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Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/2018
Wydział Inżynierii Lądowej
Kierunek studiów: Budownictwo

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: niestacjonarne

Kod kierunku: BUD

Stopień studiów: I
Specjalności: Drogi, ulice i autostrady
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Autostrady

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty związane z dyplomem

Liczba punktów ECTS

1.00
9

Semestry

2

3

WIL BUD oIN E1 17/18

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

9

15

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Przekazanie wiedzy na temat specyfiku funkcjonowania, eksploatacji i projektowania autostrad i dróg ekspresowych
Cel 2 Wyrobienie umiejętności identyfikacji głównych problemów dotyczących eksploatacji autostrad

Kod archiwizacji: DA06404F
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość podstawowych zasad projektowania i eksploatacji infrastruktury drogowej

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Poznanie uwarunkowań i specyfiki funkcjonowania autostrad oraz dróg ekspresowych z ich wpływem
na projektowanie
EK2 Wiedza Poznanie rozwiązań funkcjonalnych i zasad eksploatacji autostrad oraz dróg ekspresowych
EK3 Umiejętności Umiejętność projektowania wybranych elementów autostrad i infrastruktury towarzyszącej
EK4 Umiejętności Umiejętność identyfikowania problemów eksploatacyjnych i stosowania środków zapobiegawczych
EK5 Kompetencje społeczne Zdolność do samodzielnego poszerzania wiedzy

6

Treści programowe
Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Rola i specyfika sieci autostrad i dróg ekspresowych. Podstawy prawne ich
planowania, projektowania i eksploatacji. Systemy organizacyjne budowy
i eksploatacji.

2

W2

Specyfika rozwiązań projektowych autostrad i dróg ekspresowych. Systemy
pobierania opłat na autostradach i związana z nimi infrastruktura. Wpływ
punktów poboru opłat na projektowanie węzłów.

4

W3

Projektowanie i eksploatacja urządzeń obsługi podróżnych, rozwiązania
szczegółowe dla parkingów.

3

W4

Urzadzenia ochrony srodowiska, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i ochrony
pozarowej wraz z ich utrzymaniem. Utrzymanie zimowe autostrady.

4

W5

Systemy informacji i sterowania ruchem na autostradach.

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
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godzin
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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

15

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

13

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
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Uczestnctwo w zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Przygotowanie do kolokwium

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

xx
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Na ocenę 3.0

Student potrafi opisać specyfikę funkcjonowania autostrad oraz dróg
ekspresowych w stosunku do dróg pozostałych klas technicznych. Potrafi także
podać ogólne wnioski wynikające z tej specyfiki w odniesieniu do projektowania
autostrad i dróg ekspresowych

Na ocenę 3.5

xx

Na ocenę 4.0

xx

Na ocenę 4.5

xx

Na ocenę 5.0

xx
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

xx

Na ocenę 3.0

Student potrafi wymienić podstawowe zadania i rozwiązania organizacyjne
związane z eksploatacją autostrad oraz dróg ekspresowych

Na ocenę 3.5

xx

Na ocenę 4.0

xx

Na ocenę 4.5

xx

Na ocenę 5.0

xx
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

xx

Na ocenę 3.0

Student potrafi sformułować ogólne wymagania związane z projektowaniem
przekroju poprzecznego i niwelety autostrady oraz węzłów autostradowych.
Potrafi także podać ogólne zasady rozwiązań miejsc obsługi podróżnych

Na ocenę 3.5

xx

Na ocenę 4.0

xx

Na ocenę 4.5

xx

Na ocenę 5.0

xx
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

xx

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe zabiegi eksploatacyjne i działania podejmowane
w sytuacjach awaryjnych na autostradach

Na ocenę 3.5

xx

Na ocenę 4.0

xx

Na ocenę 4.5

xx
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Na ocenę 5.0

xx
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

xx

Na ocenę 3.0

Student potrafi przedstawić syntezę problemu opisanego w literaturze fachowej

Na ocenę 3.5

xx

Na ocenę 4.0

xx

Na ocenę 4.5

xx

Na ocenę 5.0

xx

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

w1 w2

N1

F1

EK2

Cel 2

w1 w3 w4 w5

N1

F1

EK3

Cel 1

w1 w2 w3

N1

P1

EK4

Cel 2

w3 w4 w5

N1

P1

EK5

Cel 2

w1 w2 w3 w4 w5

N1

P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Ministerstwo Infrastruktury — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.01.2002 r. sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad płatnych,, Warszawa, 2002, Dz. Ustaw Nr 12, poz. 116
[2 ] Stypułkowski B. i inni — Zagadnienia utrzymania i modernizacji dróg i ulic, Warszawa, 2001, WKŁ

Strona 5/6

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

12

Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (kontakt: sgaca@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 Dr hab. inż. prof. PK Stanisław Gaca (kontakt: sgaca@pk.edu.pl)
2 Dr inż. Stanisław Gondek (kontakt: sgondek@pk.edu.pl)

13

Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

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