Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Kierunek studiów: Wszystkie kierunki

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku:

Stopień studiów:
Specjalności: Wszystkie specjalności
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Budownictwo ogólne (poziom A)

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

ogólne

Liczba punktów ECTS

1.00
2

Semestry

2

-

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr
2

3

30

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Przygotowanie studentów zagranicznych do studiowania kierunku budownictwo i architektura, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw statyki.

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość języka polskiego na poziomie progowym lub wyższym.
2 Znajomość planimetrii i podstaw fizyki (kinematyka i dynamika).

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie.
EK2 Wiedza Student zna i rozpoznaje podstawowe układy konstrukcyjne stosowane w architekturze i budownictwie.
EK3 Umiejętności Student potrafi wyznaczyć rekcje podporowe prostych układów statycznie wyznaczalnych.
EK4 Umiejętności Student zna pojęcie sił wewnętrznych. Umie wyznaczyć siły wewnętrzne w prętach kratownicy.

6

Treści programowe

Lp

7

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

1

Wprowadzenie do tematyki budownictwa: podstawowe definicje, klasyfikacja
obiektów budowlanych. Elementy budynku mieszkalnego - pomieszczenia
i elementy konstrukcyjne.

4

2

Układy konstrukcyjne stosowane w budownictwie - płaskie i przestrzenne. Cechy
układów konstrukcyjnych. Obciążenia konstrukcji.

5

3

Statyka elementarna. Siły składowe i wypadkowa sił. Moment siły względem
punktu. Moment pary sił. Warunki równowagi statycznej.

5

4

Rodzaje podpór. Statyczna wyznaczalość. Obliczanie reakcji podporowych i sił
wewnętrznych belek prostych, ram i kratownic. Przykłady obliczeniowe.

8

5

Siły wewnętrzne dla prostych układów konstrukcyjnych. Specyfika wybranych
układów konstrukcyjnych: kratownice i łuki.

8

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Ćwiczenia audytoryjne
N4 Praca w grupach
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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

30

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

0

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Odpowiedź ustna
F3 Zadania domowe
Ocena podsumowująca
P1 Praca własna
P2 Egzamin pisemny
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Obecność na ćwiczeniach
W2 Pozytywne oceny cząstkowe uzyskane w trakcie semestru
W3 Wykonanie pracy własnej

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
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Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu budownictwa. Nie potrafi nazwać
obiektów budowlanych ani podstawowych elementów budowli, czy elementów
budynku mieszkalnego.

Na ocenę 3.0

Student poprawnie nazywa poszczególne obiekty budowlane i pomieszczenia
budynków mieszkalnych.

Na ocenę 4.0

Student poprawnie nazywa poszczególne obiekty budowlane, poprawnie
klasyfikuje je. Student potrafi nazwać pomieszczenia w budynkach mieszkalnych
oraz podstawowe elementy konstrukcyjne.

Na ocenę 5.0

Student poprawnie nazywa poszczególne obiekty budowlane, poprawnie
klasyfikuje je. Student potrafi nazwać pomieszczenia i elementy konstrukcyjne
występujące w budynkach mieszkalnych i je scharakteryzować. Zna elementy
konstrukcyjne mostów.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie zna najprostszych układów konstrukcyjnych stosowanych
w budownictwie.

Na ocenę 3.0

Student zna i poprawnie nazywa podstawowe układy konstrukcyjne budowli.

Na ocenę 4.0

Student zna i poprawnie nazywa podstawowe układy konstrukcyjne budowli.
Potrafi wskazać przykładowe wady i zalety danych konstrukcji budowlanych.

Na ocenę 5.0

Student zna i poprawnie nazywa układy konstrukcyjne budowli. Potrafi
rozpoznać podstawowe układy konstrukcyjne w obiektach budowlanych. Rozumie
sposób przenoszenia obciążeń przez poszczególne rodzaje konstrukcji, zna ich
podstawowe wady i zalety.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi wyznaczyć reakcji podpór dla najprostszych układów
konstrukcyjnych. Nie potrafi zinterpretować rodzaju obciążeń oddziałujących na
płaskie konstrukcje prętowe.

Na ocenę 3.0

Student potrafi wyznaczać wartości reakcji podpór dla belek prostych
i wsporników.

Na ocenę 4.0

Student potrafi wyznaczać wartości reakcji podpór dla wsporników, belek
prostych i kratownic.

Na ocenę 5.0

Student potrafi wyznaczać wartości reakcji podpór oraz sił wewnętrznych dla
wsporników, belek prostych, ram i kratownic układów statycznie wyznaczalnych.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi wyznaczać wartości sił wewnętrznych dla najprostszych belek.

Na ocenę 3.0

Student potrafi wyjaśnić pojęcie siły wewnętrznej. Student potrafi wyznaczyć siły
w węźle kratownicy.

Na ocenę 4.0

Student potrafi wyznaczać wartości sił wewnętrznych dla kratownicy. Umie
wyznaczyć siły wewnętrzne w prętach kratownicy metodą Ritza.
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Na ocenę 5.0

10

Student potrafi wyznaczać wartości sił wewnętrznych dla belek statycznie
wyznaczalnych i wykonać wykresy N Q M. Umie wyznaczyć siły wewnętrzne
w prętach kratownicy metodą Ritza.

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

(brak definicji
efektów
kierunkowych)

Cel 1

12

N1 N2 N4

F1 F2 F3

EK2

(brak definicji
efektów
kierunkowych)

Cel 1

12

N1 N2

F1 F2 P2

EK3

(brak definicji
efektów
kierunkowych)

Cel 1

234

N1 N2 N3

F1 F2 F3 P1 P2

EK4

(brak definicji
efektów
kierunkowych)

Cel 1

345

N1 N3 N4

F1 F2 F3 P1 P2

11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Moj E., Sliwinski M. — Podstawy budownictwa, część 1, Kraków, 2000, Politechnika Krakowska
[2 ] Francuz W.M. — Posługiwanie się dokumentacją techniczną, Poradnik dla ucznia, Radom, 2005, PIB
[3 ] Pyrak S., Szuborski K. — Mechanika konstrukcji dla architektów, Warszawa, 1994, Arkady
[4 ] Kolendowicz T. — Mechanika budowli dla architektów01029: Wymiarowanie na rysunkach; projekty architektonicznobudowlane, Warszawa, 1994, Arkady

Literatura uzupełniająca
[1 ] Byrdy Cz., Kram D., Korepta K., Sliwinski M. — Podstawy budownictwa, czesc 2, Kraków, 2001,
Politechnika Krakowska
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
mgr inż. Radosław Bąk (kontakt: radoslawbak@interia.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)
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