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Status przedmiotu Przedmiot kierunkowy Stopień  I  rok II niestacjonarne 

Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 
Opanowanie wiedzy dotyczącej kształtowania (modelowania) powierzchni terenu. Zapoznanie z 
podstawowymi informacjami o gruntach, zagadnieniach geotechnicznych i obliczaniu objętości robót 
ziemnych i ich wykonywaniu 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Wykład: liczba godzin 15;  Ćwiczenia: liczba godzin 45, ćwiczenia terenowe: 30 

Metody dydaktyczne Metody podające: wykład, opis, pokaz, praca z zalecaną literaturą, indywidualne projekty studenckie, 
konsultacje – projekty budowlane i wykonawcze 

Pełny opis przedmiotu 

• Tematyka wykładów: Rodzaje robót ziemnych, zasady postępowania, obowiązujące przepisy 
prawne, analiza makroskopowa gruntów, opinia geotechniczna. Charakterystyka gruntów z 
elementami geotechniki (wysadzinowość gruntów, osuwiska, leje depresyjne). Urządzenie placu 
budowy, oczyszczenie terenu, zabezpieczanie warstwy urodzajnej gleby, zabezpieczanie 
roślinności (roślin drzewiastych i darni), wykonanie pomiarów terenowych, wyznaczenie zasięgów 
robót ziemnych. Rodzaje prac wykonawczych: odwodnienie, odspajanie, ładowanie, transport, 
wykonywanie nasypów i wykopów, zagęszczanie, modelowanie i plantowanie; prace ręczne i 
maszynowe, rodzaje narzędzi i maszyn. 

• Tematyka ćwiczeń: Obliczanie i wyznaczanie objętości robót ziemnych różnymi metodami; 
zabezpieczanie elementów roślinnych, gleby i skarp na placu budowy

Wymagania formalne  
(przedmioty wprowadzające) Rysunek odręczny i techniczny. Geometria wykreślna. Fizjografia, Matematyka 

Założenia wstępne 
Znajomość podstawowych umiejętności z zakresu rysunku odręcznego i technicznego, umiejętność 
posługiwania się rzutem cechowanym, znajomość budowy geologicznej i genezy gruntów. 
Znajomość CAD-u. 

Efekty kształcenia 

01 – posiada podstawową wiedzę o gruntach i zachodzących w nich procesach geotechnicznych 
02 – posiada wiedzę o rodzajach robót ziemnych, opinii geotechnicznej i analizie makroskopowej 
gruntów  
03 – ma podstawową wiedze o wykonywaniu robót ziemnych  
04 – umie chronić glebę i roślinność na terenie budowy  
05 - umie obliczać objętość robót ziemnych różnymi metodami i projektować rozdział mas ziemnych. 
06 – umie zabezpieczać skarpy i zbocza przed erozją i osuwiskami 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

Efekt 01, 02 i 03 – kolokwia na zajęciach ćwiczeniowych. Efekt 04, 05 i 06 przygotowanie projektów i 
ich prezentacja 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

Zestawienie imienne ocen, projekty prezentowane w formie analogowej i cyfrowej (elektronicznej) 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową Średnia ocen: kolokwia 30% + średnia arytmetyczna z ocen poszczególnych projektów 

Miejsce realizacji zajęć Sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Bernatzky A.: Protecting trees against damage from construction work (w:) Tree ecology and preservation. Elsevier, 

Amsterdam-Oxford-New York, 1978 
2. Hackett B.: Earthworks and ground modeling (w:) Landscape techniques (pod red. Weddle A.E.). Heinemann, London, 1979, 

s.44-62 
3. Lehr R.: Taschenbuch für den Garten - und Landschaftsbau, Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg 1975. 
4. Lenczewski, Datka: Drogowe roboty ziemne. WKŁ, Warszawa 1979 
5. Manson A.E.: Construction Design for Landscape Architects., Mc Graw-Hill Book Company, New York 1974 
6. Praca zbiorowa: Poradnik techniczny kierownika budowy. Arkady, Warszawa 1977 
7. Siewniak M.: Zabezpieczanie drzew na placu budowy. Komunikaty Dendrologiczne, 19, s. 3-23, 1991. 
8. Stelmaszyk: Roboty ziemne i drogi gruntowe. PWRiL, Warszawa 1977 
9. Wiłun Z.: Zarys geotechniki. WKiŁ, Warszawa 1987  

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 posiada podstawową wiedzę o gruntach i zachodzących w nich procesach 
geotechnicznych 

AK1_W05, AK1_W09 

02 posiada wiedzę o rodzajach robót ziemnych, opinii geotechnicznej i 
analizie makroskopowej gruntów  

AK1_W09 

03 ma podstawową wiedze o wykonywaniu robót ziemnych  AK1_W09 
04 umie chronić glebę i roślinność na terenie budowy  AK1_U05, AK1_U08 

05 umie obliczać objętość robót ziemnych różnymi metodami i projektować 
rozdział mas ziemnych 

AK1_U08, AK1_U07 

06 umie zabezpieczać skarpy i zbocza przed erozją i osuwiskami AK1_U08, AK1_U07 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 105 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich:  1,5  ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak 
zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.:  3 ECTS 


