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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Wstęp do budownictwa, PG_00043988

Kierunek studiów Budownictwo

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

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 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska -> Katedra Transportu Szynowego i Mostów

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Arkadiusz Sitarski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Arkadiusz Sitarski

dr hab. inż. Marcin Cudny
dr inż. Łukasz Mejłun
dr inż. Tomasz Ferenc
dr inż. Sławomir Grulkowski
dr inż. Paweł Piotrkowski
mgr inż. Mikołaj Binczyk
dr inż. Patryk Deniziak
dr inż. Jan Suchorzewski
prof. dr hab. inż. Adam Szymkiewicz
dr inż. Mateusz Sondej

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

Wstęp do Budownictwa (r ak. 2021/2022 zima) - Moodle ID: 13255
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=13255

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 5.0 40.0 75

Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów ze strukturą uczelni i wydziału.
Na wykładach przedstawiany jest przegląd głównych specjalizacji na kierunku Budownictwo na WILiŚ PG są 
to: Geotechnika i budownictwo morskie, Budownictwo komunikacyjne ,Konstrukcje metalowe, Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Konstrukcje mostowe.
Ponadto omawiane są podstawowe zagadnienia prawne oraz proces tworzenia obiektu budowlanego.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_K04] rozumie potrzebę 
przekazywania społeczeństwu 
wiedzy na temat budownictwa; 
przekazuje społeczeństwu 
informacje z dziedziny 
budownictwa w sposób 
powszechny i zrozumiały

 [SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej

[K6_W01] ma wiedzę z wybranych 
działów matematyki, fizyki i 
chemii, która jest podstawą 
przedmiotów budowlanych z 
zakresu teorii konstrukcji i 
technologii materiałów oraz  jest 
przydatna do formułowania i 
rozwiązywania typowych zadań z 
zakresu budownictwa

 [SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

Treści przedmiotu Na kursie przedstawiany jest przegląd głównych specjalizacji na kierunku Budownictwo na WILiŚ PG są to: 
Geotechnika i budownictwo morskie, Budownictwo komunikacyjne, Konstrukcje metalowe, Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Konstrukcje mostowe. 
Ponadto omawiane są podstawowe zagadnienia prawne oraz proces tworzenia obiektu budowlanego.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Nie dotyczy

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
kololkwium zaliczajace 40.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Literatura ogólnobudowlana dotycząca zagadnień w budowli morskich i 
lądowych. 

 

Brak wskazań literatury szczegółowej (1 semestr  studiów)

Uzupełniająca lista lektur brak
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

 

 

Znajomość struktury PG oraz WILiŚ (aktualni rektorzy i dziekani)

Charakterystyka budowli morskich (nabrzeże, pirs, molo).

Fundamenty płaskie i głębokie.

Ogólne informacje o konstrukcjach mostowych metalowych i żelbetowych.
Ogólne informacje o materiale - beton stal

Pozwolenie na budowę. Rodzaje projektów

 

 

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


