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Karta przedmiotu
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Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: TRA

Stopień studiów: I
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Utrzymanie infrastruktury kolejowej

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty związane z dyplomem

Liczba punktów ECTS

2.00
7

Semestry

2

3

WIL TRA oIS E6 13/14

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

7

20

0

0

0

10

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów ze składnikami infrastruktury kolejowej takimi jak: różne typy nawierzchni, podtorze,
obiekty mostowe rozjazdy i stacje z punktu widzenia ich utrzymania
Cel 2 Zapoznanie studentów z metodami diagnostyki, bieżącego utrzymania oraz napraw w/w składników infrastruktury

Kod archiwizacji: 9995C519

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Wiedza podstawowa dotycząca takich elementów drogi szynowej jak: szyny, podkłady, podsypka, mostownice,
przejazdy, rozjazdy (geometria) oraz elementów kształtowania geometrii drogi szynowej (łuki pionowe i poziome, krzywe przejściowe, pochylenia niwelety, itp.)
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Znajomość podstawowych wymagań co do utrzymania składników infrastruktury
EK2 Wiedza Znajomość przepisów dotyczących utrzymania infrastruktury
EK3 Wiedza Znajomość podstawowych procesów diagnostycznych i utrzymaniowych dotyczących wzmocnienia
i napraw składników infrastruktury kolejowej
EK4 Umiejętności Umiejętność oceny stanu składników infrastruktury kolejowej w świetle wymagań sformułowanych w przepisach
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

1.Wprowadzenie elementy infrastruktury kolejowej

2

W2

2.Nawierzchnie kolejowe konwencjonalne i niekonwencjonalne (ogólne omówienie
typów)

2

W3

3.Elementy nawierzchni szynowych konwencjonalnych i niekonwencjonalnych

2

W4

4.Tor bezstykowy zasada pracy oraz przepisy dotyczące budowy i utrzymania

2

W5

5.Nawierzchnie na obiektach mostowych z uwzględnieniem stref przejściowych

2

W6

6.Rozjazdy i stacje kolejowe

2

W7

7.Utrzymanie toru bezstykowego podstawowe zabiegi diagnostyczne
i utrzymaniowe

2

W8

8.Utrzymanie i diagnostyka rozjazdów i stacji

2

W9

9.Utrzymanie i wzmacnianie podtorza

2

W10

10.Podsumowanie wykładów przegląd zagadnień

2

Projekty
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
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Liczba
godzin
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Projekty

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

1.Sprawdzenie pełzania toru bezstykowego

4

P2

2.Opracowanie schematu naprawy głównej nawierzchni wraz ze wzmacnianiem
podtorza

6

Narzędzia dydaktyczne

N1 Prezentacje multimedialne
N2 Wykłady
N3 Zadania tablicowe
N4 Ćwiczenia projektowe

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

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

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

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

36

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
F2 Odpowiedź ustna
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Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt indywidualny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student potrafi wymienić podstawowe procesy diagnostyczne i utrzymaniowe

Na ocenę 3.5

Student potrafi wymienić podstawowe procesy diagnostyczne i utrzymaniowe
Student potrafi ocenić stan niektórych składników infrastruktury (np. geometrię
toru bezstykowego)

Na ocenę 4.0

Student potrafi wymienić podstawowe procesy diagnostyczne i utrzymaniowe oraz
podać jak one przebiegają Student potrafi ocenić stan omówionych składników
infrastruktury (np. geometrię toru bezstykowego, rozjazdów, toru bezstykowego)

Na ocenę 4.5

Student wie jakie są warunki utrzymania w świetle obowiązujących przepisów
Student potrafi wymienić procesy diagnostyczne i utrzymaniowe oraz podać jak
one przebiegają oraz ocenić i wpływ na stan infrastruktury Student wie jak
ocenić stan omówionych składników infrastruktury (np. geometrię toru
bezstykowego, rozjazdów, toru bezstykowego)

Na ocenę 5.0

Student potrafi wymienić procesy diagnostyczne i utrzymaniowe i je
scharakteryzować oraz podać warunki utrzymania w świetle obowiązujących
przepisów Student potrafi wymienić procesy diagnostyczne i utrzymaniowe oraz
podać jak one przebiegają oraz ocenić i wpływ na stan infrastruktury Student
wie jak ocenić stan omówionych składników infrastruktury (np. geometrię toru
bezstykowego, rozjazdów, toru bezstykowego) Student wie jak omówić szczególne
przypadki napraw infrastruktury takie jak: wzmacnianie podtorza.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student zna z nazwy podstawowe przepisy dot. utrzymania

