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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Inżynieria miejska i drogowa, PG_00052815

Kierunek studiów Architektura

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 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 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca  

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot Mariusz Gruchała
Prowadzący zajęcia z przedmiotu Mariusz Gruchała

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
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

30 2.0 18.0 50

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest zdobycie efektów kształcenia z zakresu:

 

Inżynierii miejskiej - wprowadzenie do problematyki infrastruktury technicznej kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej, sieci wodociągowej; poznanie ich funkcjonowania w różnej skali, aspektów techniczno-
ekonomicznych i zasad projektowania.

Inżynierii drogowej - wprowadzenie do problematyki transportu w mieście.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U01] potrafi wykorzystać 
doświadczenia zdobyte w trakcie 
studiów w celu dokonania 
krytycznej analizy uwarunkowań i 
formułowania wniosków do 
projektowania w 
interdyscyplinarnym kontekście

potrafi wykorzystać doświadczenia 
zdobyte w trakcie studiów w celu 
dokonania krytycznej analizy 
uwarunkowań i formułowania 
wniosków do projektowania w 
interdyscyplinarnym kontekście

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_W01] zna i rozumie problemy 
konstrukcyjne, budowlane i 
inżynieryjne związane z 
projektowaniem budynków; 
zasady, rozwiązania, konstrukcje i 
materiały budowlane, stosowane 
przy wykonywaniu prostych zadań 
inżynierskich w zakresie 
projektowania architektonicznego i 
urbanistycznego

zna i rozumie problemy 
inżynieryjne związane z 
projektowaniem budynków; 
zasady, rozwiązania  stosowane 
przy wykonywaniu prostych zadań 
inżynierskich w zakresie 
projektowania architektonicznego i 
urbanistyczneg0

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu Inżynieria miejska. Wykłady z inżynierii miejskiej wprowadzają w tematykę funkcjonowania miasta 
integralnie połączoną z jego wyposażeniem w elementy inżynieryjno-techniczne związane z bytowaniem 
człowieka i jego środowiskiem.

 

Opanowanie wiedzy niezbędnej dla projektanta przestrzeni publicznej w zakresie funkcjonowania 
infrastruktury technicznej w przestrzeni miejskiej. Przygotowanie podstaw do współpracy architekta i 
inżyniera projektującego daną gałąź infrastruktury miejskiej.

1. Przestrzeń publiczna (pp) a działanie infrastruktury miejskiej; trójwymiarowa struktura miasta; 
infrastruktura techniczna narzędziem strategicznym miasta, regionu, kraju; Infrastruktura techniczna czynnik 
rozwojowy lub degradujący przestrzeń. Progi infrastrukturalne. Wielofunkcyjność pozytywnych rozwiązań w 
zakresie infrastruktury technicznej (kubaturowych, urbanistycznych, przestrzennych i technologicznych), 
które budują krajobraz kulturowy miasta; przykłady.

2. Przekształcenia pp i komunikacji - nowe rodzaje przestrzeni miejskiej  w kontekście zmian 
społecznych, klimatycznych, nowe technologie; współczesne wprowadzanie zieleni w mieście,  systemy 
ułatwiające (lub podtrzymujące) wegetację roślin, optymalne wykorzystanie powierzchni w obrębie Compact 
City, zieleń miejska a ochrona klimatu. Trendy przyszłości. Przekształcenia tras komunikacyjnych(drogi, linie 
tramwajowe) w tereny zielone przykłady USA, Belgia, Korea Południowa.

3. Rodzaje miejskiej infrastruktury technicznej - Infrastruktura techniczna podział na kategorie i rodzaje; 
typy obiektów kubaturowych przynależących do danej infrastruktury, linii przesyłowych, punktów odbioru 
przypisanych do odpowiedniej kategorii; Informacja w pp znaki drogowe, informacje lokalizacyjne, 
informatory różne od szyldów i słupów do inf. wielkoformatowej, witacze, bramy;  Infrastruktura na mapach 
dc projektowych, dc informacyjnych oznaczenia, ważność informacji; Systemy i źródła informacji niezbędne 
do przygotowania projektu.

4. Woda - Obieg wody w przyrodzie; woda rodzaje, definicje, funkcje. Woda użytkowa i jej infrastruktura 
pobór wody, jej uzdatnianie, wieże ciśnień, linie przesyłowe, punkty odbioru, woda w przestrzeni miejskiej, 
odzysk wody; woda jako element gaśniczy przykłady. Rozwiązania nowatorskie - uprawy pływające, 
piętrowe uprawy hydroponiczne przykłady. Wody opadowe zagrożenia powodzią, suszą, przeciwdziałania 
przyrodnicze i budowlane. Rola zlewni wód opadowych a kształtowanie zabudowy i przestrzeni publicznej

5. Woda - melioracje, regulacje, zbiorniki retencyjne, spiętrzenia energetyczne, sztuczne cieki, kanały ulgi 
kontekst przyrodniczy i środowiskowy; Prawo wodne, zasady ochrony wód, zasady własności, ochrona 
przeciwpowodziowa. Kanalizacja - zlewnia, sieć transportowa ścieków (sanitarne, deszczowe, 
ogólnospławne), przewody, budowle odciążające i oczyszczalnia - wpływ systemu kanalizacyjnego na 
środowisko i gospodarkę wodną regionu. Współczesne systemy utylizacji ścieków oczyszczalnie ścieków 
lokalne, ogólnomiejskie. Współczesne tendencje związane ze zmniejszeniem ścieków docelowych. 
Rekultywacja terenów zdegradowanych.

