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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Innowacyjne rozwiązania geotechniczne w budownictwie, PG_00054568

Kierunek studiów Budownictwo

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 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska -> Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej

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. Angelika Duszyńska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 15.0 0.0 0.0 0.0 45
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

45 0.0 0.0 45

Cel przedmiotu Zapoznanie studentów z najnowszymi innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie fundamentowania

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_W15] ma uporządkowaną i 
pogłębioną wiedzę z zakresu 
kierunku budownictwo, w ramach 
oferowanych specjalności i profili 
dyplomowania

Student zna najnowsze sposoby 
fundamentowania obiektów 
morskiej energetyki wiatrowej.

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K7_U15] posiada zaawansowane 
umiejętności z zakresu kierunku 
budownictwo, w ramach 
oferowanych specjalności i profili 
dyplomowania

Student potrafi zaprojektować 
innowacyjne rozwiązania 
ziemnych obiektów budowlanych z 
wykorzystaniem geosyntetyków

[SU1] Ocena realizacji zadania
[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

Treści przedmiotu Nowe technologie fundamentowania i wzmacniania podłoża w postaci pali przepuszczalnych, pali o kształcie 
zwężającym się, fundamentów blokowych. Wzmacnianie podłoża z wykorzystaniem materiałów 
antropogenicznych. Wykorzystanie programów symulacyjnych dotyczących patrolowania wałów 
przeciwpowodziowych oraz wykonywania sondowań statycznych. Geosystemy wsparciem zrównoważonego 
rozwoju w budownictwie. Posadowienia na podłożu slabonośnym - platformy robocze, kolumny w osłonach 
geotekstylnych, warstwy transmisyjne. Zasady wymiarowania geosyntetyków w funkcji zbrojenia. 
Wprowadzenie do fundamentowania konstrukcji pełnomorskich. Nowe rodzaje zakotwień morskich i ich 
projektowanie. Fundamenty konstrukcji morskich elektrowni wiatrowych. Zasady konstrukcji i projektowania 
kesonów ssących, kotew oraz monopali.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Znajomość Mechaniki Gruntów i Fundamentowania

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
trzy zadania projektowe 60.0% 60.0%
zaliczenie wykładu (test) 60.0% 40.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Materiały konferencyjne Baltic Sea Geotechnical Conference w 
Helsinkach 2021 i Wilnie 2015

 

Materiały konferencyjne Frontiers of off-shore engineering w Perth 
2005 i Oslo 2015

Materiały International Conference of Soil Mechanics and Foundation 
Engineering - Seoul 2018

Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering

Canadian Geotechnical Journal

BS8006:2010

EBGEO 2010

Uzupełniająca lista lektur Materiały European Conference of Soil Mechanics and Geotechnical 
Engineering - Edinbourg 2015 i Reykjavik 2018

 

Acta Geotechnica

Computers and Geotechnics

Research Gate

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Zastosowanie iniekcji biopolimerowych do wzmacniania podłoża.

 

Kryteria doboru rodzaju fundamentu w konstrukcjach pełnomorskich

Rodzaje zakotwień w konstrukcjach pełnomorskich

Zasada pracy kesonu ssącego

Zasady projektowania kesonów ssących

Zasady projektowanie wzmocnień geosyntetycznych.

Zasady konstruowania geosystemów.

Platformy robocze - projektowanie i wykonawstwo

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


