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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Budownictwo ogólne III, PG_00044191

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 5 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 dr inż. Krzysztof Drąg
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

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

Budownictwo Ogólne III (sem. V) - Moodle ID: 27744
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=27744

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 2.0 8.0 25

Cel przedmiotu Wiedza na temat zasad konstruowania i obliczania budynków mieszkaniowych i publicznych, 
prefabrykowanych, szkieletowych i innych wznoszonych metodami uprzemysłowionymi.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U06] umie zaprojektować 
wybrane elementy i typowe 
konstrukcje metalowe, żelbetowe, 
zespolone, drewniane, murowe

Student potrafi zaprojektować 
wybrane elementy i typowe 
konstrukcje metalowe, żelbetowe, 
zespolone, drewniane, murowe.

[K6_W06] zna zasady 
konstruowania i wymiarowania ele-
mentów konstrukcji budowlanych: 
metalowych, żelbetowych, 
drewnianych, murowych

Student zna zasady 
konstruowania i wymiarowania 
elementów konstrukcji 
budowlanych: metalowych, 
żelbetowych, drewnianych, 
murowych.

[K6_U03] umie zanalizować 
proste konstrukcje prętowe w 
zakresie: obliczeń konstrukcji 
statycznie wyznaczalnych i 
niewyznaczalnych; wyznaczania 
częstości drgań własnych; 
obliczeń stateczności liniowej i 
nośności granicznej w zakresie 
oceny stanów krytycznych i 
granicznych konstrukcji

Student potrafi zanalizować proste 
konstrukcje prętowe w zakresie: 
obliczeń konstrukcji statycznie 
wyznaczalnych i 
niewyznaczalnych; wyznaczania 
częstości drgań własnych; 
obliczeń stateczności liniowej i 
nośności granicznej w zakresie 
oceny stanów krytycznych i 
granicznych konstrukcji.

Treści przedmiotu Systemy budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej realizowanego metodami 
uprzemysłowionymi. Obliczenia statyczne ścian i stropów wykonywanych w technologii szkieletowej (system 
ram H), WP (system wielkopłytowy) oraz monolitycznej. Konstruowanie węzłów i ścian usztywniających. 
Usuwanie wad  technologii.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Nie ma wymagań

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Kolokwia w czasie semestru 50.0% 100.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Biliński T., Gaczek W.: Budownictwo systemowe. Kierunki 
przeobrażeń techniczno - technologicznych. PWN, Warszawa, 1988.

 

2. Praca zbiorowa pod redakcją Eugeniusza Piliszka: Systemy 
budownictwa mieszkaniowego i ogólnego: W-70, Szczeciński, SBO, 
SBM-75, WUFT-T, OWT-67, WWP Arkady, Warszawa, 1974.

3. Budynki wznoszone metodami uprzemysłowionymi. Projektowanie 
konstrukcji i obliczenia, Praca zbiorowa pod kier. prof.dr inż. B. 
Lewickiego. Arkady Warszawa 1978.

Uzupełniająca lista lektur Nie ma wymagan
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


