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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Geotechniczne aspekty w budownictwie hydrotechnicznym, PG_00050997

Kierunek studiów Inżynieria morska i brzegowa, Inżynieria morska i brzegowa

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć
Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 1 Język wykładowy polski

Semestr studiów 2 Liczba punktów ECTS 5.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska -> Katedra Geotechniki -> Geologii i Budownictwa Morskiego

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. inż. Lech Bałachowski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu prof. dr hab. inż. Lech Bałachowski

dr inż. Kamila Mikina
dr inż. Paweł Więcławski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 20.0 10.0 10.0 10.0 10.0 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 16.5 43.5 120

Cel przedmiotu Uwzględnienie warunków geotechnicznych przy projektowaniu konstrukcji hydrotechnicznych
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U06] potrafi ocenić stan 
techniczny obiektu 
hydrotechnicznego, nawierzchni 
na drogach szynowych i kołowych 
oraz placach składowych i 
manewrowych na terenach 
portowych i stoczniowych, a także 
wyciągać wnioski oraz 
zinterpretować wyniki badań 
konstrukcji i materiałów

Student potrafi obliczyć osiadania
fundamentów oraz różnicę
osiadań i przechylenie
fundamentu.

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K7_U07] potrafi zarejestrować i 
przeanalizować oddziaływania 
środowiska wodnego - obciążeń 
środowiskowych działających na 
konstrukcję; potrafi zastosować 
procesy związane z 
projektowaniem i eksploatacją 
morskich i śródlądowych 
konstrukcji hydrotechnicznych z 
uwzględnieniem specyfiki 
warunków morskich i 
śródlądowych

Student uwzględnia obciążenia od
środowiska wodnego.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K7_U03] potrafi poprawnie 
zdefiniować model obliczeniowy i 
przeprowadzić zaawansowaną 
analizę numeryczną 
hydrotechnicznych konstrukcji 
inżynierskich wraz z krytyczną 
analizą wyników obliczeń

Student zna podstawowy model
wytrzymałości gruntu.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K7_U02] potrafi wykonać 
klasyczną analizę statyczną, 
dynamiczną konstrukcji 
hydrotechnicznych statycznie 
wyznaczalnych i niewyznaczalnych

Student potrafi określić
stateczność ogólną uskoku
naziomu.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K7_U01] potrafi określić 
obciążenia działające na obiekty 
hydrotechniczne morskie, 
brzegowe i śródlądowe oraz umie 
te konstrukcje zwymiarować

Student potrafi wyznaczyć
nośność fundamentu
bezpośredniego i pala.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K7_U04] umie sformułować i 
przeprowadzić wstępne badania 
wybranych problemów 
inżynierskich, technologicznych 
lub organizacyjnych w 
budownictwie hydrotechnicznym

Student rozumie problemy
związane z pogrążaniem pali i
ścianek szczelnych.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

Treści przedmiotu Betonowanie podwodne. Zagęszczanie gruntów na lądzie i pod wodą. Zakotwienia i ich nośność. 
Stateczność skarp i zboczy. Konstrukcje chroniące brzeg morski. Analiza wyników badań modelowych 
stateczności konstrukcji hydrotechnicznych. Wyznaczanie parametrów geotechnicznych na podstawie 
sondowań statycznych metodą CPTU. Wyznaczenie nośności fundamentu bezpośredniego (stopa/ława 
fundamentowa). Projektowanie bezpośrednie pali na podstawie CPTU. Klasyfikacja gruntów. Podstawowe 
cechy fizyczne gruntów. Granice Atterberga. Parametry wytrzymałościowe gruntu. Odkształcalność podłoża. 
Parcie boczne na konstrukcje i fundamenty palowe.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Geologia dna morskiego

 

Podstawy konstrukcji betonowych i stalowych

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Projekt 60.0% 20.0%
Wykład 50.0% 40.0%
Laboratorium 60.0% 15.0%
Aktywność na seminarium 60.0% 10.0%
Ćwiczenia 60.0% 15.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Magda W. 2020 Budownictwo morskie, Wybrane zagadnienia wraz z 
przykładami obliczeniowymi. PWN

 

Inżynieria Morska i Geotechnika

Nowoczesne Budownictwo Geoinżynieria

B. Mazurkiewicz, Encyklopedia Budownictwa Morskiego, 2005

Uzupełniająca lista lektur Czasopisma branżowe

 

Materiały konferencyjne

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Analiza warunków posadowienia obiektów budowlanych. Wyznaczanie parametrów geotechnicznych na 
podstawie badań laboratoryjnych i polowych. Projektowanie stopy/ ławy fundamentowej. Wyznaczanie 
nośności pali Wyznaczanie sił w ściance szczelnej.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


