Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017
Wydział Inżynierii Środowiska
Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: 6

Stopień studiów: II
Specjalności: Planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
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Geotechnics in highway engineering

Kod przedmiotu

WIŚ GP2 oIIS C8 16/17

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
1

Semestry

2

Geotechnika w drogownictwie

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

1

15

15

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Dostarczenie wiedzy związanej z rozpoznawaniem i modyfikacją warunków gruntowych podłoża wykorzystywanych w drogownictwie
Cel 2 Nabycie umiejętności prawidłowego zaprojektowania warstw podłoża i dolnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowej.

Kod archiwizacji:

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

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student objaśnia metody projektowania dróg i obliczeń nośności podłoża.
EK2 Wiedza Student tłumaczy sposoby modyfikacji parametrów gruntowych w przypadku słabonośnego podłoża
pod budowlą drogową.
EK3 Umiejętności Student dobiera właściwe działanie inżynierskie w przypadku niesprzyjających warunków
gruntowych.
EK4 Umiejętności Student projektuje podłoże pod drogę, sprawdza stan graniczny nośności i użytkowalności.
EK5 Kompetencje społeczne Student samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę o zmianach w przepisach i ustawach dotyczących gruntów w prawodawstwie związanym z drogownictwem.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Aktualny stan prawny w zakresie przepisów związanych z podłożem gruntowym
w drogownictwie.

1

W3

Laboratoryjne i polowe techniki badań gruntów, z uwzględnieniem parametrów
niezbędnych przy budowie dróg: kapilarności biernej, wskaźnika piaskowego, CBR.

2

W4

Podział materiałów odpadowych, ich właściwości fizyczne i mechaniczne,
technologie ich wbudowania w podłoże.

2

W5

Odwodnienia dróg i ulic. Projektowanie odwodnień.

2

W6

Wzmacnianie podłoża pod drogi. Obliczenia nośności ulepszonego podłoża.

3

W7

Materiały geosyntetyczne i ich zastosowanie w drogownictwie.

2

W8

Projektowanie dróg, projektowanie posadowień ekranów przeciwhałasowych
i wibroizolacyjnych, sygnalizacji drogowej.

3

Projekt
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Projekt zastosowania geosyntetyku wzmacniającego podłoże gruntowe pod drogę.

6

P2

Projekt warstwy ulepszonego podłoża i dolnych warstw konstrukcji nawierzchni
drogowej.

5

Strona 2/7

Liczba
godzin
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Projekt
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P3

Projekt wykorzystania materiałów antropogenicznych i odpadowych przy budowie
dróg.

4

Ćwiczenia

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

C1

Badania parametrów gruntów wykorzystywanych w projektowaniu dróg:
kapilarność bierna, wskaźnik piaskowy, CBR

6

C2

Obliczenia związane z wytyczaniem drogi.

2

C3

Dobór maszyn do robót drogowych, środków transportu oraz wykonania robót
w zależności od parametrów podłoża.

3

C4

Obliczenia odwodnienia dróg.

4

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
N3 Konsultacje
N4 Zadania tablicowe

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

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

45

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

13

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
F2 Kolokwium
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt indywidualny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie objaśnia metod projektowania dróg i obliczeń nośności podłoża.

Na ocenę 3.0

Student objaśnia podstawowe metody projektowania dróg i obliczeń nośności
podłoża . Korzysta z podpowiedzi nauczyciela.

Na ocenę 3.5

Student objaśnia podstawowe metody projektowania dróg i obliczeń nośności
podłoża. Nie potrzebuje wskazówek i naprowadzeń.

Na ocenę 4.0

Student objaśnia metody projektowania dróg i obliczeń nośności podłoża
korzystając wyłącznie z materiałów z wykładów

Na ocenę 4.5

Student objaśnia metody projektowania dróg i obliczeń nośności podłoża
korzystając z materiałów z wykładów i stron internetowych.

Na ocenę 5.0

Student objaśnia metody projektowania dróg i obliczeń nośności podłoża
korzystając z materiałów z wykładów, literatury, wiarygodnych stron
internetowych.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie tłumaczy sposobów modyfikacji parametrów gruntowych
w przypadku słabonośnego podłoża pod budowlą drogową.

Na ocenę 3.0

Student tłumaczy sposoby modyfikacji parametrów gruntowych w przypadku
słabonośnego podłoża pod budowlą drogową, potrzebuje wskazówek
i naprowadzeń nauczyciela.

Na ocenę 3.5

Student samodzielnie tłumaczy sposoby modyfikacji parametrów gruntowych
w przypadku słabonośnego podłoża pod budowlą drogową w podstawowym
zakresie.

Na ocenę 4.0

Student tłumaczy sposoby modyfikacji parametrów gruntowych w przypadku
słabonośnego podłoża pod budowlą drogową wykorzystując wiedzę przedstawiona
na wykładzie.
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Na ocenę 4.5

Student tłumaczy sposoby modyfikacji parametrów gruntowych w przypadku
słabonośnego podłoża pod budowlą drogową, korzystając z wiedzy
przedstawionej na wykładzie, stron internetowych.

Na ocenę 5.0

Student tłumaczy sposoby modyfikacji parametrów gruntowych w przypadku
słabonośnego podłoża pod budowlą drogową, korzystając z wiedzy
przedstawionej na wykładzie, wiarygodnych stron internetowych, literatury.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie dobiera właściwych działań inżynierskich w przypadku
niesprzyjających warunków gruntowych.

