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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu BUDOWNICTWO OGÓLNE, PG_00048503

Kierunek studiów Chemia budowlana

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

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 5 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca  

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot  
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

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
Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W06] ma podstawową wiedzę 
w zakresie budownictwa 
ogólnego, w szczególności 
przepisów technicznych i kryteriów 
doboru i projektowania elementów 
konstrukcyjnych i izolacji 
budynków

 

[K6_W10] ma podstawową wiedzę 
w zakresie znajomości zasad 
zrównoważonego rozwoju, 
krajowych i europejskich 
uwarunkowań zarządzania 
środowiskowego, analizy cyklu 
życia wyrobów budowlanych; 
identyfikacji możliwości poprawy 
aspektów środowiskowych 
wyrobów budowlanych w różnych 
etapach ich cyklu życia

 

[K6_U11] stosuje zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy

 

[K6_W09] ma podstawową wiedzę 
w zakresie fizyki budowli, w 
szczególności zjawisk fizycznych 
zachodzących w budynku i jego 
elementach, pojęć i metod z 
zakresu teorii wymiany ciepła i 
masy w przegrodach 
budowlanych, komfortu cieplnego 
pomieszczeń budynku, bilansu 
energetycznego budynków 
mieszkalnych, oświetlenia 
pomieszczeń oraz akustyki

 

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
 0.0% 0.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur

Uzupełniająca lista lektur
Adresy eZasobów

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

Nie dotyczy


