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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Kosztorysowanie

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Cost Estimation

Kod przedmiotu

WIŚ B oIS C31 15/16

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
6

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

6

15

0

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Przygotowanie do tworzenia kosztorysu z uwzględnieniem rożnych stopni scalenia robót.
Cel 2 Zaznajomienie studenta z dostępnymi katalogami nakładów rzeczowych i biuletynami cenowymi.
Cel 3 Zaznajomienie studenta z zasadami tworzenia kosztorysów budowlanych.

Kod archiwizacji: A07565BA

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
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Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Technologie robót budowlanych
2 Budownictwo ogólne I
3 Budownictwo ogólne II

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student ma wiedze w zakresie przepisów obowiazujacych w kosztorysowaniu
EK2 Wiedza Student zna metody sporzadzania przedmiaru robót budowlanych
EK3 Wiedza Student zna metody kosztorysowania robót budowlanych
EK4 Umiejętności Student potrafi samodzielnie wykonac kosztorys wybranych robót budowlanych oraz prostych
obiektów.
EK5 Kompetencje społeczne Potrafi pracowac samodzielnie, a takze współpracowac przy wykonywaniu projektu
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Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Uwarunkowania prawne dotyczące kosztorysowania robót budowlanych.

2

W2

Podstawy techniczne sporządzania kosztorysów budowlanych definicje
podstawowych pojęć, zasady wykonywania przedmiaru robót.

2

W3

Podstawy rzeczowe sporzadzania kosztorysów budowlanych normowanie czasu
pracy, metody opracowywania norm czasu, normy zużycia materiałów, metody
okreslania norm zuzycia materiałów, katalogowanie norm nakładów

4

W4

Podstawy finansowe kosztorysowania robót budowlanych stawka robocizny, ceny
jednostkowe materiałów, ceny jednostkowe pracy sprzetu, publikacje cenowe

2

W5

Zasady ustalania narzutów w kalkulacjach kosztorysowych.

2

W6

Metody kalkulacji kosztorysowej metoda szczegółowa sposób 1 i sposób 2, metoda
uproszczona.

2

W7

Rodzaje kosztorysów, zadania stron przy sporządzaniu dokumentacji
kosztorysowej, forma i zawartość kosztorysu.

1

Projekt
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych
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Projekt

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

Sporządzenie przedmiaru robót dla wybranych robót budowlanych

8

P2

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego opartego na sporządzonym przedmiarze
robót

7

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Praca w grupach
N3 Ćwiczenia projektowe
N4 Prezentacje multimedialne
N5 Zadania tablicowe
N6 Konsultacje

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

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu
pracy studenta

15

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

47

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
Ocena podsumowująca
P1 Zaliczenie pisemne
P2 Zaliczenie ustne
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Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Obecność na zajęciach projektowych
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt indywidualny

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe akty prawne oraz metody sporządzania kosztorysu.

Na ocenę 3.5

Student zna podstawowe akty prawne oraz metody sporządzania kosztorysu.
Potrafi je omówić i krótko scharakteryzować.

Na ocenę 4.0

Student zna podstawowe akty prawne oraz metody sporządzania kosztorysu.
Potrafi je zastosować w praktycznych sytuacjach. Potrafi również omówić
strukturę ceny kosztorysowej.

Na ocenę 4.5

Student zna podstawowe akty prawne oraz metody sporzadzania
kosztorysu.Potrafi je zastosowac w praktycznych sytuacjach. Potrafi równiez
omówic strukture ceny kosztorysowej, zna wartosci stosowanych w praktyce
wskazników cenowych

Na ocenę 5.0

Student zna podstawowe akty prawne oraz metody sporzadzania
kosztorysu.Potrafi je zastosować w praktycznych sytuacjach. Potrafi równiez
omówic strukture ceny kosztorysowej. Potrafi podac róznice w procedurach
kosztorysowania prywatnego i publicznego. Zna standardy kosztorysowania.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

Student zna definicje przedmiaru, zna podstawowe zasady przedmiarowania

Na ocenę 3.5

Student zna definicje przedmiaru i obmiaru, zna podstawowe zasady
przedmiarowania i obmiarowania.

Na ocenę 4.0

Student zna definicje przedmiaru i obmiaru, zna podstawowe zasady
przedmiarowania i obmiarowania. Student odróznia przedmiar bedacy czescia
dokumentacji projektowej, od bedacego czescia kosztorysu inwestorskiego

Na ocenę 4.5

Student zna definicje przedmiaru i obmiaru, zna dobrze zasady przedmiarowania
i obmiarowania. Student odróżnia przedmiar będący częścią dokumentacji
projektowej, od będącego częścią kosztorysu inwestorskiego. Potrafi
zinterpretować elementy tablicy przedmiarowej.