Na ocenę 3.0

Student z pomocą nauczyciela dobiera w podstawowych przypadkach właściwe
działanie inżynierskie w przypadku niesprzyjających warunków gruntowych.

Na ocenę 3.5

Student z pomocą nauczyciela dobiera właściwe działanie inżynierskie
w przypadku niesprzyjających warunków gruntowych.

Na ocenę 4.0

Student potrzebuje niewielkiej pomocy nauczyciela przy doborze właściwych
działań inżynierskiech w przypadku niesprzyjających warunków gruntowych.

Na ocenę 4.5

Student dobiera właściwe działanie inżynierskie w przypadku niesprzyjających
warunków gruntowych, w jego projektach czy wypowiedziach są nieliczne usterki.

Na ocenę 5.0

Student dobiera właściwe działanie inżynierskie w przypadku niesprzyjających
warunków gruntowych., w projektach czy wypowiedziach nie ma błędów.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie projektuje podłoża pod drogę, nie potrafi sprawdzić stanu
granicznego nośności i użytkowalności.

Na ocenę 3.0

Student w bardzo podstawowym stopniu projektuje podłoże pod drogę, sprawdza
stan graniczny nośności i użytkowalności i potrzebuje pomocy i wskazówek
nauczyciela.

Na ocenę 3.5

Student projektuje podłoże pod drogę, sprawdza stan graniczny nośności
i użytkowalności lecz potrzebuje pomocy i wskazówek nauczyciela. Korzysta ze
stron internetowych.

Na ocenę 4.0

Student samodzielnie projektuje podłoże pod drogę, sprawdza stan graniczny
nośności i użytkowalności. W jego projektach występują błędy.

Na ocenę 4.5

Student projektuje podłoże pod drogę, sprawdza stan graniczny nośności
i użytkowalności, nie potrzebuje pomocy nauczyciela, jego projekty zawierają
niewielkie usterki.

Na ocenę 5.0

Student projektuje podłoże pod drogę, sprawdza stan graniczny nośności
i użytkowalności. Nie potrzebuje pomocy nauczyciela. W jego projektach nie ma
błędów.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Student nie uzupełnia i poszerza wiedzy o zmianach w przepisach i ustawach
dotyczących gruntów w prawodawstwie związanym z drogownictwem.
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Na ocenę 3.0

Student uzupełnia i poszerza wiedzę o zmianach w przepisach i ustawach
dotyczących gruntów w prawodawstwie związanym z drogownictwem lecz
potrzebuje pomocy i wskazówek nauczyciela.

Na ocenę 3.5

Student uzupełnia i poszerza wiedzę o zmianach w przepisach i ustawach
dotyczących gruntów w prawodawstwie związanym z drogownictwem lecz
potrzebuje pomocy i wskazówek nauczyciela. Korzysta ze stron internetowych.

Na ocenę 4.0

Student samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę o zmianach w przepisach
i ustawach dotyczących gruntów w prawodawstwie związanym z drogownictwem
lecz potrzebuje pomocy i wskazówek nauczyciela. Korzysta ze stron
internetowych i literatury.

Na ocenę 4.5

Student samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę o zmianach w przepisach
i ustawach dotyczących gruntów w prawodawstwie związanym z drogownictwem.
Korzysta z wszystkich dostępnych źródeł. Potrzebuje niewielkiej pomocy
nauczyciela.

Na ocenę 5.0

Student samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę o zmianach w przepisach
i ustawach dotyczących gruntów w prawodawstwie związanym z drogownictwem.
Korzysta z wszystkich dostępnych źródeł. Nie potrzebuje pomocy nauczyciela
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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

K2_W01
K2_W02

Cel 1

W1 W3 W4 W5
C3

N1

F2

EK2

K2_U06

Cel 1

W6 W7 W8 P1
P2 P3 C1 C2 C3
C4

N1

F2

EK3

K2_U06

Cel 1 Cel 2

W5 P1 P2 C1 C2
C3 C4

N2 N3

F1 P1

EK4

K2_U06

Cel 1 Cel 2

W3 W4 W5 P1
P2 P3 C2 C3 C4

N2 N3

F1 F2 P1

EK5

K2_K03

Cel 1 Cel 2

W1

N3

F1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Pisarczyk Stanisław — Geoinzynieria, Warszawa, 2005, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
[2 ] Kłosiński Bolesław pod red. — Insrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych,
Warszawa, 1998, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
[3 ] PKN — PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, , 1998, PKN
[4 ] Wesołowski A., Krzywosz Z., Brandyk T. — Geosyntetyki w konstrukcjach inżynierskich, Warszawa,
2000, Wydawnictwo SGGW
[5 ] Kłosiński Bolesław, pod red. — Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym,
Warszawa, 2002, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Literatura uzupełniająca
[1 ] Rolla, Stefan — Geotekstylia w budownictwie drogowym, Warszawa, 1998, Wydawnictwo komunikacji i Łączności
[2 ] Gradkowski Krzysztof — Budowle urządzeń technicznych dróg i ulic, Warszawa, 2013, Oficyna Wydaw.
Politech. Warszawskiej
[3 ] Zarski Cezary — Drogi gruntowe i ich wzmacnianie, Warszawa, 1986, Wydaw. Komunikacji i Łączności
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Karolina Łach (kontakt: karolina.lach@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Karolina Łach (kontakt: karolina.lach@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)
................................................
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