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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Systemy informacyjne zarządzania

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WIL BUD oIIS D18 17/18

Kategoria przedmiotu

Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS

3.00
2

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

2

15

0

0

15

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Wprowadzenie podstawowych pojeć związanych z systemami informacyjnymi, zapoznanie studentów z klasyfikacją systemów, specyfiką produkcji w budownictwie i potrzebmi w dziedzinie zarządzania
Cel 2 Przygotowanie do pracy w zintegrowanym systemie realizacji inwestycji z wykorzystaniem idei BIM. Poznanie
możliwości planowania inwestycji w oparciu o modele BIM.

Kod archiwizacji: 5401391A

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Pokazanie możliwości pracy na placu budowy z wykorzystaniem cyfrowych technologii informacyjnych.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Podstawowe pojęcia informatyki i zarządzania

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student ma wiedzę ogólną o systemach informacyjnych do wspomagania zarządzania w budownictwie
EK2 Umiejętności Umiejętność wykorzystania aplikacji wspomagających zarządzanie wiedza opartych na modelach BIM
EK3 Umiejętności Umiejętność wykorzystania technologii cyfrowych w planowaniu i realizacji przedsięwzięcia
budowlanego
EK4 Kompetencje społeczne Praca indywidualna i zespołowa

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Modele systemów informacyjnych w przedsiębiorstwach a specyfika budownictwa.
Wymagania stawiane systemom wspomagającym zarządzanie. Cele i mozliwosci.
zastosowan informatycznych ich klasyfikacja i własciwosci.

2

W2

BIM w budownictwie - wprowadzenie, definicje, podziały, idea. Sposoby realizacji
inwestycji - IPD, IDDS. Formaty wymiany danych m.in. IFC. Klasyfikacje robót
budowlanych. Modele Macro i Micro BIM. Wykorzystanie idei BIM w cyklu życia
budynku.

4

W3

Przedmiarowanie i kosztorysowanie oparte na modelach BIM.

4

W4

Cyfrowe metody zarządzania budowa w fazie realizacji.

5

Laboratoria komputerowe
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

K1

Projekt zespołowy: Ocena modeli ze wzgledu na ich zawartosc informacyjna
- przeglądarka modeli BIM Vision.

4

K2

Projekt indywidualny: Przedmiarowanie i kosztorysowanie oparte na idei BIM

8

K3

Zarządzanie informacja na budowie, komunikacja, "clash detection" - Tekla BIM
Sight

3
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7

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
N3 Praca w grupach

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

2

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

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

20

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

20

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

75

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Zaliczenie pisemne
F2 Projekt indywidualny
F3 Projekt zespołowy
Ocena podsumowująca
P1 Egzamin pisemny
P2 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
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Efekt kształcenia 1

Na ocenę 2.0

Student nie opanował wiedzy ogólnej dotyczacej systemów informacyjnych
zarzadzania, nie zna ich funkcji, budowy i struktury, klasyfikacji, nie zna
przykładów i nie potrafi ich scharakteryzowac. Nie potrafi pracowac z modelami
BIM. Łacznie opanował mniej niz 50% stosownej wiedzy.

Na ocenę 3.0

Student opanował wiedze ogólna dotyczaca systemów informacyjnych
zarzadzania, zna ich funkcje, budowe i strukture, klasyfikacje, zna przykłady
i potrafi je scharakteryzowac. Potrafi "czytac" modele BIM. Łacznie opanował
50- 59% stosownej wiedzy.

Na ocenę 3.5

Student opanował wiedze ogólna dotyczaca systemów informacyjnych
zarzadzania, zna ich funkcje, budowe i strukture, klasyfikacje, zna przykłady
i potrafi je scharakteryzowac. Potrafi omówic podstawowe problemy zwiazane
z modelami BIM. Potrafi pracowac z modelem budynku. Łacznie opanował 6069% stosownej wiedzy.

Na ocenę 4.0

Student opanował wiedze ogólna dotyczaca systemów informacyjnych
zarzadzania, zna ich funkcje, budowe i strukture, klasyfikacje, zna przykłady
i potrafi je scharakteryzowac. Potrafi omówic podstawowe problemy zwiazane
z modelami BIM. Potrafi pracowac z modelem budynku. Potrafi wykonac
przedmiar i kosztorys w oparciu o model BIM. Potrafi pracowac z wybranymi
bazami danych. Łacznie opanował 70- 79% stosownej wiedzy.

Na ocenę 4.5

Student opanował wiedze ogólna dotyczaca systemów informacyjnych
zarzadzania, zna ich funkcje, budowe i strukture, klasyfikacje, zna przykłady
i potrafi je scharakteryzowac. Potrafi omówic podstawowe problemy zwiazane
z modelami BIM. Potrafi pracowac z modelem budynku. Potrafi wykonac
przedmiar i kosztorys w oparciu o model BIM. Potrafi pracowac z wybranymi
bazami danych i korzystac z nich stosujac rózne metody data mining. Łacznie
opanował 80- 89% stosownej wiedzy.

