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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Budownictwo przemysłowe, PG_00043978

Kierunek studiów Budownictwo

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 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska -> Katedra Budownictwa i Inżynierii Materiałowej

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. inż. Andrzej Tejchman-Konarzewski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 15.0 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 0.0 0.0 30

Cel przedmiotu Nabycie wiedzy na temat budownictwa przemysłowego

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U04] potrafi poprawnie 
dobrać narzędzia (analityczne 
bądź numeryczne) do 
rozwiązywania problemów 
inżynierskich w projektowaniu 
obiektów budowlanych lub 
prowadzeniu robót budowlanych

Student potrafi poprawnie dobrać 
narzędzia do rozwiązywania 
problemów inżynierskich w 
projektowaniu obiektów 
budowlanych lub prowadzeniu 
robót budowlanych

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K6_U05] potrafi korzystać z 
wybranych programów 
komputerowych wspomagających 
decyzje projektowe w 
budownictwie; potrafi krytycznie 
ocenić wyniki obliczeń 
numerycznych konstrukcji 
budowlanych

Student potrafi korzystać z 
wybranych programów 
komputerowych wspomagających 
decyzje projektowe w 
budownictwie; potrafi krytycznie 
ocenić wyniki obliczeń 
numerycznych konstrukcji 
budowlanych.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K6_U11] zna i stosuje przepisy 
prawa budowlanego; potrafi 
ocenić zagrożenia przy realizacji 
robót budowlanych i wdrożyć 
odpowiednie zasady 
bezpieczeństwa; stosuje zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy

Student zna i stosuje przepisy 
prawa budowlanego; potrafi 
ocenić zagrożenia przy realizacji 
robót budowlanych i wdrożyć 
odpowiednie zasady 
bezpieczeństwa; stosuje zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_K03] potrafi myśleć i działać 
w sposób kreatywny i 
przedsiębiorczy oraz postępuje 
zgodnie z zasadami etyki

Student potrafi myśleć i działać w 
sposób kreatywny i 
przedsiębiorczy oraz postępuje 
zgodnie z zasadami etyki.

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK3] Ocena umiejętności 
organizacji pracy

[K6_W09] zna zasady ustalania 
obciążeń wybranych obiektów 
budownictwa (ogólnego, 
przemysłowego, mostowego,  
wodnego, morskiego lub 
komunikacyjnego) oraz zasady ich 
konstruowania

Student zna zasady ustalania 
obciążeń wybranych obiektów 
budownictwa oraz zasady ich 
konstruowania.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
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Treści przedmiotu Obciążenia działające na silosy. Obliczanie, wymiarowanie i projektowanie, wykonywanie silosów. 
Konstrukcja posadzek przemysłowych. Obciążenia działające na posadzki. Obliczanie posadzek 
przemysłowych.

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Egzamin pisemny 55.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Wykłady.
Uzupełniająca lista lektur  Tejchman, J., Małasiewicz, A. Posadzki przemysłowe. Wydawnictwo 

Naukowe Politechniki Gdańskiej, 2006.

 

Tejchman, J. Obliczanie i konstrukcja silosów. Wydawnictwo Naukowe 
Politechniki Gdańskiej, 2010.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Wymiarowanie kominów.

 

Wymiarowanie silosów.

Wymiarowanie posadzek przemysłowych.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