Na ocenę 3.5

Student zna z nazwy podstawowe przepisy dot. utrzymania oraz zna szczegóły
dotyczące podstawowych przepisów utrzymaniowych

Na ocenę 4.0

Student zna z nazwy podstawowe przepisy dot. utrzymania oraz zna szczegóły
dotyczące podstawowych przepisów utrzymaniowych oraz potrafi wymienić jakie
zabiegi dot. utrzymania należy przeprowadzić

Na ocenę 4.5

Student zna z nazwy podstawowe przepisy dot. utrzymania oraz zna szczegóły
dotyczące podstawowych przepisów utrzymaniowych oraz potrafi wymienić jakie
zabiegi dot. utrzymania należy przeprowadzić. Student zna szczególne przypadki
zastosowania przepisów i odstępstwa.
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Na ocenę 5.0

Student zna z nazwy podstawowe przepisy dot. utrzymania oraz zna szczegóły
dotyczące podstawowych przepisów utrzymaniowych oraz potrafi wymienić jakie
zabiegi dot. utrzymania należy przeprowadzić. Student zna szczególne przypadki
zastosowania przepisów i odstępstwa.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Student potrafi wymienić podstawowe procesy diagnostyczne i utrzymaniowe

Na ocenę 3.5

Student potrafi wymienić podstawowe procesy diagnostyczne i utrzymaniowe
Student potrafi ocenić stan niektórych składników infrastruktury (np. geometrię
toru bezstykowego)

Na ocenę 4.0

Student potrafi wymienić podstawowe procesy diagnostyczne i utrzymaniowe oraz
podać jak one przebiegają Student potrafi ocenić stan omówionych składników
infrastruktury (np. geometrię toru bezstykowego, rozjazdów, toru bezstykowego)

Na ocenę 4.5

Student potrafi wymienić procesy diagnostyczne i utrzymaniowe oraz podać jak
one przebiegają oraz ocenić i wpływ na stan infrastruktury Student potrafi
ocenić stan omówionych składników infrastruktury (np. geometrię toru
bezstykowego, rozjazdów, toru bezstykowego)

Na ocenę 5.0

Student potrafi wymienić procesy diagnostyczne i utrzymaniowe oraz podać jak
one przebiegają oraz ocenić i wpływ na stan infrastruktury
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Student umie ocenić wybrany element infrastruktury w świetle przepisów

Na ocenę 3.5

Student umie ocenić kilka elementów infrastruktury w świetle przepisów

Na ocenę 4.0

Student umie ocenić omówione elementy infrastruktury w świetle przepisów

Na ocenę 4.5

Student umie ocenić omówione elementy infrastruktury w świetle przepisów oraz
podać jakie zabiegi utrzymaniowe są potrzebne w celu przywrócenia stanu
właściwego

Na ocenę 5.0

Student umie ocenić omówione elementy infrastruktury w świetle przepisów oraz
podać jakie zabiegi utrzymaniowe są potrzebne w celu przywrócenia stanu
właściwego. Umie porównać wymagania różnych przepisów: krajowych
i europejskich.
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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_W01,
K_W02,
K_W03,
K_W04,
K_W05,
K_W06

Cel 1 Cel 2

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 w8 w9 p1
p2

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1

EK2

K_W01,
K_W02,
K_W03,
K_W04,
K_W10,
K_W11,
K_W12,
K_W13,
K_W19,
K_W20,
K_W21,
K_W22,
K_U02, K_U03,
K_U04, K_U05,
K_U12, K_U13

Cel 1 Cel 2

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 w8 w9
w10 p1 p2

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1

EK3

K_W01,
K_W02,
K_W10,
K_W11,
K_W19,
K_W20

Cel 1 Cel 2

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 w8 w9
w10 p1 p2

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1

EK4

K_W01,
K_W02,
K_W10,
K_W11,
K_W20, K_U03

Cel 1 Cel 2

w1 w2 w3 w4 w5
w6 w7 w8 w9
w10 p1 p2

N1 N2 N3 N4

F1 F2
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Sancewicz S. — Nawierzchnia kolejowa, Warszawa, 2010, KOW
[2 ] Skrzyński E. — Podtorze kolejowe, Warszwa, 2010, KOW
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Literatura dodatkowa
[1 ] Sołkowski J. "Materiały i prezentacje do wykładów"
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. Juliusz Sołkowski (kontakt: jsolkow@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Juliusz Sołkowski (kontakt: jsolkow@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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