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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Proces inwestycyjny w budownictwie

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty związane z dyplomem

Liczba punktów ECTS

3.00
4

Semestry

2

3

WIL BUD oIIN E1 17/18

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

4

30

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy studentów na temat procesu inwestycyjnego w budownictwie

Kod archiwizacji: 4EDC80A3

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Ekonomika i zarządzanie w procesie inwestycyjnym

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student ma usystematyzowaną i dość szczegółową wiedzę na temat budowlanego procesu inwestycyjnego
EK2 Umiejętności Student potrafi opisać prawne, środowiskowe i ekonomiczne uwarunkowania działań realizowanych w kolejnych fazach budowlanego procesu inwestycyjnego
EK3 Umiejętności Student potrafi sporządzić podstawowe elementy dokumentacji inwestycji budowlanej
EK4 Kompetencje społeczne Student w sposób komunikatywny prezentuje wyniki własnej pracy i pracy zespołu
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Budowlany proces inwestycyjny i jego otoczenie: sposoby definiowania i opisu
struktury budowlanego procesu inwestycyjnego, kategorie inwestorów
i wykonawców zadań realizowanych w ramach budowlanego procesu
inwestycyjnego, pojęcie otoczenia budowlanego procesu inwestycyjnego, podmioty
ulokowane w otoczeniu budowlanego procesu inwestycyjnego, oddziaływanie
otoczenia na budowlany proces inwestycyjny

4

W2

Faza planowania inwestycji budowlanej: rozstrzygane problemy; charakterystyczne
działania cywilnoprawne, administracyjnoprawne, organizatorskie i techniczne;
dokumentacja przedprojektowa; przepisy prawne dotyczące działań
poprzedzających projektowanie

6

W3

Faza projektowania obiektu budowlanego: rodzaje projektów; obowiązki
i odpowiedzialność projektanta; uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań
projektowych; rola inwestora w procesie projektowania; zarządzanie procesem
projektowania

6

W4

Przygotowanie wykonawcy do realizacji budowy: projekt zagospodarowania terenu
budowy; plan realizacji i kosztu robót; plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
zapewnienie środków potrzebnych do prawidłowego wykonania robót

6

W5

Faza realizacji budowy: warunki rozpoczęcia budowy; zarządzanie budową; nadzór
inwestorski i autorski nad realizacją robót budowlanych; obowiązki kierownika
budowy; dokumentacja budowy; odbiory robót; inspekcje; zakłócenia; przekazanie
obiektu do użytkowania; działania realizowane w początkowej fazie eksploatacji
inwestycji
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Narzędzia dydaktyczne

N1 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

30

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

30

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

przygotowanie referatu

30

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu
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Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Test
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

x

Na ocenę 3.5

x
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Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

x

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

x

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

x

Na ocenę 3.0

x

Na ocenę 3.5

x

Na ocenę 4.0

x

Na ocenę 4.5

x

Na ocenę 5.0

x
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Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W11 K_K06

Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5

N1

F1 P1

EK2

K_W11 K_W17
K_U17

Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5

N1

F1 P1

EK3

K_W11 K_U17

Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5

N1

F1 P1

EK4

K_W11 K_K07

Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5

N1

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] red. O. Kapliński — Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych, Warszawa, 2007, PAN
[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 inż. Renata Kozik (kontakt: rkozik@izwbit.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Renata Kozik (kontakt: rkozik@izwbit.pk.edu.pl)
2 mgr inż. Patrycja Karcińska (kontakt: pkarcinska@ztob.pk.edu.pl)
3 mgr inż. Jarosław Malara (kontakt: jmalara@ztob.pk.edu.pl)
4 mgr inż. Damian Wieczorek (kontakt: dwieczorek@izwbit.pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

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