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

3

Introduction to Civil Engineering
WIL BUD oIS A4 13/14

Kategoria przedmiotu

Przedmioty ogólne

Liczba punktów ECTS

1.00
1

Semestry

2

Wprowadzenie do inżynierii lądowej

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

1

15

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Przedstawienie studentowi Wydziału i Uczelni oraz praw regulujących sprawy studenckie i studiowanie
Cel 2 Zaznajomienie studenta z procesem kształcenia na Wydziale i pokazanie w jaki sposób przekazywana jest
wiedza począwszy od przedmiotów ogólnych i podstawowych do kierunkowych i specjalistycznych w ramach
poszczególnych typów zajęć. Zapoznanie studenta z ofertą dydaktyczną Wydziału i jego jednostek prowadzących poszczególne przedmioty i dyplomujących
Kod archiwizacji: 11D75FEE
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Brak wymagań wstępnych

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Poznanie zasad, praw i zwyczajów regulujących sprawy studenckie i studiowanie
EK2 Wiedza Poznanie oferty edukacyjnej Wydziału, poszerzenie wiedzy na temat kształtowania warsztatu inżyniera w procesie dydaktycznym na studiach I i II stopnia. Zaznajomienie się z możliwościami i uwarunkowaniami wykorzystania wiedzy w praktyce inżynierskiej
EK3 Umiejętności Samodzielna organizacja pracy. Zrozumienie procesu studiowania i sprawdzania wiedzy. Łatwiejsza integracja z Wydziałem i z Uczelnią
EK4 Kompetencje społeczne Zrozumienie znaczenia i roli budownictwa oraz odpowiedzialności społecznej inżyniera

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Uczelnia, Wydział - karty z historii. Prawo regulujące sprawy studenckie: Ustawa
o szkolnictwie wyższym, Statut Uczelni, Regulamin studiów w PK

2

W2

Struktura programów studiów I-go i II-go stopnia prowadzonych przez Wydział.
Sekwencja przedmiotów; przedmioty ogólne, podstawowe i kierunkowe.
Przedstawienie ich wykorzystania na przekładach projektowania i budowy domu
mieszkalnego i mostu. Prace dyplomowe. Uprawnienia budowlane i związane z ich
uzyskaniem wymagania

2

W3

Budownictwo jako kierunek kształcenia, sylwetka absolwenta studiów I i II
stopnia. Kształtowanie warsztatu pracy inżyniera budownictwa. Tematyka
i sekwencja przedmiotów prowadzonych przez Instytut Mechaniki Budowli.
Laboratoria dydaktyczne Instytutu Mechaniki Budowli. Powiązanie dydaktyki
z pracami naukowymi

2

W4

Przykłady obiektów z pola inżynierii lądowej do których projektowania Wydział
przygotowuje. Tematyka i sekwencja przedmiotów z zakresu infrastruktury
komunikacyjnej prowadzonych przez Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej.
Laboratoria dydaktyczne Instytutu. Związek dydaktyki z pracami badawczymi.
Tematyka prac dyplomowych w zakresie dróg samochodowych i kolejowych

2

W5

Profil naukowo-badawczy i specjalizacja dydaktyczna Instytutu Materiałów
i Konstrukcji Budowlanych. Tematyka, sekwencja i powiązania prowadzonych
przedmiotów. Laboratoria dydaktyczne Instytutu. Kierunki dyplomowania
w zakresie materiałów i konstrukcji budowlanych

2
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W6

Technologia, organizacja i ekonomika budownictwa. Przedstawienie przykładowych
technologii. Organizacja prac - przykłady odwzorowań przebiegu prac w czasie
przy użyciu programów do harmonogramowania. Ekonomika - oprogramowanie do
kosztorysowania, przykłady kalkulacji. Ilustracja procesu powstawania obiektów
budowlanych

2

W7

Proces powstawania wybranych atrakcyjnych obiektów budowlanych
(wprowadzanie metodą case study). Uwaga studenta kierowana jest na różne
obszary problemowe wymagające zaawansowanego kształcenia inżynieryjnego,
w tym na zagadnienia teorii konstrukcji, inżynierii konstrukcji budowlanych - w
tym budowlanych obiektów inteligentnych, obiektów i systemów komunikacji oraz
inżynierii procesów budowlanych

2

W8

Uczyć się na błędach innych- pouczające katastrofy i awarie budowlane. Przegląd
zastosowań wiedzy przekazywanej studentom w analizie przyczyn wybranych
katastrof i awarii budowlanych

1

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 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

0

Konsultacje przedmiotowe

0

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

13

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
Strona 3/6

15
1.00

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Test
Ocena podsumowująca
P1 Zaliczenie pisemne

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
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Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
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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_K06, K_K10

Cel 1

w1 w2

N1

F1 P1

EK2

K_W16,
K_W17, K_K08

Cel 2

w2 w3 w4

N1 N2

F1 P1

EK3

K_U17, K_K01

Cel 2

w2 w3 w4 w5

N1 N2

P1

EK4

K_K07, K_K08,
K_K10

Cel 2

w4 w5 w6 w7 w8

N1 N2

F1 P1

11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Senat PK — Regulamin Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej, Kraków, 2012, Politechnika Krakowska

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 prof. zw. dr hab. inż. Janusz Kawecki (kontakt: jkawec@pk.edu.pl)
3 prof. dr hab. inż. Marian Gwóźdź (kontakt: margwo@pk.edu.pl)
4 dr inż. Krzysztof Zima (kontakt: kzima@izwbit.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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