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

3

Structures for building and industrial building
WIL BUD oIS E1 14/15

Kategoria przedmiotu

Przedmioty związane z dyplomem

Liczba punktów ECTS

1.00
6

Semestry

2

Konstrukcje budownictwa ogólnego i przemysłowego

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

6

15

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Introducing students to the topics: 1. Rules of designing, construction and technologies in contemporary civil
engineering.
Cel 2 2. Details of construction in energy-saving buildings.
Cel 3 3. Veryfying errors related to the problems of enrgy saving in existing buildings.
Kod archiwizacji: 40ADF5C8
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Cel 4 4. Trends of development in the selection of materials and sources of energy.
Cel 5 5. Reduction of problems related to so-called weak points of buildings.
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Steel structures.
2 Building materials.
3 Basics of civil engineering.
4 Physical aspects of building.
5 Masonry structures.
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Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Mastering skills in designing, construction and knowledge of technologies in contemporary civil
engineering.
EK2 Kompetencje społeczne Mastering skills of managing in construction works and application of modern
technologies.
EK3 Wiedza Developing students’ knowledge on details of construction in energy-saving buildings.
EK4 Umiejętności Developing skills on veryfying errors related to the problems of enrgy saving in existing
buildings.
EK5 Umiejętności Mastering skills in reducing problems related to so-called weak points of buildings.
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Construction of external walls of buildings. Principles of basic and additional
thermal insulation of walls. Exterior walls of heated basements. Covering walls
with different kinds of decorative materials. Clinker bricks, wood, metal panels,
stone blocks, stone panels.

3

W2

Traditional building techniques

2

W3

Multi-storey buildings Longwall structures. Skeletal buildings Industrialized
building systems Structure-assembling systems

2

W4

Ceilings in heated buildings. Ceilings as thermal, acoustic and/or waterproof
damp-proof divisions Standard floors and ceilings Basements floors. Basement
ceilings. Top floor ceilings. Principles of thermal and waterproof damp-proof
insulations

2

W5

Flat roofs of heated buildings Flat roof and slope roof structures Dual-structure
flat roof Principles of thermo-insulating, and ventilation of flat roof Reversed flat
roof Reasons of over-moisture and icing and possible counteractions

3
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W6

Thermorenovations with Styrofoam and mineral wool panels Thermal insulations
of wooden skeletal buildings with compressed mineral wool panels Internal and
external covering of walls

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady

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

0

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

0

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

0

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Kolokwium
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium

Kryteria oceny
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Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Poor skills in designing, construction and knowledge of technologies in
contemporary civil engineering.

Na ocenę 3.5

Sufficient skills in designing, construction and knowledge of technologies in
contemporary civil engineering.

Na ocenę 4.0

Good skills in designing, construction and knowledge of technologies in
contemporary civil engineering.

Na ocenę 4.5

Very good skills in designing, construction and knowledge of technologies in
contemporary civil engineering.

Na ocenę 5.0

Outstanding skills in designing, construction and knowledge of technologies in
contemporary civil engineering.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Poor skills of managing in construction works and application of modern
technologies.

Na ocenę 3.5

Sufficient skills of managing in construction works and application of modern
technologies.

Na ocenę 4.0

Good skills of managing in construction works and application of modern
technologies.

Na ocenę 4.5

Very good skills of managing in construction works and application of modern
technologies.

Na ocenę 5.0

Outstanding skills of managing in construction works and application of modern
technologies.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

Poor knowledge on details of construction in energy-saving buildings.

Na ocenę 3.5

Sufficient knowledge on details of construction in energy-saving buildings.

Na ocenę 4.0

Good knowledge on details of construction in energy-saving buildings.

Na ocenę 4.5

Very good knowledge on details of construction in energy-saving buildings.

Na ocenę 5.0

Outstanding knowledge on details of construction in energy-saving buildings.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Poor skills on veryfying errors related to the problems of enrgy saving in existing
buildings.

Na ocenę 3.5

Sufficient skills on veryfying errors related to the problems of enrgy saving in
existing buildings.

Na ocenę 4.0

Good skills on veryfying errors related to the problems of enrgy saving in existing
buildings.
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Na ocenę 4.5

Very good skills on veryfying errors related to the problems of enrgy saving in
existing buildings.

Na ocenę 5.0

Outstanding skills on veryfying errors related to the problems of enrgy saving in
existing buildings.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 3.0

Poor skills in reducing problems related to so-called weak points of buildings.

Na ocenę 3.5

Sufficient skills in reducing problems related to so-called weak points of buildings.

Na ocenę 4.0

Good skills in reducing problems related to so-called weak points of buildings.

Na ocenę 4.5

Very good skills in reducing problems related to so-called weak points of
buildings.

Na ocenę 5.0

Outstanding skills in reducing problems related to so-called weak points of
buildings.
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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_W01

Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5
w6

N1

F1 P1

EK2

K_W01

Cel 2

w1 w2 w3 w4 w5
w6

N1

F1 P1

EK3

K_W01

Cel 3

w1 w2 w3 w4 w5
w6

N1

F1 P1

EK4

K_W01

Cel 4

w1 w2 w3 w4 w5
w6

N1

F1 P1

EK5

K_W01

Cel 5

w1 w2 w3 w4 w5
w6

N1

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Moj E. Śliwiński M. — Podstawy budownictwa, cz.I, Kraków, 2000, PK
[2 ] Żenczykowski W. — Budownictwo ogólne, Warszawa, 1990, Arkady
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. arch. Robert Marcinkowski (kontakt: rob500@gazeta.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. arch Robert Marcinkowski (kontakt: rob500@gazeta.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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