
 

 
 

 
 

 
 
 

Rok 
akademicki: 

 
Grupa 

przedmiotów:
 

 Numer 
katalogowy:

  

 

Nazwa przedmiotu:  Budownictwo ECTS 2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 
angielski:  

Building 

Kierunek studiów:  Architektura Krajobrazu 

Koordynator przedmiotu:  dr inż. Norbert Dąbkowski  

Prowadzący zajęcia:  pracownicy Zakładu Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych SGGW 

Jednostka realizująca: 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Inżynierii Budowlanej, Zakład Mechaniki  
i Konstrukcji Budowlanych 

Wydział, dla którego przedmiot 
jest realizowany:

 Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW 

Status przedmiotu:  a) przedmiot kierunkowy b) stopień pierwszy    rok II c)  niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny:  Semestr zimowy Jęz. wykładowy: polski 

Założenia i cele przedmiotu: 

Opanowanie podstawowych wyrażeń w zakresie budownictwa. Poznanie podstawowych zasad statyki 
budowli. Kształcenie wyobraźni konstrukcyjnej w celu projektowania obiektów małej architektury i 
współpracy z inżynierami budownictwa. Rozumienie opisu i projektów budowli ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień konstrukcji. 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin: 

a) Wykład;  liczba godzin 15;   

b) Ćwiczenia projektowe;  liczba godzin 15; 

Metody dydaktyczne: Indywidualne projekty studenckie, konsultacje, rozwiązywanie problemu  

Pełny opis przedmiotu: 

Wykłady:  
Konstrukcje inżynierskie w budownictwie i architekturze krajobrazu, opis i systematyka elementów 
konstrukcyjnych, opis i systematyka elementów nie konstrukcyjnych, konstrukcje murowe, żelbetowe, 
metalowe, drewniane.  
Ćwiczenia: 
Obciążenia w budownictwie, podpory, warunki równowagi sił, wyznaczanie reakcji podpór. 
Wyznaczanie sił przekrojowych w kratownicach, belkach, ramach statycznie wyznaczalnych, Linia 
ugięcia ustroju prętowego. 
 

Wymagania formalne  
(przedmioty wprowadzające): 

Matematyka 

Założenia wstępne:  

Efekty kształcenia: 

01 – Zna podstawowe elementy konstrukcyjne 
02 – Rozróżnia podstawowe technologie wykonywania obiektów budowlanych 
03 – Potrafi samodzielnie identyfikować elementy budowlane (konstrukcyjne i nie konstrukcyjne) w 
budowlach 
04 – Zna zasady równowagi konstrukcji  
05 – Potrafi samodzielne obliczyć siły wewnętrzne w ustrojach prętowych 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia: 

Efekt 01, 02, 03 - praca projektowa (rysunkowa) studenta, indywidualna rozmowa ze studentem 
dotycząca pracy rysunkowej (projektowej), 
Efekt 04, 05 – kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych, praca projektowa indywidualna 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia: 

Prace pisemne, prace rysunkowe 

Elementy i wagi mające wpływ 
na ocenę końcową:

 Efekt kształcenia 1,2,3 – 50%, 4,5 – 50% 

Miejsce realizacji zajęć: 
 

Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1.Sieczkowski J., Nejman T., Ustroje budowlane, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007 
2.Starosolski W. Konstrukcje żelbetowe, PWN, 2008,2009 
3.Kotwica J. Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym, Arkady 2011 
4.Zółtowski W. ,Łubiński M., Konstrukcje metalowe, Arkady, 2004 
5.Pyrak S. Szulborski K., Mechanika konstrukcji, Arkady 2001 

UWAGI: 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 
  

 

 
 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  

 

Nr 
/symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 Zna podstawowe elementy konstrukcyjne AK1_W09, AK1_U06, AK1_K06 

02 Rozróżnia podstawowe technologie wykonywania obiektów budowlanych AK1_W09, AK1_U06, AK1_K06 

03 Potrafi samodzielnie identyfikować elementy budowlane  (konstrukcyjne i 

nie konstrukcyjne) w budowlach 

AK1_W09, AK1_U06, AK1_K06 

04 Zna zasady równowagi konstrukcji AK1_W09, AK1_U06 

05 Potrafi samodzielne obliczyć siły wewnętrzne w ustrojach prętowych AK1_W09, AK1_U06 

 
 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia  - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 67 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich: 

1 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak 
zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 

1 ECTS 


