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Forma zaliczenia: 
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niestacjonarne 2 IV Wykład 9 1 
 2 IV Ćwiczenia 18  
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Wymagania wstępne:  
Konieczność uczestniczenia w kursach lub ich ukończenia: Budownictwo, Podstawy         
projektowania architektonicznego, Podstawy projektowania wnętrz, Komputerowe      
wspomaganie projektowania 

 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 
 

Przedmiot koncentruje się na podstawowych zagadnieniach dotyczących ustroi        
konstrukcyjnych, struktury i konstrukcji budynków. Opisuje i wyjaśnia podstawowe zagadnienia          
mechaniczne wpływające na rodzaj i kształt konstrukcyjnych rozwiązań architektonicznych oraz          
uzmysławia ich wpływ na dobór materiałów i wzajemne między nimi relacje. 
 

Architekt wnętrz w swoich zadaniach projektowych porusza się w strukturach budowlanych.           
Dobrze wykształcony powinien mieć świadomości jak i dlaczego są właśnie tak skonstruowane            
oraz jak mechanicznie pracują. Wiedza taka jest niezbędna do określenia zakresu możliwości            
dokonywania potencjalnych przekształceń wnętrz oraz kiedy ingerencja w tkankę budowlaną          
wymaga współpracy z konstruktorem. Ponadto opanowanie podstawowych zagadnień z zakresu          
konstrukcji budowlanych pozwoli na uniknięcie błędów przy projektowaniu nowych elementów          
architektonicznych wnętrza (schody, podesty, antresole itp.) i wyposażenia (meble stałe i           
ruchome) oraz pozwoli na swobodne i świadome porozumiewanie się z wykonawcami.  
 

 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie 
do PRK  dla 

kierunku 
Wiedza. Student zna i rozumie:  

 
K6_W04 

 
K6_W10 

 
Podstawowe pojęcia i zasady z zakresu własności intelektualnej i prawa          

autorskiego 



Powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami        
programu studiów 

Umiejętności. Student potrafi:  
Komunikować się z innymi używając terminologii językowej właściwej dla 
dyscypliny sztuk pięknych i projektowych 
Samodzielnie rozwijać własne pomysły i koncepcje artystyczne w oparciu o 
umiejętności warsztatowe 

 
K6_U02 
K6_U15 

 
 
 

Kompetencje. Absolwent jest gotów do: 

K6_K01 
 

K6_K02 

Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia potrzeby          
poszerzania tej wiedzy 
 
Samodzielnego podjęcia pracy nad gromadzeniem, przetwarzaniem i       
interpretowaniem informacji potrzebnych do formułowania krytycznej      
argumentacji i rozwijania własnej idei artystycznej 
 
Metody kształcenia: 
 
- Ćwiczenia polegające na projektowaniu prostych ustrojów konstrukcyjnych (bez obliczeń) 
- Ćwiczenia polegające na tworzeniu dokumentacji technicznej projektowanych rozwiązań        

konstrukcyjnych 
- Wykłady 

o Prezentacja i omawianie poszczególnych zagadnień mechaniki budowli , ustroi         
konstrukcyjnych i budowlanych 

o Prezentacja i omawianie istniejących rozwiązań konstrukcyjnych 
o Prezentacja i szczegółowe omówienie budowlanej dokumentacji technicznej       

zrealizowanego domu jednorodzinnego 
 

  
 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  

 
Warunkiem zaliczenia jest obecność na wykładach oraz wykonanie i zaprezentowanie w           
formie elektronicznej oraz graficznej zadawanych w semestrze ćwiczeń, które zobrazują          
zakres wyniesionej z wykładów wiedzy 
 
.   
 
programowe: 

Program obejmuje naukę podstaw mechaniki budowli, elementów i systemów konstrukcji,          
ustrojów budowlanych oraz materiałów konstrukcyjnych.  
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▪ Zbigniew Mielczarek, Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym, Arkady,        
Warszawa 2003 



▪ Praca zbiorowa, Budownictwo ogólne tom 4. Konstrukcje budynków, Arkady, Warszawa          
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Uzupełniająca: 
▪ Wojciech Żółtowski , Mieczysław Łubiński , Andrzej Filipowicz, Konstrukcje metalowe,          

Arkady, Warszawa 2005 

▪ Jan Biliszczuk , Mosty podwieszone. Projektowanie i realizacja, Arkady 2005  

Philip Jodidio, Calatrava Santiago, TASCHEN 
 
 
Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS:  

System studiów Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium 
Seminariu

m 

Praca 

własna 
Punkty ECTS 

niestacjonarne IV 9 18 0 0 25 1 

 


