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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Conditionality of transports in spatial planning
WIŚ GP-MKS oIS C60 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

4.00
5

Semestry

2

Uwarunkowania przestrzenne planowania transportu

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

5

15

0

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Cel 1. Student umie korzystać z analiz, przeprowadzonych w ramach innych specjalności; potrafi określić
wytyczne w zakresie prac projektowych rożnych funkcji komunikacyjnych w terenie. Cel 2 Przygotowanie studentów do pracy w interdyscyplinarnych zespołach profesjonalnych zajmujących się planowaniem przestrzennym, projektowaniem oraz programowaniem rozwoju miasta/gminy/regionów. Jak również przygotowaniem
projektów inwestycyjnych służących rozwojowi w/w obszarów i wzmacnianiem ich konkurencyjności.
Kod archiwizacji:
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Cel 2 Przygotowanie studentów do pracy w interdyscyplinarnych zespołach profesjonalnych zajmujących się planowaniem przestrzennym, projektowaniem oraz programowaniem rozwoju miasta/gminy/regionów. Jak również
przygotowaniem projektów inwestycyjnych służących rozwojowi w/w obszarów i wzmacnianiem ich konkurencyjności.
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Znajomość podstawowych zasad kształtowania systemów transportowych.
2 Umiejętność doboru rozwiązań komunikacyjnych obszaru w zależności od funkcji tego obszaru.
3 Umiejętność połączenia nowych rozwiązań komunikacyjnych z istniejącymi strukturami transportowymi. .
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student poznaje zasady rozwiązań komunikacyjnych, elementy struktury różnych systemów transportowych.
EK2 Wiedza Student zna zasady rozwiązań komunikacyjnych i transportowych w zależności od funkcji terenu.
EK3 Umiejętności Student potrafi wykonać dokumentacje rysunkowa w zakresie rozwiązań komunikacyjnych
i transportowych.
EK4 Kompetencje społeczne Student potrafi pracować samodzielnie oraz współpracować w zespole przy rozwiązywaniu zagadnień komunikacyjnych i transportowych.

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Wprowadzenia w zagadnienia transportowe, podstawowe zagadnienia prawne.

2

W2

Kształtowanie przestrzenie korytarzy drogowych i elementów systemu drogowego
w terenach miejskich.

2

W3

Kształtowanie przestrzenie drogowych ciągów komunikacyjnych w terenach
niezabudowanych.

2

W4

Planowania przestrzennego obszarów powiązanych z transportem lotniczym.

2

W5

Kształtowanie przestrzenie wodnych ciągów komunikacyjnych oraz terenów
portowych.

2

W6

Elementy planowania przestrzennego w transporcie kolejowym.

2

W7

Kształtowanie przestrzenie ciągów pieszych i rowerowych jako elementów
miejskiego systemu transportowego.

2

W8

Kolokwium sprawdzające poziom wiedzy studenta

1
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godzin
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Projekt

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

opracowanie zagospodarowania przestrzennego ciągów komunikacyjnych

Liczba
godzin
15

Narzędzia dydaktyczne

N1 Ćwiczenia projektowe
N2 Praca w grupach
N3 Dyskusja
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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

45

Egzaminy i zaliczenia w sesji

10

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

65

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Ćwiczenie praktyczne
F2 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium
P2 Średnia ważona ocen formujących
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Ćwiczenie praktyczne
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Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Na ocenę 3 Jakość i staranność wykonania opracowania graficznych - w stopniu
dostatecznym.

Na ocenę 3.5

Na ocenę 3,5 Jakość i staranność wykonania opracowania graficznych - w stopniu
dość dobrym.

Na ocenę 4.0

Na ocenę 4 Jakość i staranność wykonania opracowania graficznych - w stopniu
dobrym.

Na ocenę 4.5

Na ocenę 4,5 Jakość i staranność wykonania opracowania graficznych - w stopniu
ponad dobrym.

Na ocenę 5.0

Na ocenę 5 Jakość i staranność wykonania opracowania graficznych - w stopniu
bardzo dobrym.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Znajomość zasad tworzenia zasad rozwiązań komunikacyjnych - w stopniu
dostatecznym.

Na ocenę 3.5

Znajomość zasad tworzenia zasad rozwiązań komunikacyjnych - w stopniu dość
dobrym.

Na ocenę 4.0

Znajomość zasad tworzenia zasad rozwiązań komunikacyjnych - w stopniu
dobrym.

Na ocenę 4.5

Znajomość zasad tworzenia zasad rozwiązań komunikacyjnych - w stopniu ponad
dobrym.

Na ocenę 5.0

Znajomość zasad tworzenia zasad rozwiązań komunikacyjnych - w stopniu bardzo
dobrym.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Znajomość zasad tworzenia rozwiązań komunikacyjnych i transportowych - w
stopniu dostatecznym.

Na ocenę 3.5

Znajomość zasad tworzenia rozwiązań komunikacyjnych i transportowych - w
stopniu dość dobrym.

Na ocenę 4.0

Znajomość zasad tworzenia rozwiązań komunikacyjnych i transportowych - w
stopniu dobrym.

Na ocenę 4.5

Znajomość zasad tworzenia rozwiązań komunikacyjnych i transportowych - w
stopniu ponad dobrym.

Na ocenę 5.0

Znajomość zasad tworzenia rozwiązań komunikacyjnych i transportowych - w
stopniu bardzo dobrym
Efekt kształcenia 4
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Na ocenę 3.0

Umiejętność wykonania dokumentacji rysunkowej w zakresie rozwiązań
komunikacyjnych i transportowych- w stopniu dostatecznym

Na ocenę 3.5

Umiejętność wykonania dokumentacji rysunkowej w zakresie rozwiązań
komunikacyjnych i transportowych- w stopniu dość dobrym

Na ocenę 4.0

Umiejętność wykonania dokumentacji rysunkowej w zakresie rozwiązań
komunikacyjnych i transportowych- w stopniu dobrym

Na ocenę 4.5

Umiejętność wykonania dokumentacji rysunkowej w zakresie rozwiązań
komunikacyjnych i transportowych- w stopniu ponad dobrym

Na ocenę 5.0

Umiejętność wykonania dokumentacji rysunkowej w zakresie rozwiązań
komunikacyjnych i transportowych- w stopniu bardzo dobrym
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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

K_W02 K_W03
K_U21 K_K02

Cel 1 Cel 2

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7 W8

N1 N2 N3

F1 F2 P1 P2

EK2

K_W02 K_W03
K_U21 K_K02

Cel 1 Cel 2

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7 W8
P1

N1 N2 N3

F1 F2 P1 P2

EK3

K_W02 K_W03
K_U21 K_K02

Cel 1 Cel 2

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7 W8

N1 N2 N3

F1 F2 P1 P2

EK4

K_W02 K_W03
K_U21 K_K02

Cel 1 Cel 2

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7 W8

N1 N2 N3

F1 F2 P1 P2
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Praca zbiorowa — Przestrzeń dla komunikacji w mieście., Kraków, 2002, Zeszyty Naukowe IPU PK
[2 ] Praca zbiorowa — Transport 2000., Kraków, 2000, Zeszyty Naukowo-Techniczne O. SITK RP nr 39/81.
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Literatura dodatkowa
[1 ] Ustawy i przepisy państwowe (Ustawa o drogach publicznych, Polskie normy budowlane, Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie)

12

Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. arch. Jakub Błachut (kontakt: jblachut@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. arch. Jakub Błachut (kontakt: )
3 dr inż. arch. Danie Ogrodnik (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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