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Forma sudiów: niestacjonarne

Kod kierunku: BUD

Stopień studiów: I
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Drogi samochodowe

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

4.00
8

Semestry

2

3

WIL BUD oIN D36 13/14

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

8

15

0

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zaznajomienie studenta z podstawami projektowania geometrycznego dróg i skrzyżowań, uwarunkowaniami
wynikającymi z norm, warunków technicznych, wytycznych i instrukcji projektowania.
Cel 2 Poznanie technik projektowania dróg, ulic, skrzyżowań i węzłów drogowych. Zaznajomienie z urządzeniami
odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego drogi. Przygotowanie do projektowania mało złożonych elementów
infrastruktury drogowej.
Kod archiwizacji: FB7B23D7

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Kształtowanie świadomości społecznych oraz środowiskowych skutków działalności inżynierskiej i związanej
z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Umiejętność interpretacji map terenu, znajomość problematyki robót ziemnych, umiejętność wykorzystania praw
fizyki w zastosowaniu do ruchu pojazdów.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna klasyfikacje dróg i ulic, funkcje i kryteria klasyfikacji; dostępność, prędkość projektową
i miarodajną. Zna ogólne warunki projektowania wynikające z systemu człowiek-pojazd-droga. Zna kryteria
i zasady projektowania dróg, w tym przekrojów poprzecznych drogi i ulicy oraz problematykę odwodnienia
powierzchniowego i wgłębnego.
EK2 Umiejętności Student potrafi projektować trasę i niweletę drogi niskiej klasy technicznej, z uwzględnieniem
podstawowych wymogów ich koordynacji oraz jednorodności. Umie zaprojektować przekrój poprzeczny drogi
i ulicy oraz podstawową infrastrukturę odwodnienia drogi.
EK3 Wiedza Student zna klasyfikację skrzyżowań i węzłów, ogólne zasady ich wyboru, elementy geometryczne
oraz podstawowe wymagania w projektowaniu. Zna podstawy organizacji ruchu, w tym zasady i proste środki
uspokojenia ruchu. Ma wiedzę w zakresie elementów projektowych parkingów.
EK4 Umiejętności Student potrafi wskazać stosowny do danej sytuacji typ skrzyżowania lub węzła oraz określić jego elementy geometryczne oraz organizacji ruchu. Potrafi zaprojektować prosty parking wraz z jego
podłączeniem do układu drogowego.
EK5 Kompetencje społeczne Student ma świadomość społecznych oraz środowiskowych skutków działalności
inżynierskiej w zakresie budownictwa drogowego i związanej z tym odpowiedzialności oraz potrzeby dokształcania się.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Klasyfikacje dróg i ulic, funkcje i kryteria klasyfikacji; dostępność, prędkość
projektowa i miarodajna. Ogólne warunki projektowania wynikające z systemu
człowiek-pojazd-droga-środowisko. Elementy mechaniki ruchu pojazdów po drodze.

2

W2

Trasa i niweleta drogi, kryteria i zasady projektowania. Koordynacja trasy
i niwelety drogi, jednorodność drogi. Przekrój poprzeczny drogi i ulicy elementy
i zasady wymiarowania.

4

W3

Klasyfikacja skrzyżowań i podstawowe wymagania w projektowaniu. Wybór typu
skrzyżowania. Skrzyżowania skanalizowane. Węzły drogowe klasyfikacja i elementy
węzłów.

3

W4

Odwodnienie dróg elementy odwadniające i ich zdolności przepustowe. Przepusty
drogowe. Odprowadzenie wód z rowów i ścieków, urządzenia ochrony środowiska.
Odwodnienie wgłębne torowiska ziemnego.

3
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Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W5

Organizacja ruchu środki i cele. Zasady i środki uspokojenia ruchu. Parkingi na
placach i w obiektach kubaturowych.

3

Projekty

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

Projekt parkingu w rejonie dworca kolejowego wraz z podłączeniem do sieci ulic.
Elementem projektu jest skrzyżowanie skanalizowane. Projekt obejmuje plan
sytuacyjny, profil oraz szczegółowe rozwiązanie parkingu.

