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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
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Prestressed and Precast Concrete Structures
WIL BUD oIS C32 14/15

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
6

Semestry

2

Konstrukcje sprężone i prefabrykowane

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

6

15

0

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Provide basic knowledge on the prestressing technology
Cel 2 Provide a fundamental knowledge on the design procedures of PC members
Cel 3 Provide basic knowledge on the precast structures

Kod archiwizacji: 0FEC630F
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Resistance of materials, Structural mechanics, Concrete technology, Concrete structures
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Knowledge on prestressed concrete technology
EK2 Wiedza Basic knowledge on precast concrete technology
EK3 Umiejętności Ability to desgin simple prestressed concrete members
EK4 Umiejętności Ability to design simple precast concrete members
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Concept of prestressing, materials and technology, pre-tensioning and
post-tensioning, ultimate limit states and serviceability limit states, design of
anchoring zones, concept of typisation, design of connections, design of precast
members for frame and wall structures.

Liczba
godzin

15

Projekty

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Design of a precas prestressed concrete slab (Hollow Core) member.

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia projektowe
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Liczba
godzin
15
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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

0

Konsultacje przedmiotowe

2

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

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

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

20

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

30

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

2.00

Sposoby oceny

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

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student proves a nonsufficient knowledge on prestressed concrete technology

Na ocenę 3.0

Student proves a sufficient knowledge on prestressed concrete technology

Na ocenę 3.5

Student proves more than sufficient knowledge on prestressed concrete technology

Na ocenę 4.0

Student proves a good knowledge on prestressed concrete technology

Na ocenę 4.5

Student proves a more than good knowledge on prestressed concrete technology

Na ocenę 5.0

Student proves a very good knowledge on prestressed concrete technology
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Efekt kształcenia 2
Na ocenę 2.0

Student proves a nonsufficient knowledge on precast concrete technology

Na ocenę 3.0

Student proves a sufficient knowledge on precast concrete technology

Na ocenę 3.5

Student proves a more than sufficient knowledge on precast concrete technology

Na ocenę 4.0

Student proves a good knowledge on precast concrete technology

Na ocenę 4.5

Student proves a more than good knowledge on precast concrete technology

Na ocenę 5.0

Student proves a very good knowledge on precast concrete technology
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student shows a nonsufficient ability to design prestressed concrete member

Na ocenę 3.0

Student shows a sufficient ability to design prestressed concrete member

Na ocenę 3.5

Student shows a more than sufficient ability to design prestressed concrete
member

Na ocenę 4.0

Student shows a good ability to design prestressed concrete member

Na ocenę 4.5

Student shows a more than good ability to design prestressed concrete member

Na ocenę 5.0

Student shows a very good ability to design prestressed concrete member
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student shows a nonsufficient ability to design precast concrete member

Na ocenę 3.0

Student shows a sufficient ability to design precast concrete member

Na ocenę 3.5

Student shows a more than sufficient ability to design precast concrete member

Na ocenę 4.0

Student shows a good ability to design precast concrete member

Na ocenę 4.5

Student shows a nore than good ability to design precast concrete member

Na ocenę 5.0

Student shows a very good ability to design precast concrete member
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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

Cel 1

w1

N1 N2

F2 P1

EK2

K_W01

Cel 3

w1

N1 N2

F2 P1

EK3

K_W01

Cel 2

w1 p1

N1 N2

F1 P1

EK4

K_W01

Cel 3

w1 p1

N1 N2

F2 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Andrzej Ajdukiewicz, Jakub Mames — Betonowe Konstrukcje Spręzone, Kraków, 2005, Polski Cement
[2 ] Bohdan Lewicki — Budynki Wznoszone Metodami Uprzemyłowionymi, Warszawa, 1975, Arkady

Literatura dodatkowa
[1 ] internet, notatki z wykładów
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Piotr Gwoździewicz (kontakt: pgwozdziewicz@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Piotr Gwoździewicz (kontakt: pgwozdzi@imikb.wil.pk.edu.pl)
2 mgr inż. Wojciech Politalski (kontakt: wpks2012@pk.edu.pl)
3 mgr inż. Łukasz Ślaga (kontakt: lslaga@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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