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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu. Kosztorysowanie

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WA AK oIN C27 15/16

Kategoria przedmiotu

przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

3.00
7

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Seminaria

Laboratoria

Projekty

Praktyki

7

30

0

0

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 zapoznanie studentów z aktami prawnymi dotyczącymi dokumentacji procesu inwestycyjnego, zamówień
publicznych, kosztorysowania
Cel 2 zapoznanie studentów z zasadami sporządzania dokumentacji kosztorysowej i rozliczania inwestycji

Kod archiwizacji: BDD4513D
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Wiedza z zakresu Szaty Roślinnej. znajomość zasad wykonywania inwentaryzacji, planu gospodarki i projektu
zieleni oraz potrzebne do tego narzędzia
2 znajomość urządzeń technicznych, podstawowych materiałów budowlanych współczesnych technologii oraz ich zastosowania w budownictwie i architekturze krajobrazu w projektowaniu, wykonawstwie i pielęgnacji obiektów
architektury krajobrazu

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza student zna podstawowe zasady sporządzania kosztorysów w zakresie obiektów architektury krajobrazu
EK2 Umiejętności student ma umiejętność w stopniu podstawowym sporządzania kosztorysów do obiektów architektury krajobrazu
EK3 Wiedza student zna procedury związane z procesem projektowym i realizacją obiektu architektury krajobrazu
EK4 Kompetencje społeczne student ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie
wykonywanego zawodu

6

Treści programowe
Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Podstawy prawne i zasady rozliczeń kosztorysowych

3

W2

Podstawowe informacje i struktura wspólnego słownika zamówień (CPV)

3

W3

Opracowania i dokumentacja pomocna w procesie tworzenia kosztorysu

3

W4

Typy kosztorysów i ich cześci składowe, nakłady rzeczowe

3

W5

Metody sporządzania kosztorysów

3

W6

Przedmiary i obmiary robót i ich znaczenie dla kosztorysu

3

W7

Składowe ceny kosztorysowej, analiza i wycena własna, narzuty

3

W8

Zasady kalkulacji kosztorysowej, kalkulacje tabelaryczne

3

W9

Stosowanie programów kosztorysowych, przykładowe kosztorysy

3

W10

Podsumowanie i zaliczenie przedmiotu

3
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Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Dyskusja
N3 Prezentacje multimedialne

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

20

Opracowanie wyników

20

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

20

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
Ocena podsumowująca
P1 Test
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 obecność na wykładach
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Projekt zespołowy

Kryteria oceny
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Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

student zna zagadnienia z zakresu kosztorysowania w stopniu dostatecznym

Na ocenę 3.5

student zna zagadnienia z zakresu kosztorysowania w stopniu dość dobrym

Na ocenę 4.0

student zna zagadnienia z zakresu kosztorysowania w stopniu dobrym

Na ocenę 4.5

student zna zagadnienia z zakresu kosztorysowania w stopniu ponad dobrym

Na ocenę 5.0

student zna zagadnienia z zakresu kosztorysowania w stopniu bardzo dobrym
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

student umie wykonać dokumentację kosztorysową w stopniu dostatecznym

Na ocenę 3.5

student umie wykonać dokumentację kosztorysową w stopniu dość dobrym

Na ocenę 4.0

student umie wykonać dokumentację kosztorysową w stopniu dobrym

Na ocenę 4.5

student umie wykonać dokumentację kosztorysową w stopniu ponad dobrym

Na ocenę 5.0

student umie wykonać dokumentację kosztorysową w stopniu bardzo dobrym
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

student zna procedury związane z procesem projektowym obiektu architektury
krajobrazu i jego realizacją w stopniu dostatecznym

Na ocenę 3.5

student zna procedury związane z procesem projektowym obiektu architektury
krajobrazu i jego realizacją w stopniu dość dobrym

Na ocenę 4.0

student zna procedury związane z procesem projektowym obiektu architektury
krajobrazu i jego realizacją w stopniu dobrym

Na ocenę 4.5

student zna procedury związane z procesem projektowym obiektu architektury
krajobrazu i jego realizacją w stopniu ponad dobrym

Na ocenę 5.0

student zna procedury związane z procesem projektowym obiektu architektury
krajobrazu i jego realizacją w stopniu bardzo dobrym
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

student ma dostateczną świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia
w zakresie kosztorysowania

Na ocenę 3.5

student ma dość dobrą świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia
w zakresie kosztorysowania

Na ocenę 4.0

student ma dobrą świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia
w zakresie kosztorysowania

Na ocenę 4.5

student ma ponad dobrą świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia
w zakresie kosztorysowania

Na ocenę 5.0

student ma bardzo dobrą świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia
w zakresie kosztorysowania
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

11

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

Cel 1 Cel 2

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7 W8
W9 W10

N1 N2 N3

F1 P1

EK2

Cel 1 Cel 2

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7 W8
W9 W10

N1 N2 N3

F1 P1

EK3

Cel 1 Cel 2

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7

N1 N2 N3

F1 P1

EK4

Cel 1 Cel 2

W1 W2 W3 W4
W5 W6 W7 W8
W9 W10

N1 N2 N3

F1 P1

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Katarzyna Jóźwik-Jaworska — Podstawy kosztorysowania w architekturze krajobrazu, Warszawa, 2012,
Hortpress Sp. z o.o.
[2 ] Edyta Plebankiewicz — Podstawy kosztorysowania, Kraków, 2001, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Literatura dodatkowa
[1 ] Rozporządzenie w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu in- westorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym, Warszawa, 2004, Dz.U.2004.130.1389
[2 ] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczgółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specykacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
Warszawa, 2004, Dz.U.2004.202.2072

12

Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Wojciech Bobek (kontakt: wbobek@pk.edu.pl)
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Osoby prowadzące przedmiot
1 Wojciech Bobek (kontakt: w.bobek@gmail.com)
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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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