15

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
N3 Konsultacje
N4 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

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

35

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
F2 Odpowiedź ustna
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium
P2 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

xxx

Na ocenę 3.0

Student zna klasyfikację dróg i ulic i ich funkcje, podstawowe kryteria klasyfikacji
takie jak dostepność, predkość projektowa i miarodajna. Zna w wystraczającym
stopniu podstawowe kryteria i zasady projektowania dróg, w tym przekrojów
poprzecznych drogi i ulicy oraz problematykę odwodnienia. powierzchniowego
i wgłebnego.

Na ocenę 3.5

xxx

Na ocenę 4.0

xxx

Na ocenę 4.5

xxx

Na ocenę 5.0

xxx
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

xxx

Na ocenę 3.0

Student potrafi projektować trase i niwelete drogi niskiej klasy technicznej
w terenie o typowym ukształtowaniu, z uwzglednieniem podstawowych wymogów
ich koordynacji oraz jednorodnosci. Umie zaprojektowac przekrój poprzeczny
drogi i ulicy oraz podstawową infrastrukturę odwodnienia drogi (rowy i sćieki).

Na ocenę 3.5

xxx

Na ocenę 4.0

xxx

Na ocenę 4.5

xxx

Na ocenę 5.0

xxx
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

xxx
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Na ocenę 3.0

Student zna klasyfikację skrzyżowań i węzłów, ogólne zasady ich wyboru,
elementy geometryczne oraz podstawowe wymagania w projektowaniu. Zna
podstawy organizacji ruchu drogowego. Ma wiedzę w zakresie elementów
projektowych parkingów.

Na ocenę 3.5

xxx

Na ocenę 4.0

xxx

Na ocenę 4.5

xxx

Na ocenę 5.0

xxx
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

xxx

Na ocenę 3.0

Student potrafi dobrać stosowny do danej warunków ukształtowania
i zagospodarowania typ skrzyżowania oraz określić jego elementy geometryczne
oraz organizację ruchu. Potrafi zaprojektować prosty parking wraz z jego
podłączeniem do układu drogowego.

Na ocenę 3.5

xxx

Na ocenę 4.0

xxx

Na ocenę 4.5

xxx

Na ocenę 5.0

xxx
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

xxx

Na ocenę 3.0

Student wykazuje swiadomość społecznych oraz srodowiskowych skutków
działalnosci inzynierskiej w zakresie podstawowego budownictwa drogowego.

Na ocenę 3.5

xxx

Na ocenę 4.0

xxx

Na ocenę 4.5

xxx

Na ocenę 5.0

xxx
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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

K_W02,
K_W06,
K_W09,
K_W10,
K_W17

Cel 1

w1 w2 w4

N1 N2 N3

F1 P1

EK2

K_U01, K_U05,
K_U08, K_U14,
K_U16, K_U17,
K_U19

Cel 1

w1 w2 w4

N1 N2 N3

F1 F2 P1 P2

EK3

K_W02,
K_W06,
K_W09,
K_W10,
K_W17

Cel 2

w3 w5 p1

N1 N2 N3

F1 F2 P1 P2

EK4

K_U01, K_U05,
K_U08, K_U14,
K_U16, K_U17,
K_U19

Cel 2

w3 w4 w5 p1

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1 P2

EK5

K_U16, K_K01,
K_K02, K_K06,
K_K08

Cel 3

w1 w2 w3 w4 w5
p1

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1 P2
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. — w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie., Warszawa, 1999, Dz.
U. Nr 43, poz. 430.
[2 ] GDDKiA Warszawa/Transprojekt Warszawa — Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Warszawa, 2002, GDDKiA Warszawa/Transprojekt Warszawa
[3 ] Tracz, M., J.Chodur i S.Gaca — Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, Warszawa, 2001, Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych
[4 ] Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M. — Inżynieria ruchu drogowego teoria i praktyka., Warszawa, 2008,
WKiŁ

Literatura dodatkowa
[1 ] Czasopisma techniczne; Drogownictwo, Transport Miejski i Regionalny, Autostrady.
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. prof. PK Janusz Chodur (kontakt: jchodur@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż. prof. PK Janusz Chodur (kontakt: jchodur@pk.edu.pl)
2 mgr inż. Radosław Bąk (kontakt: rbak@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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