6. Śmieci, odpady - definicje, klasyfikacja odpadów; obowiązki wytwórcy odpadów, obowiązki  posiadacza 
odpadów. Rodzaje zanieczyszczenia środowiska  atmosferyczne, gleby, środowisko wodne 
(zanieczyszczenia wód opadowych, powierzchniowych, podziemnych, lądowych), zanieczyszczenia 
światłem, przestrzeń kosmiczna systemy  neutralizacji zanieczyszczeń. Rodzaje gromadzenia śmieci, 
rodzaje likwidacji/odzysku/przekształcenia wysypiska śmieci, izolacja wysypisk, spalarnie śmieci, recycling. 
Zmiany w systemie usuwania odpadów. Miejskie pojemniki na śmieci segregowane wyzwanie biologiczne i 
estetyczne

7. Energetyka - produkcja energii, obiekty węzłowe, stacje transformatorowe, linie przesyłowe, punkty 
odbioru; zapotrzebowanie na energię odbiorcy; służebność przesyłu; producenci, operatorzy, dystrybutorzy 
energii w Polsce; systemy pozyskiwania energii współczesność i najbliższa przyszłość, wady i zalety, 
zagrożenia środowiskowe; alternatywne i futurystyczne systemy pozyskiwania energii prognozowany wpływ 
na przestrzeń publiczną.

8. Internet, łączność satelitarna, obronność obiekty kubaturowe, stacje przetwarzania informacji, maszty i 
obiekty przekaźnikowe. Infrastrutura przestrzenna: linie przesyłowe, przyłącza i sterowniki, korytarze 
powietrzne. Tereny wojskowe, schrony, autostrady i tereny cywilne wydzielane na użytek wojska

Inżynieria drogowa, prowadzący: mgr. inż. Mariusz Gruchała

1. Podstawowe parametry dróg i ulic,

2. Projektowanie dróg w planie oraz w przekroju poprzecznym i podłużnym,

3. Skrzyżowania i węzły drogowe,
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4. Projektowanie nawierzchni drogowych,

5. Obiekty mostowe,

6. Projektowanie dróg w oparciu o polskie przepisy,

7. Parkingi w mieście,

8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz ochrona przez hałasem i spalinami.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
kolokwium (inżynieria drogowa) 51.0% 50.0%
kolokwium (inżynieria miejska) 51.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur • Brodecki Z., (red.), 2004, Infrastruktura Acquis Communautaire, 
Lexis Nexis, Warszawa;

• Kicman A., Klepacka B., 1991, Infrastruktura techniczna w 
planowaniu przestrzennym, Politechnika Białostocka, Białystok

• Autostrady i węzły drogowe (prof. R. Krystek)
• Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka (Stanisław Gaca, 

Wojciech Suchorzewski, Marian Tracz)
• Budowa dróg - podstawy projektowania (Wiesław Stanisław 

Młodożeniec)
Uzupełniająca lista lektur • https://inzynierbudownictwa.pl/

• https://inzynieria.com/
• https://strefainzyniera.pl/
• http://www.polskiinzynier.pl/
• Mandryas C., Kolonko A., Wysocki L.,: Konstrukcje przewodów 

kanalizacyjnych Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 
Wrocław 2002 r.

• Bolt A., Gudelis-Taraszkiewicz A., Suligowski Z., Tuszyńska A.: 
Kanalizacja. Projektowanie, wykonanie, eksploatacja "Seidel-
Przywecki"sp.z o.o. 2012 r.,

• KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI 
NAWIERZCHNIPODATNYCH I PÓŁSZTYWNYCH (GDDKiA, 
Politechnika Gdańska),

• Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

 Przykładowe pytania z kolokwium Inżynieria miejska:

 
1. Wymień źródła pozyskiwania energii 4 tradycyjne, 4 współczesne; krótko je opisz
2. Wskaż różnice pomiędzy  kanalizacją ściekową a deszczową
3. Opisz, co to jest służebność przesyłu
4. Podaj klasyfikacje infrastruktury przestrzennej

Przykładowe pytania z kolokwium Inżynieria drogowa:

1. Dla drogi klasy G przyjmij prędkość projektową na terenie zabudowy i wyznacz prędkość miarodajną. 
Przyjmij, iż droga nie jest ograniczona krawężnikami.

2. Narysuj przykładową konstrukcję jezdni półsztywnej dla kategorii ruchu KR1. Podaj grubości i nazwy 
poszczególnych warstw.

3. Narysuj dwa schematy mostu podwieszonego.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy

https://inzynierbudownictwa.pl/
https://inzynierbudownictwa.pl/
https://inzynieria.com/
https://inzynieria.com/
https://strefainzyniera.pl/
https://strefainzyniera.pl/
http://www.polskiinzynier.pl/
http://www.polskiinzynier.pl/

