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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

II-C-3 General Building Construction II

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

II-C-3 General Building Construction II

Kod przedmiotu

WA AU oIIS C5 16/17

Kategoria przedmiotu

przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
1

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Seminaria

Laboratoria

Projekty

Praktyki

1

15

0

0

15

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Przekazanie studentom wiedzy dotyczacej znaczenia i sposobow wykorzystania energii w architekturze oraz
jej wplywu na rozwiazania architektoniczne i budowlane
Cel 2 Przekazanie studentom wiedzy dotyczacej rozwiazan i systemow ekologicznych stosowanych w architekturze i budownictwie oraz rekomendowanie ich wykorzystania w opracowywanych projektach jako praktyczne
kontynuowanie tematyki

Kod archiwizacji: 2A118984

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Opracowanie projektu technicznego budynku mieszkalnego. Wprowadzanie najnowszych osiagniec w dziedzinie technologii budowlanych.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Ukonczenie kursu Budownictwo Ogolne I

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student posiada wiedze dotycząca rozwiazan problemów energetycznych i ekologicznych w budynkach.
EK2 Umiejętności Student potrafi stosowac przepisy aktów prawnych w odniesieniu do zagadnien w opracowywanym projekcie oraz potrafi wykorzystać wiedze dotyczaca problemów energii i ekologii w budownictwie
EK3 Umiejętności Student potrafi przekazac dobór rozwiazan techniczno-materiałowych na zestawie niezbednych rysunków i opisów technicznych z zastosowaniem norm graficznych i przepisów budowlanych
EK4 Kompetencje społeczne Student posiada umiejetnosc prezentacji własnych koncepcji i argumentowania
w dyskusji. Rozumie zasady wzajemnego zaufania, wkładu i współodpowiedzialnosci za projekt grupowy.
Student jest w stanie podjac obowiazki asystenta technicznego w pracach projektowych.
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Treści programowe
Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Fasady przeszklone: zjawiska fizyczne, zyski energetyczne, straty ciepla, akustyka,
oswietlenie naturalne, konstrukcje przeszklonych scian oraz konstrukcje szklane.
Budownictwo energooszczedne i ekologiczne

Liczba
godzin
15

Laboratoria

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego budynku mieszkalnego na
zadanej działce.

Narzędzia dydaktyczne

N1 Ćwiczenia projektowe
N2 Wykłady
N4 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

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

50

Opracowanie wyników

25

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

50

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

155

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

2.00

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt
Ocena podsumowująca
P1 Projekt
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Ocena 1- Projekt
W2 Ocena 2- Kolokwium z wykladow

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student potrafi odnalezc 1 akt prawny okreslajacy dane zagadnienia oraz posiada
znajomość 30% wiedzy z wykladow

Na ocenę 3.5

Student potrafi odnalezc 2 akty prawne okreslajace dane zagadnienia oraz
posiada znajomość 40% wiedzy z wykladow
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Na ocenę 4.0

Student potrafi odszukac wiekszosc aktów prawnych odwołujacych sie do
powierzonego mu zakresu prac oraz posiada znajomość 50% wiedzy z wykladow

Na ocenę 4.5

Student potrafi odszukac w aktach prawnych przepisy opisujace wybrana
tematykę oraz posiada znajomość 60% wiedzy z wykladow

Na ocenę 5.0

Student potrafi odszukac w aktach prawnych przepisy i okreslic ich
oddziaływanie i zastosowanie w powierzonym zakresie projektu oraz posiada
znajomość 80% wiedzy z wykladow
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student potrafi odnalezc w projekcie elementy podlegajace regulacji prawnej oraz
potrafi wykorzystać w projekcie 10 % wiedzy z wykladow

Na ocenę 3.5

Student umie odnalezc w aktach prawnych wartosci dotyczace danego
zagadnienia oraz potrafi wykorzystać w projekcie 15% wiedzy z wykladow

Na ocenę 4.0

Student potrafi odnalezc w aktach prawnych wartosci dotyczace danego problemu
i zastosowac w projekcie 20% wiedzy z wykladow

Na ocenę 4.5

Student potrafi odnalezc w aktach prawnych wartosc dotyczace danego problemu
i przeanalizowac ich wzajemny wpływ na projekt oraz wykorzystać w projekcie
25% wiedzy z wykladow

Na ocenę 5.0

Student potrafi odnalezc w aktach prawnych komplet zagadnien dotyczacych
wybranego zagadnienia, analizowac i konsultowac ich wpływ na zakresy prac
pozostałych członków zespołu oraz wykorzystać 30% wiedzy z wykadow
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student potrafi narysowac rysunek techniczny w opisanej skali i przy uzyciu
odpowiedniej grafiki

Na ocenę 3.5

Student uzywa na rysunku technicznym odpowiedniej grafiki i wymiarów

Na ocenę 4.0

Student potrafi pokazac na rysunku technicznym komplet informacji niezbednych
do przeanalizowania wybranej kwestii (grafika, wymiary, opisy wielkosci otworów
okiennych i drzwiowych oraz ich typu)

Na ocenę 4.5

Student potrafi przedstawic w formie technicznej pełny zakres minimum
wymagany przepisami o formie i zakresie projektu budowlanego (projekt
zagospodarowania terenu, rzuty, przekroje, elewacje, tabele zestawcze oraz opis
techniczny)

Na ocenę 5.0

Student przy pomocy dostepnych rysunków i opisów w sposób jednoznaczny
okresla kompletny dobór technologiczno-materiałowy i kolorystyczny niezbedny
w fazie wykonawczej
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student wykonuje powierzone mu w grupie zadania - ma bierna postawe
w dyskusjach

Na ocenę 3.5

Student wykonuje powierzone mu w grupie zadania - zabiera głos w procesie
decyzyjnym w grupie
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Na ocenę 4.0

Student argumentuje własne opinie podczas prac zespołu - wykazuje inicjatywe
w przekonywaniu do swoich racji

Na ocenę 4.5

Student koordynuje własny zakres prac w powiazaniu z zakresem pozostałych
członków zespołu

Na ocenę 5.0

Student aktywnie uczestniczy w pracach zespołu, posiada dodatkowo ogólna
wiedze na temat biezacych działan pozostałych członków zespołu
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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

W1,W2,W3,L6,L7

Cel 2

W1 L1

N1

F1

EK2

W1,W2,W3

Cel 2

W1 L1

N1 N2 N4

F1

EK3

L7

Cel 2

W1 L1

N4

F1 P1

EK4

L1,L4,L9

Cel 1

W1 L1

N2 N4

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] W.Celadyn — Przegrody przeszklone w architekturze energooszczednej, Krakow, 2004, Wyd.politechniki Krakowskiej
[2 ] Sejm — PRAWO BUDOWLANE - Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010r.,, Warszawa, 2010, Monitor Sejmowy
[3 ] Sejm — Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 56, poz. 461,
Warszawa, 2009, Monitor Sejmowy
[4 ] Sejm — Rozporzadzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - D.U. Nr 228 poz.,
Warszawa, 2008, Monitor Sejmowy

Literatura uzupełniająca
[1 ] AutorWaclaw Celadyn — TytułPrzegrody przeszklone w architekturze energooszczednej, MieKrakowjscowość,
2004, WydawnictwoWydawnictwo PK
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn (kontakt: celadyn@interia.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 prof.dr hab.inz.arch. Waclaw Celadyn (kontakt: wceladyn@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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