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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Complex concrete structures, PG_00041056

Kierunek studiów Budownictwo

Data rozpoczęcia studiów październik 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia 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 angielski

Semestr studiów 1 Liczba punktów ECTS 4.0

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. Magdalena Pawelska-Mazur
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 15.0 0.0 15.0 0.0 60
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

60 5.0 35.0 100

Cel przedmiotu Zaznajomienie sie studentów z metodami obliczeń złożonych konstrukcji betonowych.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W04] ma wiedzę na temat 
zaawansowanych  zagadnień 
wytrzymałości materiałów, 
modelowania materiałów i 
konstrukcji oraz ich optymalizacji; 
ma wiedzę na temat podstaw 
teoretycznych Metody Elementów 
Skończonych oraz ogólnych 
zasad prowadzenia nieliniowych 
obliczeń konstrukcji inżynierskich i 
ich systemów

Student posiada wiedzę na temat 
zaawansowanych zagadnień 
wytrzymałości materiałów, 
modelowania materiałów i 
konstrukcji oraz ich optymalizacji; 
ma wiedzę na temat podstaw 
teoretycznych Metody Elementów 
Skończonych oraz ogólnych 
zasad prowadzenia nieliniowych 
obliczeń konstrukcji inżynierskich i 
ich systemów.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_W02] zna zasady analizy, 
konstruowania i wymiarowania 
złożonych obiektów  budowlanych 
oraz elementów ich konstrukcji

Student zna zasady analizy, 
konstruowania i wymiarowania 
złożonych obiektów budowlanych 
oraz elementów ich konstrukcji

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_U02] umie zaprojektować i 
zwymiarować złożone konstrukcje 
metalowe, żelbetowe, zespolone, 
drewniane i murowe oraz ich 
elementy i detale konstrukcyjne

Student potrafi zaprojektować i 
zwymiarować złożone konstrukcje 
metalowe, żelbetowe, zespolone, 
drewniane i murowe oraz ich 
elementy i detale konstrukcyjne.

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

[K7_W09] zna zaawansowane 
metody fizyki budowli dotyczące 
migracji ciepła i wilgoci w 
obiektach budowlanych, 
określenia zapotrzebowania 
budynków na energię oraz 
akustyki elementów budowlanych

Student poznał zaawansowane 
metody fizyki budowli dotyczące 
migracji ciepła i wilgoci w 
obiektach budowlanych, 
określenie zapotrzebowania 
budynków na energię oraz 
akustyki elementów budowlanych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K7_K01] rozumie potrzebę 
ciągłego podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych oraz przestrzegania 
zasad etyki zawodowej

Zrozumienie przez studenta 
potrzeby ciągłego podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych oraz 
przestrzegania zasad etyki 
zawodowej.

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
[SK2] Ocena postępów pracy
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Treści przedmiotu 1. Właściwości  betonu i żelbetu. 2. Stropy płaskie. 3. Obliczanie płyt krzyżowo-zbrojonych według teorii 
sprężystości i nośności granicznej. 4. Płyty fundamentowej na sprężystym podłożu gruntowym. 5. Nośność 
elementów żelbetowych prostokątnych poddanych skręcaniu, zginaniu i ścinaniu. 6. Modelowanie zbiornika  
żelbetowego. 7. Kryteria zniszczenia dla betonu .8. Zastosowanie modeli kratownicowych przy 
wymiarowaniu i konstrukcji żelbetowych i sprężonych. 9.Belki ściany. 10. Efekty skali w belkach 
betonowych. 11. Modele dyskretne. 12. Model ciągłe MES.

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

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
projekt 55.0% 10.0%
kolokwium 55.0% 90.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur wykłady
Uzupełniająca lista lektur brak
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Obliczanie i zbrojenie wysokich belek betonowych.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


