
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Budownictwo 

Nazwa w języku angielskim:  General construction 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Gospodarka Przestrzenna 

Jednostka realizująca:  
 Instytut Agronomii, Katedra Metod Ilościowych i Gospodarki 
Przestrzennej 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   obowiązkowy 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  III 

Semestr:  VI 

Liczba punktów ECTS:  5 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr inż. Bartosz Zegardło 

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia  dr inż. Bartosz Zegardło 

Założenia i cele przedmiotu 

Podczas realizacji przedmiotu budownictwo 
na wykładach student poznaje podstawowe 
definicje, własności i podziały takich 
elementów budynków jak fundamenty, ściany, 
stropy, dachy, stropodachy, ciągi 
komunikacyjne. Student poznaje podstawowe 
pojęcia funkcjonujące w języku budowlanym i 
architektonicznym oraz zostaje zaznajomiony 
z obciążeniami występującymi w 
budownictwie i sposobami ich przekazywania 
przez kolejne elementy budowli. Ćwiczenia 
uczą studenta wykonywania 
dokumentacji projektowej prostych obiektów 
budowlanych. W omawianych zagadnieniach 
pojawiają się elementy zarówno 
projektowania jak i realizacji obiektów 
budowlanych. 

Efekty kształcenia 
Symbol 
efektu WIEDZA 

Symbol efektu 
kierunkowego/ 

specjalnościowe
go 

W_01 
Wyjaśnia podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu projektowania i 
wykonawstwa obiektów budowlanych oraz potrafi je wykorzystać w tych 
procesach. 

K_W01 

W_02 
Zna podstawowe zasady ekonomiczne, prawne, społeczne i przyrodnicze 
przydatne w procesie budowlanym 

K_W02 
K_W03 
K_W05 
K_W07 



 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Umie wykonać proste analizy i oceny istniejących rozwiązań 
budowlanych, wskazać ich zakłócenia i zaproponować działania 
naprawcze. 

K_U02 
K_U03 
K_U04 
K_U05 

U_02 
Potrafi wykorzystać różne źródła informacji dotyczące potencjalnego 
miejsca realizacji obiektów oraz dokonać ich krytycznej analizy 

K_U07 
K_U08 
K_U09 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Ma świadomość poziomu  własnej wiedzy z praktycznym jej 
wykorzystaniem 

K_K01 
K_K02 

K_02 
Wykazuje odpowiedzialność za pracę własną i jest przygotowany i 
akceptuje zasady pracy w zespole 

K_K05 

K_03 Dąży do przestrzegania zasad ochrony środowiska K_K06 

Forma i typy zajęć 
(stacjonarne/niestacj
onarne): 

wykład (15 godz.) ćwiczenia (45 godzin), ćwiczenia terenowe (5 godzin)/ wykład (10 
godzin)/ ćwiczenia (20 godzin), ćwiczenia terenowe (5 godzin) 

Wymagania wstępne i dodatkowe:  

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu matematyki i fizyki oraz podstaw rysunku 
technicznego. 

Treści modułu kształcenia: 

Szczegółowe treści przedmiotu: 
Obiekty budowlane i ustroje budowlane. 
Podstawy teorii bezpieczeństwa konstrukcji 
Ściany – materiały, układy, elementy, realizacje. 
Fundamenty – materiały, rodzaje, przenoszenie obciążeń, reguły posadowień obiektów. 
Dachy i stropodachy. 
Stropy- rys historyczny, materiały, przekazywanie obciążeń, realizacje. 
Pokrycia dachowe, materiały izolacyjne 

Literatura podstawowa: 

1. E. Moj, M. Śliwiński - Podstawy Budownictwa – Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 
Kraków 1997 
2. Mirosława Popek, Bożenna Wapińska - Budownictwo ogólne, podręcznik, WSiP, Warszawa 
2012 
3. Rozporządzenie – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Literatura dodatkowa: 

1. Ustawa – Prawo Budowlane 
2. Budownictwo ogólne – praca pod redakcją L. Lichołaj Arkady – Warszawa 2008 
3. Poradnik Majstra Budowlanego – praca zbiorowa Arkady – Warszawa 2008 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 



Wykład prowadzony jest z zastosowaniem prezentacji multimedialnych. 
Ćwiczenia prowadzone są metodą problemową z zastosowaniem szkiców graficznych na 
których omawiany jest przykładowy projekt budynku jednorodzinnego. W pracy domowej 
studenci mają obowiązek wykonania projektów własnych obiektów odpowiadających 
fragmentom omawianym. Część wszystkich zajęć przeznaczona jest na korekty projektów oraz 
ich indywidualne omówienie z prowadzącym. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Aktywność na zajęciach. 
Wykonanie projektu. 
Obrona ustna projektu. 
Egzamin końcowy 

 

Forma weryfikacji Wpływ na ocenę końcową 
Symbol przedmiotowego 

efektu kształcenia 

Zaliczenie projektu i egzaminu 
Weryfikacja efektów kształcenia 
w zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji 

W_01; W_02 

U_01; U_03 

K_02; K_03 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania):   

Warunkiem zaliczenia projektu jest jego wykonanie i ustna obrona. 

Warunek uzyskania zaliczenia z przedmiotu to zaliczenie projektu oraz egzaminu łącznie. 
Zaliczenie egzaminu uzyskuje się odpowiadając pozytywnie na co najmniej 51% zadanych 
przez prowadzącego pytań.  

Przedział 
punktacji 

(%) 

0-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 

ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta (godz.) 

 St. stacjonarne St. niestacjonarne 

Liczba godzin kontaktowych, w tym:  

      - udział w wykładach 15 - 

-------- udział w ćwiczeniach 45 - 



---------udział w ćwiczeniach terenowych 5                  - 

      - udział w konsultacjach  15 - 

Liczba godzin samodzielnej pracy studenta, w tym:   

 - wykonanie projektu 20                   - 

- przygotowanie się do zaliczenia                 25                   - 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 5 ECTS 
 

 

 

 


