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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Przygotowanie przedsięwzięcia budowlanego

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty związane z dyplomem

Liczba punktów ECTS

3.00
6

Semestry

2

3

WIL BUD oIS E1 17/18

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

6

15

0

0

0

30

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Wprowadzenie studentów w problematykę przygotowania przedsięwzięcia budowlanego do realizacji

Kod archiwizacji: 8B737F46

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 nie ma

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student ma podstawową wiedzę na temat prawidłowego przygotowania przedsięwzięć budowlanych
do realizacji
EK2 Umiejętności Student potrafi opisać prawne,środowiskowe i ekonomiczne uwarunkowania decyzji podejmowanych w fazie przedprojektowej budowlanego procesu inwestycyjnego
EK3 Umiejętności Student potrafi określić wytyczne inwestorskie oraz oszacować na ich podstawie koszt realizacji
przedsięwzięcia budowlanego
EK4 Kompetencje społeczne Student prezentuje w sposób komuniatywny wyniki swojej pracy

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Specyfika przedsięwzięć budowlanych. Etapy rozwoju przedsięwzięcia
budowlanego. Znaczenie prawidłowego przygotowania przedsięwzięcia
budowlanego do realizacji. Przykłady błędów popełnionych w procesie
przygotowania przedsięwzięć budowlanych do realizacji.

2

W2

Analiza celowości i możliwości efektywnej realizacji przedsięwzięcia budowlanego.
Znaczenie uwzględniania różnych opcji inwestycyjnych. Organizacja działań
przedinwestycyjnych według wytycznych UNIDO. Dotyczące działań
przedinwestycyjnych wymagania prawne oraz wymagania określane przez
podmioty uczestniczące w finansowaniu przedsięwzięcia.

3

W3

Problemy związane z lokalizacją inwestycji. Nabywanie prawa do dysponowania
terenem na cele budowlane. Ograniczenia swobody inwestora w wyborze lokalizacji
inwestycji wynikające z przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego.
Znaczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Decyzje
lokalizacyjne. Ograniczenia wynikające z prawa ochrony środowiska. Inne
ograniczenia prawne dotyczące lokalizacji inwestycji.

4

W4

Problemy związane z finansowaniem przedsięwzięcia budowlanego. Szacowanie
kosztów realizacji przedsięwzięcia. Plany finansowe sporządzane w fazie
przedprojektowej. Źródła funduszy inwestycyjnych. Partnerstwo
publiczno-prywatne w realizacji inwestycji celu publicznego.

3

W5

Kompetencje potrzebne do sprawnego przeprowadzenia działań przygotowawczych
w budowlanym procesie inwestycyjnym. Wykonawcy działań przygotowawczych.
Umowy zawierane w procesie przygotowania inwestycji budowlanej do realizacji.

3
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Projekty

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

Projekt indywidualny: Sporządzenie wytycznych inwestorskich i określenie na ich
podstawie kosztów realizacji inwestycji

30

Narzędzia dydaktyczne

N1 Ćwiczenia projektowe
N2 Wykłady

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

45

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

15

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

30

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
F2 Test
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących
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Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

prawidłowo wykonany projekt i wiedza teoretyczna podstawowa dotycząca
prowadzenia inwestycji budowlanej, załatwiania pozwoleń i wymaganych opinii,
a także prowadzenia robót budowlanych i podstawowej dokumentacji na placu
budowy.

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

prawidłowo wykonany projekt i wiedza teoretyczna oraz praktyczne umiejętności
dotyczące prowadzenia inwestycji budowlanej, załatwiania pozwoleń
i wymaganych opinii, wypełniania druków np. o pozwolenia na budowę, a także
prowadzenia robót budowlanych i podstawowej dokumentacji na placu budowy
wraz z umiejętnością dokonywania wpisów w dzienniku budowy.

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

Umiejętność przygotowania pełnej dokumentacji projektowej i zdobycia
wymaganych opinii, pozwoleń i uzgodnień. Umiejętność samodzielnego
prowadzenia dokumentacji w trakcie budowy.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

Student potrafi wymienić i krótko opisać prawne,środowiskowe i ekonomiczne
uwarunkowania decyzji podejmowanych w fazie przedprojektowej budowlanego
procesu inwestycyjnego

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

Student potrafi szczegółowo opisać prawne,środowiskowe i ekonomiczne
uwarunkowania decyzji podejmowanych w fazie przedprojektowej budowlanego
procesu inwestycyjnego

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

Student potrafi szczegółowo opisać prawne,środowiskowe i ekonomiczne
uwarunkowania decyzji podejmowanych w fazie przedprojektowej budowlanego
procesu inwestycyjnego. Potrafi podać skutki podjętych decyzji i je
przeanalizować.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

Student potrafi określić wytyczne inwestorskie i podać podstawowe grupy
kosztów realizacji przedsięwzięcia budowlanego

Na ocenę 3.5

x
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Na ocenę 4.0

Student potrafi określić wytyczne inwestorskie oraz oszacować wskaźnikowo na
ich podstawie koszt realizacji przedsięwzięcia budowlanego

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

Student potrafi określić wytyczne inwestorskie, samodzielnie przygotować
program funkcjonalno-użytkowy oraz oszacować na jegopodstawie koszt realizacji
przedsięwzięcia budowlanego
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

Student jest wstanie zaprezentować podstawowe wnioski dotyczące wykonanego
projektu.

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

Student jest wstanie wyczerpująco zaprezentować wnioski dotyczące wykonanego
projektu.

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

Student jest wstanie wyczerpująco zaprezentować wnioski dotyczące wykonanego
projektu. Jest wstanie podać przyczyny i skutki wynikające z ograniczeń
inwestycji i wytycznych inwestorskich. Jest wstanie określić inne możliwe
warianty rozwiązań powstałych problemów.
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W15

Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5
p1

N1 N2

F1 F2 P1

EK2

K_U17 K_U19

Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5
p1

N1 N2

F1 F2 P1

EK3

K_U15 K_U17

Cel 1

p1

N1

F1

EK4

K_K01 K_K09

Cel 1

p1

N1

F1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Korzeniewki w. — Przygotowanie inwestycji budowlanch, stadium przedprojektowe, Warszawa, 2004, Polcen
[2 ] red. Połoński M. — Proces inwestycyjny i eksploatacja obiektów budowlanych, Warszawa, 2008, SGGW

Literatura dodatkowa
[1 ] Internetowy Serwis Budowlany Wolters Kluwer
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr hab. inż. prof. PK Krzysztof Zima (kontakt: kzima@izwbit.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr hab. inż. Agnieszka Leśniak (kontakt: alesniak@izwbit.pk.edu.pl)
2 dr inż. Krzysztof Zima (kontakt: kzima@izwbit.pk.edu.pl)
3 dr inż. Renata Kozik (kontakt: rkozik@izwbit.pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
................................................
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