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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH, PG_00017000

Kierunek studiów Inżynieria środowiska

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska -> Katedra Konstrukcji Metalowych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Małgorzata Gordziej-Zagórowska
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 5.0 15.0 50

Cel przedmiotu Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi wytwarzania, projektowania
elementów konstrukcji stalowych oraz sposobu ich połączenia.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W02] ma poszerzoną i 
uporządkowaną wiedzę z zakresu 
obowiązujących przepisów prawa 
budowlanego, wodnego, ochrony 
środowiska oraz o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym

Student posiada wiedzę
dotyczącą korzystania z
obowiązujących norm i tablic do
projektowania konstrukcji
stalowych.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_U01] potrafi pozyskiwać 
informacje z literatury, baz danych 
i innych źródeł; potrafi integrować 
uzyskane informacje, dokonywać 
ich interpretacji i krytycznej oceny, 
a także wyciągać wnioski oraz 
formułować i wyczerpująco 
uzasadniać opinie

Student korzysta w zakresie
podstawowym z katalogów
producentów kształtowników
stalowych, obowiązujących norm
do projektowania konstrukcji
stalowych.

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K7_W05] ma podstawową wiedzę 
z zakresu budownictwa ogólnego 
lub budownictwa wodnego lub 
sanitarnego lub 
hydrotechnicznego lub 
drogowego; wpływu realizacji 
budowlanych inwestycji na 
środowisko

Student posiada wiedzę na temat
podstawowych reguł i zasad
dotyczących wymiarowania
elementów konstrukcji stalowych
jak również korzyści z ich
stosowania.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

Treści przedmiotu Wykłady:
Zastosowanie stali jako materiału budowlanego
Asortyment wyrobów stalowych.
Własności mechaniczne stali.
Belki pełnościenne i ażurowe
Kratownice
Słupy stalowe
Połączenia śrubowe
Połączenia spawane
Podstawy projektowania konstrukcji stalowych w ujęciu zasad stanów granicznych
Ćwiczenia:
Klasy przekroju
Rozciąganie osiowe elementu stalowego, przekrój osłabiony
Zginanie elementu stalowego
Ścinanie
Ściskanie osiowe słupa
Połączenia śrubowe
Połączenia spawane
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Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Podstawy Mechaniki Ogólnej i Wytrzymałości Materiałów

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Test końcowy - ćwiczenia 60.0% 50.0%
Test końcowy - wykłady 60.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Praca zbiorowa: Budownictwo ogólne. Tom 5, Arkady, Warszawa
2010
2. Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe.
Część 1. Arkady, Warszawa 2000.
3. Rykaluk K.: Konstrukcje stalowe. Dolnośląskie Wydawnictwo
Pedagogiczne, Wrocław 2001.
4. Żmuda J.: Podstawy projektowania konstrukcji metalowych. Arkady,
Warszawa 1997.
5. PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków
6. PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
Część 1-8: Projektowanie węzłów

Uzupełniająca lista lektur 1. Bogucki W., Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji
metalowych. Arkady, Warszawa 1996.
2. Niewiadomski J., Głąbik J., Kazek M., Zamorowski J.: Obliczanie
konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200. PWN, Warszawa 1999.
3. W. Knabe: Przykłady obliczeń połączeń śrubowych i spawanych.
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2000.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Wytwarzanie stali
2. Własności stali
3. Połączenia spawane i śrubowe
4. Sprawdzenie nośności przekroju ściskanego, rozciąganego, zginanego i ścinanego

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


