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

Autostrady, węzły i skrzyżowania

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WIL BUD oIIN D10 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

5.00
2

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

2

30

0

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z podstawowymi kryteriami projektowania skrzyżowań i i węzłów. Przygotowanie
studenta do projektowania typów skrzyżowań drogowych stosowanych najczęściej na drogach zamiejskich
i miejskich wszystkich klas technicznych wraz z projektowaniem ich elementów geometrycznych
Cel 2 Zapoznanie studenta z typowymi rozwiązaniami węzłów drogowych i ich elementami oraz jego przygotowanie
do ich sytuacyjno-wysokościowego projektowania
Kod archiwizacji: E1866EE6

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Zaznajomienie studenta ze specyfiką projektowania i funkcjonowania autostrad i dróg ekspresowych

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Wykazanie się wiedzą i kompetencjami w zakresie podstaw planowania komunikacyjnego oraz projektowania dróg
samochodowych

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Poznanie teoretycznych podstaw i technik projektowania odcinków drogowych, skrzyżowań oraz
węzłów drogowych a także ich doboru
EK2 Wiedza Poznanie typów i elementów geometrycznych oraz kryteriów technicznych, uwarunkowań i zasad
projektowania skrzyżowań, węzłów i autostrad
EK3 Umiejętności Zdolność do samodzielnego analizowania i uwzględniania kryteriów bezpieczeństwa ruchu i jego sprawności w wyborze i projektowaniu skrzyżowań, węzłów i autostrad
EK4 Umiejętności Umiejętność posługiwania się warunkami technicznymi, wytycznymi i instrukcjami w szczegółowym projektowaniu skrzyżowań, węzłów i autostrad
EK5 Kompetencje społeczne Student ma świadomość konieczności uwzględniania podanych kryteriów w projektowaniu rozwiązań drogowych oraz społecznych i środowiskowych kosztów złego projektowania elementów
infrastruktury drogowej, zwłaszcza autostrad i dróg ekspresowych

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Uwarunkowania cech pojazdów i dynamiki ruchu w projektowaniu infrastruktury
drogowej - modele ruchu i wynikające z nich przesłanki projektowe. Parametry
ruchu istotne w projektowaniu infrastruktury drogowej

4

W2

Kryteria ogólne i kryteria bezpieczeństwa ruchu w projektowaniu skrzyżowań i w
wyborze rozwiązania. Rozpoznawalność, czytelność, kolizyjność i przejezdność
skrzyżowania. Kryterium widoczności w projektowaniu geometrii skrzyżowania.
Uwarunkowania ruchowe w projektowaniu

4

W3

Lokalizacja i kąt skrzyżowania, ukształtowanie wysokościowe wlotów. Kanalizacja
ruchu. Funkcje i kształtowanie geometrii wysp kanalizujących ruch. Projektowanie
geometryczne innych podstawowych elementów skrzyżowań, w tym wlotów
i wylotów z uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu (piesi, rowerzyści,
niepełnosprawni) i wymogów komunikacji zbiorowej. Projektowanie rond

4

W4

Węzeł drogowy i jego elementy. Zalety i wady węzłów. Typy węzłów pod względem
kolizyjności. Schematy podstawowych typów Wybór typu węzła z uwzględnieniem
kryteriów bezpieczeństwa ruchu i przepustowości. Sytuacyjno-wysokościowe
prowadzenie dróg przez węzeł

3
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Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W5

Łącznice węzłów i ich sytuacyjno-wysokościowe projektowanie. Strefy włączania
i wyłączania, oraz odcinki przeplatania. Jednorodność geometryczna węzłów.
Szczegółowe przedstawienie wariantów najczęściej stosowanych typów węzłów

3

W6

Znaczenie autostrad i dróg ekspresowych w rozwoju ekonomicznym kraju, korzyści
z ich budowy i ich wady. Specyfika autostrad i dróg ekspresowych i ich
oddziaływania na środowisko. Projektowanie trasy i niwelety; kryteria
projektowania geometrycznego

3

W7

Elementy przekroju poprzecznego autostrad i dróg ekspresowych i ich funkcje.
Kształtowanie ramp na łukach. Miejsca obsługi podróżnych. Wyposażenie
autostrady, miejsca poboru opłat

3

W8

Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne, zasady projektowania, specyfika
odwodnienia autostrad i skrzyżowań

6

Projekty

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Projekt odcinka drogi z elementami projektu koncepcyjnego i szczegółowego.
W projekcie szczegółowym poza typowymi rozwiązaniami planu sytuacyjnego
i profilu, dodatkowo opracowanie projektu krzywej przejściowej, rozwiązania
sytuacyjnego skrzyżowania oraz dobór światła przepustu i wykonanie wykresu
rozdziału mas ziemnych

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
N3 Konsultacje
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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

Konsultacje przedmiotowe

10

Egzaminy i zaliczenia w sesji

5

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

50

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

40

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

150

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

5.00

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Egzamin pisemny
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

Strona 4/6

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

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

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 5

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

10

Macierz realizacji przedmiotu
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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 w4 w6

N1 N3

P1

EK2

Cel 1 Cel 2
Cel 3

w2 w3 w4 w5 w7
w8

N1 N3

F1 P1

EK3

Cel 3

w2 w4 w7 w8 p1

N1 N2 N3

F1

EK4

Cel 3

w3 w5 w6 w7 w8
p1

N2 N3

F1

EK5

Cel 1 Cel 2

w1 w2 w4 w5 w6
p1

N1 N2

F1 P1

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)

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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