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Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017
Wydział Architektury
Kierunek studiów: Architektura

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: AiU

Stopień studiów: I
Specjalności: Bez specjalności
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
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GENERAL BUILDING CONSTRUCTION II I-C-12
I-C-12

Kategoria przedmiotu

przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
6

Semestry

2

Budownictwo ogólne II I-C-12

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Seminaria

Laboratoria

Projekty

Praktyki

6

15

0

0

15

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Przekazanie studentom zasadniczego zakresu teoretycznej wiedzy o zasadach projektowania i graficznej prezentacji rozwiązań na przykładzie projektu technicznego budynków użyteczności publicznej
Cel 2 Zaznajomienie studentów z technicznymi problemami w budownictwie oraz stosowaniem przepisów budowlanych i współczesnych technologii budowlanych

Kod archiwizacji: 500BB9D8
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zaliczenie przedmiotu Budownictwo Ogólne I

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student określa podział budynków na grupy wysokości w celu określenia warunków technicznych
i użytkowych
EK2 Umiejętności Student potrafi odnaleźć w aktach prawnych przepisy odnoszące się do wybranej problematyki
i zastosować je w projektowaniu
EK3 Wiedza Student objaśnia formę i zakres projektu budowlanego
EK4 Umiejętności Student potrafi przedstawić koncepcję projektową budynku w formie niezbędnego kompletu
rysunków technicznych. Student jest w stanie podjąć obowiązki asystenta projektanta w pracach projektowych.
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Treści programowe
Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Budownictwo uprzemysłowione ( koordynacja modularna, prefabrykacja-systemy )

2

W2

Lekkie ściany osłonowe ( konstrukcje , systemy stalowe i aluminiowe, płyty
warstwowe)

2

W3

Przekrycia obiektów wielkoprzestrzennych ( konstrukcje , płyty warstwowe )

2

W4

Nowe technologie elewacyjne

2

W5

Budownictwo żelbetowe monolityczne

2

W6

Budownictwo wysokie

1

W7

Budownictwo energooszczędne (niskoenergetyczne,pasywne,zeroi plusenergetyczne)

2

W8

Budownictwo ekologiczne ( solarne, cechy ekologiczne i energochłonność
materiałów )

2

Laboratoria
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

Omówienie problematyki z zakresu projektu zagospodarowania terenu

2

L2

Strefy wejściowe do obiektów użyteczności publicznej

2
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Laboratoria
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Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L3

Komunikacja pionowa w obiektach budowlanych

2

L4

Weryfikacja stanu zaawansowania projektu semestralnego, omówienie i korekta
prac

2

L5

Problematyka pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w obiektach budowlanych
- węzły sanitarne

2

L6

Omówienie norm zapewnienia dostępności i możliwości korzystania z budynku
przez osoby niepełnosprawne

2

L7

Wymagania i rozwiązania dotyczące ewakuacji z budynków

2

L8

Podsumowanie zagadnień korzystania z przepisów budowlanych w projektowaniu

1

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Prezentacje multimedialne
N3 Konsultacje
N4 Ćwiczenia projektowe
N5 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

5

Opracowanie wyników

5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

20

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

2.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
F2 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Zaliczenie przeglądu zaawansowania prac

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie potrafi wymienić grup wysokości budynków

Na ocenę 3.0

Student potrafi wymienić grupy wysokości budynków

Na ocenę 3.5

Student potrafi wymienić grupy wysokości budynków i podać ich skróty literowe
przywoływane w przepisach budowlanych
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Na ocenę 4.0

Student potrafi wymienić metraż dwóch z grup wysokości

Na ocenę 4.5

Student potrafi wymienić wszystkie metraże grup wysokości budynków

Na ocenę 5.0

Student potrafi przyporządkować do odpowiedniej grupy wysokości budynek na
podstawie jego wysokości
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie posiada umiejętności odnajdowania zagadnienia w przepisach

Na ocenę 3.0

Student potrafi odnaleźć w spisie treści przepisów budowlanych rozdziału
z zadaną problematyką

Na ocenę 3.5

Student umie odnaleźć i przytoczyć paragrafy aktu prawnego dotyczące zadanej
problematyki

Na ocenę 4.0

Student potrafi odnaleźć wszystkie odwołania mówiące o zadanej problematyce

Na ocenę 4.5

Student poprawnie interpretuje treść przepisu w odniesieniu do zadanej
problematyki

Na ocenę 5.0

Student analizuje wpływ treści przepisu w powiązaniu z pozostałymi aspektami
techniczno-funkcjonalnymi w projekcie budowlanym
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi odszukać i przytoczyć wymaganego przepisami formy
i zakresu projektu budowlanego

Na ocenę 3.0

Student potrafi odszukać i przywołać rozporządzenie o formie i zakresie projektu
budowlanego

Na ocenę 3.5

Student potrafi określić wymagany zakres projektu budowlanego na podstawie
typu budynku projektowanego

Na ocenę 4.0

Student posiada umiejętność określenia skali rysunków wymaganych przepisami

Na ocenę 4.5

Student umie odszukać i określić wartości niezbędne do sporządzenia metryki
projektu i opisu technicznego

Na ocenę 5.0

Student potrafi wypełnić wymagany zakres i formę projektu budowlanego
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi przedstawić idei w formie rysunków technicznych bądź nie
wypełni zakresu wymaganego w projekcie

Na ocenę 3.0

Student potrafi opracować pełen zakres rysunków i opisów technicznych

Na ocenę 3.5

Student posługuje się grafiką określoną normatywem dla rysunków technicznych
(różne grubości i typy linii)

Na ocenę 4.0

Student posługuje się odpowiednią skalą ido opisania problematyki na projekcie
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Na ocenę 4.5

Student stosuje rozwiązania projektowe zgodne z zakresem wymaganym przez
prawo

Na ocenę 5.0

Student przekazuje na projekcie komplet informacji graficznych i opisowych
pozwalających w jednoznaczny sposób określić dobór rozwiązań technicznych
i materiałowych
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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

Student określa
podział
budynków na
grupy wysokości
w celu określenia
warunków
technicznych
i użytkowych

Cel 2

W6 L8

N1 N2 N3 N4

F2

EK2

Student potrafi
odnaleźć
w aktach
prawnych
przepisy
odnoszące się do
wybranej
problematyki
i zastosować je
w projektowaniu

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7 W8
L1 L2 L3 L5 L6
L7 L8

N1 N2 N4

F1 F2

EK3

Student objaśnia
formę i zakres
projektu
budowlanego

Cel 2

W1 W3 W6 L1
L6 L8

N1 N2 N4

F1 F2
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

EK4

Student potrafi
przedstawić
koncepcję
projektową
budynku
w formie
niezbędnego
kompletu
rysunków
technicznych.
Student jest
w stanie podjąć
obowiązki
asystenta
projektanta
w pracach
projektowych.
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Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

Cel 1

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7 W8
L1 L2 L3 L4 L5
L6 L7 L8

N1 N2 N3 N4 N5

F2 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Sejm — Prawo budowlane Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010r., Warszawa, 2013, Monitor Sejmowy
[2 ] Sejm — Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r., Warszawa, 2013, Monitor Sejmowy
[3 ] Sejm — Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 3 lipca 2003 r. - D.U. Nr 228 poz. 1513 z 2008 r., Warszawa, 2013, Monitor Sejmowy

Literatura dodatkowa
[1 ] Czasopismo "Detail"
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. arch. Łukasz Wesołowski (kontakt: lukaszw@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn (kontakt: )
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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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