Na ocenę 5.0

Student bardzo dobrze zna definicje przedmiaru i obmiaru, zna dobrze zasady
przedmiarowania i obmiarowania. Student odróznia przedmiar będący częścią
dokumentacji projektowej, od będącego częścią kosztorysu inwestorskiego. Potrafi
zinterpretować elementy tablicy przedmiarowej. Student zna sposoby
nowoczesnego przedmiarowania z wykorzystaniem programów cyfrowych
wspomagających przedmiarowanie.
Efekt kształcenia 3
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Na ocenę 3.0

Student słabo zna podstawy kosztorysowania oraz metody sporzadzania
kosztorysu

Na ocenę 3.5

Student słabo zna podstawy kosztorysowania oraz metody sporzadzania
kosztorysu. potrafi wymienic i scharakteryzowac narzuty i inne elementy ceny
kosztorysowej

Na ocenę 4.0

Student dobrze zna podstawy kosztorysowania oraz metody sporzadzania
kosztorysu. potrafi wymienic i scharakteryzowac narzuty i inne elementy ceny
kosztorysowej

Na ocenę 4.5

Student dobrze zna podstawy kosztorysowania oraz metody sporządzania
kosztorysu. potrafi wymienić i scharakteryzować narzuty i inne elementy ceny
kosztorysowej. Potrafi opisać strukturę kosztorysu oraz sposoby tworzenia
kalkulacji indywidualnych i własnych.

Na ocenę 5.0

Student bardzo dobrze zna podstawy kosztorysowania oraz metody sporządzania
kosztorysu. potrafi wymienić i scharakteryzować narzuty i inne elementy ceny
kosztorysowej. Potrafi opisać strukturę kosztorysu oraz sposoby tworzenia
kalkulacji indywidualnych i własnych.
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

Potrafi samodzielnie prawidłowo wykonać kosztorys nawet kilku prostych robót
budowlanych. Potrafi sporządzić przedmiar robót.

Na ocenę 3.5

Potrafi samodzielnie prawidłowo wykonać kosztorys nawet kilku prostych robót
budowlanych, a także ocenić wyniki i wyciągnąć wnioski. Potrafi sporządzić
przedmiar robót.

Na ocenę 4.0

Potrafi samodzielnie prawidłowo wykonac kosztorys prostego obiektu
budowlanego. Potrafi sporzadzic przedmiar robót

Na ocenę 4.5

Potrafi samodzielnie prawidłowo wykonać kosztorys prostego obiektu
budowlanego. Ocenić strukturę kosztów, wykonać zestawienia materiałowe
i sprzętowe oraz wskazać najbardziej kosztowne roboty. Potrafi sporządzić
przedmiar robót.

Na ocenę 5.0

Potrafi samodzielnie prawidłowo wykonać kosztorys prostego obiektu
budowlanego. Ocenić strukturę kosztów, wykonać zestawienia materiałowe
i sprzętowe oraz wskazać najbardziej kosztowne roboty. Student potrafi wykonać
również wariantowanie rozwiązań, pozycje zespolone oraz przedmiar.
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 3.0

Potrafi z niewielka pomoca pracowac przy wykonywaniu przedmiaru robót oraz
kosztorysu

Na ocenę 3.5

Potrafi z niewielka pomoca pracowac i współpracowac przy wykonywaniu
przedmiaru robót oraz kosztorysu

Na ocenę 4.0

Potrafi samodzielnie pracowac i współpracowac przy wykonywaniu przedmiaru
robót oraz kosztorysu
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Na ocenę 4.5

Potrafi samodzielnie pracowac i współpracowac przy wykonywaniu przedmiaru
robót oraz kosztorysu. Pomaga innym

Na ocenę 5.0

Potrafi samodzielnie pracowac i współpracowac przy wykonywaniu przedmiaru
robót oraz kosztorysu. Pomaga innym. Jest liderem grupy. Najszybciej wykonuje
poprawnie powierzone zadania.
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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_W13

Cel 1

W1

N1 N4

P1

EK2

K_W13

Cel 1

W2 W3 P1

N1 N3 N4 N5

P1

EK3

K_W13

Cel 1 Cel 2
Cel 3

W3 W4 W5 W6
W7 P2

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 P1

EK4

K_W13

Cel 2 Cel 3

W2 W3 W4 W5
W6 W7 P1 P2

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1

EK5

K_W13

Cel 3

W6 P1 P2

N2 N3 N6

F1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Kowalczyk Z., Zabielski J — Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, Warszawa, 2011, WSIP
[2 ] Smoktunowicz E. — Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych, x, 2001, POLCEN
[3 ] red. — Vademecum kosztorysanta, Warszawa, 2011, OWEOB PROMOCJA

Literatura uzupełniająca
[1 ] Plebankiewicz E — Podstawy kosztorysowania robót budowlanych, Kraków, 2007, PK
[2 ] Kacprzyk B — Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych, Warszawa, 2010, POLCEN

Literatura dodatkowa
[1 ] Miesiecznik - Licz i Buduj wiadomosci systemu Sekocenbud
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[2 ] Miesiecznik Ceny, normowanie i kosztorysowanie robót budowlanych. WACETOB
[3 ] Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych, SKB
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Informacje o nauczycielach akademickich

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

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Krzysztof Zima (kontakt: kzima@izwbit.pk.edu.pl)
2 dr inż. Agnieszka Leśniak (kontakt: alesniak@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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