenę 5.0

Wynik kolokwium zaliczeniowego co najmniej 85% z maksymalnej liczby punktów
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student potrafi opisać powiązania funkcjonowania infrastruktury ulicznej ze
skutkami ekologicznymi i zrównoważonym rozwojem

Na ocenę 4.0

Wynik kolokwium zaliczeniowego co najmniej 75% z maksymalnej liczby punktów

Na ocenę 5.0

Wynik kolokwium zaliczeniowego co najmniej 85% z maksymalnej liczby punktów

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W02

Cel 1

W1 W3 W5 P1

N1 N2 N3

F1 P1

EK2

K_W02

Cel 2

W2 W3 W4 P1

N1 N2 N3

F1 P1

EK3

K_U04 K_U09

Cel 2

W2 W3 W4 W5
P1

N1 N2 N3

F1 P1
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK4

K_U11 K_K05

Cel 3

W3 W5 P1

N2 N3

F1 P1

11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] MIiR — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,, Warszawa„
2015, 2015, Dz.U. 2015, nr 0, poz. 329

Literatura uzupełniająca
[1 ] - — Design Manual for Urban Roads and Streets, Dublin„ 2013, Department of Transport, Tourism and Sport
and the Department of Environment

Literatura dodatkowa
[1 ] - — NACTO Urban Street Design Guide, New York„ 2012, National Association of City Transportation Officials
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Krystian Woźniak (kontakt: kwozniak@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Krystian Woźniak (kontakt: kwozniak@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

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

Strona 5/5

