Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

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: II
Specjalności: Drogi, ulice i autostrady
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Estetyka w projektowaniu dróg

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty związane z dyplomem

Liczba punktów ECTS

2.00
4

Semestry

2

3

WIL BUD oIIN E1 17/18

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

4

15

0

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Przekazanie wiedzy w zakresie znaczenia estetycznego kształtowania dróg, ulic, innych elementów układu
komunikacyjnego dla ich otoczenia
Cel 2 Wskazanie studentom tych elementów ulic i dróg, które największy wpływ na estetyczne kształtowanie przestrzeni ulicy/drogi. Uwrażliwienie studentów na inne poza ruchem i nośnością aspekty projektowania ulic
i dróg
Kod archiwizacji: FFF09BBE

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Zapoznanie studentów z przykładami rozwiązań uwzględniających: zieleń, nawierzchnie, elementy małej architektury, w tym elementów związanych z organizacją ruchu i dyskusja ich aspektów estetycznych i funkcjonalnych
Cel 4 Przygotowanie studentów do stosowania nowoczesnych metod prezentacji proponowanych rozwiązań z zastosowaniem technik wizualizacji

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Wykazanie się wiedzą i kompetencjami w zakresie projektowania ulic i dróg

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Zapoznanie się z estetycznymi aspektami projektowania nowych i przebudowywanych ulic i odcinków
dróg zamiejskich
EK2 Wiedza Student poznaje różne rozwiązania i materiały kształtujące estetykę nawierzchni, chodników, zieleńców, placów i parkingów i innych
EK3 Umiejętności Student potrafi wykonać fotomontaż fragmentu ulicy, parkingu, skrzyżowania, itd. Z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania
EK4 Kompetencje społeczne Kompetencje społeczne. Student ma świadomość uwarunkowań estetycznych środowiskowych i technicznych w projektowaniu elementów ulic i możliwości prezentacji projektowanych rozwiązań

6

Treści programowe
Projekty
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Stworzenie wizualizacji projektowanej inwestycji drogowej przy wykorzystaniu
programu graficznego Corel PHOTO-PAINT lub Adobe Photoshop oraz fotografii
stanu istniejącego. Wprowadzenie nowych elementów drogowych z zachowaniem
wymagań estetyki oraz graficznej kompozycji obrazu.

Liczba
godzin

15

Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Estetyczne i funkcjonalne aspekty budowy i przebudowy ulic w obszarach
śródmiejskich i mieszkaniowych. Pojęcia przestrzeni ulicy i wraz z czynnikami
oddziaływania na tą przestrzeń i zasadami jej kształtowania

3

W2

Zieleń w przestrzeni ulicy - funkcje zieleni i uwarunkowania jej wprowadzania
w trudnym środowisku miejskim

2

W3

Rola nawierzchni, elementów odwodnienia i elementów małej architektury
w kształtowaniu estetyki ulicy, parkingów, placów

3
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W4

Estetyka rozwiązań ulicznych w obszarach zabytkowych; autentyzm i dostosowanie
do charakteru obszaru. Estetyka w strefach ruchu uspokojonego

2

W5

Estetyka projektowania dróg poza terenem zabudowy - zwłaszcza autostrad i dróg
ekspresowych

2

W6

Charakterystyka metod wizualizacji stosowanych do analiz estetyki dróg. Techniki
video-montażu i prezentacji

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
N3 Dyskusja

8

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

4

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

6

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

18

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
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Ocena podsumowująca
P1 Zaliczenie pisemne
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt indywidualny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

x

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

x

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

x

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

x

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x
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Na ocenę 5.0

10

x

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1 Cel 3

w1 w2 w3 w4 w5

N1 N3

P1

EK2

Cel 2 Cel 4

w3 w4

N1

P1

EK3

Cel 4

p1 w6

N1 N2 N3

F1

EK4

Cel 4

p1 w6

N1 N2 N3

F1

11

Wykaz literatury

12

Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof. zw. dr hab. inż. Marian Tracz (kontakt: mtracz@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 prof. zw. dr hab. inż. Marian Tracz (kontakt: mtracz@pk.edu.pl)
2 dr hab. inż. prof. PK Stanisław Gaca (kontakt: sgaca@pk.edu.pl)
3 dr inż. Krystian Woźniak (kontakt: kwozniak@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)
................................................
................................................
................................................

Strona 5/5

