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

Ulice

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WIL BUD oIIN D13 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

4.00
3

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

3

15

0

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Przekazanie wiedzy w zakresie projektowania poszczególnych elementów trasy, niwelety, podstawowych elementów przekroju poprzecznego, urządzeń dla ruchu pieszego i rowerowego oraz parkingów wraz z uwarunkowaniami projektowania
Cel 2 Przygotowanie do samodzielnego projektowania elementów ulic z wykorzystaniem dostępnych wytycznych
i instrukcji

Kod archiwizacji: 9F37125B
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Wykazanie się wiedzą i kompetencjami w zakresie podstaw planowania komunikacyjnego, podstaw projektowania
dróg samochodowych oraz autostrad, skrzyżowań i węzłów

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Poznanie wiedzy w zakresie projektowania trasy i niwelety ulic, jego podstawowe uwarunkowania
funkcjonalne, urbanistyczne, techniczne i estetyczne
EK2 Wiedza Poznanie zasady projektowania trasy i ukształtowania wysokościowego ulicy, projektowania przekrojów ulic i ich elementów składowych, parkingów, projektowania odwodnienia ulic, placów i parkingów
jednopoziomowych
EK3 Umiejętności Student potrafi samodzielnie formułować założenia projektowe i rozwiązywać problemy techniczne w projektowaniu ulic
EK4 Kompetencje społeczne Student ma świadomość uwarunkowań środowiskowych, estetycznych i technicznych w projektowaniu elementów ulic uwzględniających wymagania różnych użytkowników

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Funkcje ulic. Klasyfikacja funkcjonalna i techniczna ulic. Planowanie sieci ulic
miasta. Trasa i niweleta ulic. Kryteria projektowania

4

W2

Przekroje poprzeczne ulic, ich elementy (jezdnie, pasy dzielące, chodniki, drogi
rowerowe, zieleń, ulice dla komunikacji zbiorowej). Wjazdy do zabudowy.
Uzbrojenie podziemne

3

W3

Odwodnienie ulic, placów i parkingów. Wymiarowanie urządzeń odwodnienia.
Plany warstwicowe jako narzędzie w projektowaniu odwodnienia

3

W4

Nawierzchnie ulic, placów i miejsc przeznaczonych do parkowania, zatok
przystankowych

2

W5

Parkingi jednopoziomowe. Skrzyżowania i węzły uliczne

3

Projekty
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Projekt odcinka ulicy o zadanej klasie technicznej wraz ze skrzyżowaniem oraz
elementami obsługi otaczającej zabudowy (dojazdy, parkingi). Wykonanie planu
sytuacyjnego, przekroju podłużnego oraz przekrojów poprzecznych z elementami
szczegółowych rozwiązań. plan sytuacyjny skrzyżowania jako wyodrębniony
element projektu.
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Liczba
godzin

15
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7

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
N3 Konsultacje

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

10

Egzaminy i zaliczenia w sesji

6

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

45

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

30

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

121

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

4.00

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Egzamin pisemny
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt indywidualny

Kryteria oceny
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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

xx

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

10

Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1

w1 p1

N1 N2

F1 P1

EK2

Cel 1 Cel 2

w2 w3 w4 w5 p1

N1 N2 N3

F1 P1

EK3

Cel 2

p1

N2 N3

F1

EK4

Cel 2

w1 p1

N1 N2

P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M. — Inżynieria Ruchu Drogowego - Teoria i praktyka, Warszawa, 2008,
WKŁ
[2 ] Tracz M., Chodur J., Gaca S. i inni — Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, Warszawa, 2001,
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych
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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)
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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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