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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Konsultacje dyplomowe, PG_00050703

Kierunek studiów Architektura

Data rozpoczęcia studiów październik 2019 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 4 Język wykładowy polski
polski

Semestr studiów 8 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury -> Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot mgr inż. arch. Joanna Wojtas
Prowadzący zajęcia z przedmiotu mgr inż. arch. Joanna Wojtas

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 15
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

15 5.0 55.0 75

Cel przedmiotu Opracowanie koncepcji dla konstrukcji budynku projektu dyplomowego w zakresie: dopracowania 
wybranego wariantu dla ustroju konstrukcyjnego, uszczegółowienie rozwiazań materiałowo-konstrukcyjnych 
dla przyjetej technologii.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U11] przygotowuje, zgodnie z 
obowiązującymi zasadami, 
podstawowe elementy 
dokumentacji architektoniczno-
budowlanej; stosuje wymagania 
normowe w zakresie wyposażenia 
technicznego budynku oraz 
współpracuje ze specjalistami 
branżowymi

Przygotowuje, zgodnie z 
obowiązującymi zapisami aktów 
prawnych, wybrane elementy 
uproszczonej dokumentacji 
konstrukcyjno-budowlanej. 
Konsultuje przyjęte rozwiązania 
projektowe w zakresie konstrukcji.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K6_U14] ma świadomość 
potrzeby dokształcania i 
samodoskonalenia w zakresie 
wykonywanego zawodu architekta 
oraz świadomość własnych 
ograniczeń zawodowych; potrafi 
skorzystać z pomocy ekspertów

Poszukuje przykładów 
zrealizowanych obiektów, 
analizuje założenia przyjęte w 
projektach w zakresie rozwiazań 
konstrukcyjnych i materiałowych i 
przedstawia je w ramach 
konsultacji specjalistycznych. 
Ocenia przydatność zastosowania 
analogicznych rozwiazań 
konstrukcyjno-materiałowych we 
własnym projekcie, w odniesieniu 
do założeń projektowych i 
regulacji prawnych.

[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_W07] ma ogólną wiedzę na 
temat zasad obowiązujących przy 
opracowywaniu podstawowych 
elementów dokumentacji 
architektoniczno-budowlanej oraz 
przepisów i procedur stosowanych 
w procesie realizacji inwestycji w 
Polsce jak i w innych państwach 
członkowskich UE

Analizuje i umiejętnie dobiera 
właściwe rozwiązania 
konstrukcyjne, materiałowe i 
technologiczne, zgodnych z 
założeniami projektowymi i 
regulacjami prawnymi. Szacuje 
gabaryty elementów ustroju 
konstrukcyjnego dla przyjetej 
technologii. Opisuje oddziaływania 
na obiekt i konsekwencje tych 
oddziaływań. Opisuje przyjęte 
rozwiazania konstrukcyjno-
materiałowe.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

Treści przedmiotu Opracowanie konstrukcjno-budowlane w zakresie:

 

- oddziaływań na obiekt

- szacowania gabarytów elemntów ustroju głownego budynku w odniesieniu do przyjetej technologii;

- opisu technicznego odnoszących się do rozwiazań konstrukcyjno-budowlanych.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Opracowanie sporządza sie na planszy konstrukcyjnej zaakceptowanej na semestrze przeddyplomowym.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
aktywność na zajeciach /
konsultacje/

100.0% 20.0%

Poprawność rozwiażań na 
oddawanej planszy

100.0% 80.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Literatura zwiazana z konstrukcjami budowlanymi, w tym przede 
wszystkim:

 

Starosolski Wł., "Konstrukcje żelbetowe"

Łubiński M., Filipowicz A., Zóltowski W.,  "Konstrukcje metalowe"

Biegus A. "Stalowe budynki halowe"

Neuhaus H. "Budownictwo drewnaine"

Rawska-Skotniczy A. "Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych"

Materiały /katalogi/ producentów elementów konstrukcjnych: 
żelbetowych, stalowych, drewnainych, innych.

Normy Polskie i Eurocody:

 

- PN-B-02000:1982: Obciążenia budowli. Zasady ustalenia wartości - 
PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.- PN-
B-02003:1982 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne 
technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe- 
PN-B-02004:1982 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne 
technologiczne. Obciążenia pojazdami.- PN-EN 1991-1-1 Eurocod 1: 
Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. 
Ciężar objętosciowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w 
budynkach.- PN-EN 1991-1-3 Eurocod 3: Oddziaływanie na 
konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem 
lub PN-B-02010:1980/Az1:2006- PN-EN 1991-1-4 Eurocod 4: 
Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania 
ogólne. Obciążenie wiatrem lub PN-B-02010:1977/Az1:2009

 

Uzupełniająca lista lektur Michalak H., "Garaże wielostanowiskowe"

 

Borusiewicz Wł. "Konstrukcje budowlane dla architektów"

Mielczarek Z. "Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym"

Engel H., Cantz H. "Tragsysteme", "Structure Systems"

Allen E., Zalewski W., "Form and forces"

Adresy eZasobów
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Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Opracowanie projektu konstrukcyjnego w tym opisu technciznego w zakresie:

 

- ustroju i układu konstrukcyjnego;

- opisu schematów konstrukcyjnych;

- założeń przyjętych do obliczeń (obciążenia) i wyników obliczeń (gabaryty elementów konstrukcyjnych);

- rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych;

- kategoria geotechniczna i posadownie budynku;

 

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


