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

3

Computer Aided Design of Bridges
WIL BUD oIIS E24 20/21

Kategoria przedmiotu

Subjects Related to Diploma Projects

Liczba punktów ECTS

2.00
3

Semestry

2

Komputerowe projektowanie mostów

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

3

15

0

0

15

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Knowledge of various types of computational models of small, medium and large spans.
Cel 2 Getting to know the methods and mastering the skills to prepare computational models of bridge structures
with various structural systems. The acquired knowledge prepares students to solve engineering tasks and to
participate in scientific research in the field of bridge mechanics.

Kod archiwizacji:
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Cel 3 Learning the rules and mastering the skills of performing static and dynamic calculations of bridge objects
using computer spatial computational models. The acquired knowledge and skills prepares students to solve
engineering tasks and to participate in scientific research in the field of bridge mechanics.
Cel 4 Participation in research work carried out at the Division of Bridge, Metal and Timber Structures in the
field of mechanics of bridge structures.
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Knowledge of building mechanics
2 Knowledge of principles of construction and design of bridge structures
3 Knowledge of a computer program supporting the development of construction drawings

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza The student knows the types of computational models of small, medium and large spans bridge
structures.
EK2 Wiedza The student knows the ways to prepare computational models of bridge structures with different
structural systems.
EK3 Umiejętności The student is able to make a computational model of a bridge object with given parameters
and use it to solve engineering tasks and scientific works.
EK4 Kompetencje społeczne The student independently deepens knowledge of computer modeling of bridge
structures and is responsible for the reliability and correctness of tasks performed.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Organizational issues of classes. Basic issues in modeling bridge structures with
different structural arrangements.

2

W2

Types of computational models of bridge structures. Areas of application of
various types of calculation models. Pros and cons of various types of
computational models of the bridge structures.

2

W3

Modeling of concrete, steel and composite bridge structures.

4

W4

Modeling of cable-stayed and suspension bridge structures.

4

W5

Performing static and dynamic analysis of bridge structures using spatial
computational models.

3

Strona 2/6

Liczba
godzin

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Laboratoria komputerowe

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

K1

Basic techniques for modeling bridge structures. Preparation of a spatial
calculation model of a slab-beam bridge structure. Performing a static analysis of
the object.

4

K2

Preparation of the spatial computational model of the truss bridge structure.
Performing static and dynamic analysis of the structure (participation in
works/analyzes in the field of scientific activity of the Division of Bridge, Metal
and Timber Structures).

2

K3

Preparation of the spatial computational model of the arch bridge structure.
Performing static and dynamic analysis of the structure (participation in
works/analyzes in the field of scientific activity of the Division of Bridge, Metal
and Timber Structures).

3

K4

Preparation of the spatial calculation model of the cable-stayed bridge. Performing
a static analysis, taking into account pre-tension of the cable stays.
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Lectures
N2 Multimedia presentations
N3 Discussion
N4 Design exercises
N5 Consultations
N6 Work in groups

Strona 3/6

Liczba
godzin

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

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

2

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Passing the project

1

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

10

Opracowanie wyników

10

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

7

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

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Performing laboratory exercises during classes
F2 Performing an individual exercise
Ocena podsumowująca
P1 Average of forming grades
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 The average of forming grades minimum 3.0
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Performing an individual exercise

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
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Na ocenę 3.0

The student knows the types of computational models of small and medium span
bridge structures
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

The student knows the ways to prepare computational models of plate girder
bridge structures.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

The student is able to prepare a computational model of short span plate girder
bridge.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

10

The student is responsible for the reliability and correctness of performing tasks
during laboratory classes.

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W04 K_W08
K_W16 K_W19
K_K03 K_K06

Cel 1

w1 w2 k1 k2 k3
k4

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 P1

EK2

K_W04 K_W08
K_W16 K_W19
K_K03 K_K06

Cel 1 Cel 2
Cel 3

w1 w2 w3 w4 k1
k2 k3

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 P1

EK3

K_W04 K_W08
K_W16 K_W19
K_U04 K_U06
K_U07 K_U13
K_U18

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4

w1 w2 w3 w4 w5
k1 k2 k3 k4

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 P1

EK4

K_W04 K_W08
K_W16 K_W19
K_U18 K_K01
K_K02 K_K03
K_K06

Cel 1 Cel 2
Cel 3 Cel 4

k1 k2 k3 k4

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 P1
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Marek Pańtak (kontakt: mpantak@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Marek Pańtak (kontakt: mpantak@pk.edu.pl)
2 dr inż. Wojciech Średniawa (kontakt: wsrednia@pk.edu.pl)
3 dr inż. Mariusz Hebda (kontakt: mariusz.hebda@pk.edu.pl)
4 mgr inż. Kazimierz Piwowarczyk (kontakt: kpiwowarczyk@pk.edu.pl)
5 mgr inż. Krzysztof Ostrowski (kontakt: krzysztof.ostrowski.1@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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