Na ocenę 5.0

Student opanował wiedze ogólna dotyczaca systemów informacyjnych
zarzadzania, zna ich funkcje, budowe i strukture, klasyfikacje, zna przykłady
i potrafi je scharakteryzowac. Potrafi omówic podstawowe problemy zwiazane
z modelami BIM. Potrafi pracowac z modelem budynku. Potrafi wykonac
przedmiar i kosztorys w oparciu o model BIM. Potrafi pracowac z wybranymi
bazami danych i korzystac z nich stosujac rózne metody data mining. Łacznie
opanował 90- 100% stosownej wiedzy
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie umie podstaw kosztorysowania oraz metod sporzadzania kosztorysu.
Nie potrafi wymienic i scharakteryzowac narzutów i innych elementów ceny
kosztorysowej. Nie potrafi omówic zasad kosztorysowania oparte na BIM - Makro
i Micro BIM. Nie potrafi utworzyc bazy danych, ani pracowac z juz utworzona.
Łacznie opanował mniej niz 50% umiejętności.

Na ocenę 3.0

Student dobrze zna podstawy kosztorysowania oraz metody sporzadzania
kosztorysu. potrafi wymienic i scharakteryzowac narzuty i inne elementy ceny
kosztorysowej. Potrafi omówic zasady kosztorysowania oparte na BIM - Makro
i Micro BIM.Łacznie opanował 50-59% umiejętności.
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Na ocenę 3.5

Student dobrze zna podstawy kosztorysowania oraz metody sporzadzania
kosztorysu. potrafi wymienic i scharakteryzowac narzuty i inne elementy ceny
kosztorysowej. Potrafi omówic zasady kosztorysowania oparte na BIM - Makro
i Micro BIM. Potrafi utworzyc baze danych w MS Access. Łacznie opanował
60-69% umiejętności.

Na ocenę 4.0

Student dobrze zna podstawy kosztorysowania oraz metody sporządzania
kosztorysu. potrafi wymienić i scharakteryzować narzuty i inne elementy ceny
kosztorysowej. Potrafi omówić zasady kosztorysowania oparte na BIM - Makro
i Micro BIM. Potrafi otworzyć bazę danych w MS Access. Potrafi przeglądać
model budynku w BIM Vision. Łacznie opanował 70-79% umiejętności.

Na ocenę 4.5

Student dobrze zna podstawy kosztorysowania oraz metody sporzadzania
kosztorysu. potrafi wymienic i scharakteryzowac narzuty i inne elementy ceny
kosztorysowej. Potrafi omówic zasady kosztorysowania oparte na BIM - Makro
i Micro BIM. Potrafi utworzyc baze danych w MS Access. Potrafi przegladac
model budynku w BIM Vision. Łacznie opanował 80-89% umiejętności.

Na ocenę 5.0

Student dobrze zna podstawy kosztorysowania oraz metody sporzadzania
kosztorysu. potrafi wymienic i scharakteryzowac narzuty i inne elementy ceny
kosztorysowej. Potrafi omówic zasady kosztorysowania oparte na BIM - Makro
i Micro BIM. Potrafi utworzyc baze danych w MS Access. Potrafi przegladac
model budynku w BIM Vision. Łacznie opanował 90-100% umiejętności.
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie potrafi wykorzystac aplikacje MS Access. Nie potrafi przeprowadzac
stosownych analiz i generowac raporty. Łacznie opanował mniej niz 50
% umiejętności.

Na ocenę 3.0

Student potrafi wykorzystac aplikacje MS Access. Potrafi aktualizowac dane.
Przeprowadzac stosowne analizy i generowac raporty. Łacznie opanował 50-59
% umiejętności.

Na ocenę 3.5

Student potrafi wykorzystac aplikacje MS Access. Potrafi aktualizowac dane.
Przeprowadzac stosowne analizy i generowac raporty. Łacznie opanował 60-69
% umiejętności.

Na ocenę 4.0

Student potrafi wykorzystac aplikacje MS Access. Potrafi aktualizowac dane.
Przeprowadzac stosowne analizy i generowac raporty. Potrafi wykorzystywac
dane zgromadzone w bazie danych w analizach inzynierskich. Łacznie opanował
70-79 % umiejętności.

Na ocenę 4.5

Student potrafi wykorzystac aplikacje MS Access. Potrafi aktualizowac dane.
Przeprowadzac stosowne analizy i generowac raporty. Potrafi wykorzystywac
dane zgromadzone w bazie danych w analizach inzynierskich. Łacznie opanował
80-89 % umiejętności.

Na ocenę 5.0

Student potrafi wykorzystac aplikacje MS Access. Potrafi aktualizowac dane.
Przeprowadzac stosowne analizy i generowac raporty. Potrafi wykorzystywac
dane zgromadzone w bazie danych w analizach inzynierskich. Łacznie opanował
90-90 % umiejętności.
Efekt kształcenia 4
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Na ocenę 2.0

Student nie współpracuje w zespole

Na ocenę 3.0

Student wykonuje fragment przydzielonego zadania w ramach grupy, lecz nie
przejawia większego zaangażowania

Na ocenę 3.5

Student współpracuje w grupie, nie zawsze potrafi bronic swojej opinii

Na ocenę 4.0

Student dobrze współpracuje w grupie, jest aktywny i zaangazowany

Na ocenę 4.5

Student bardzo dobrze współpracuje w grupie, jest aktywny i zaanagazowany
przejawia cechy do kierowania praca grupy

Na ocenę 5.0

Student doskonale współpracuje i kieruje praca w grupie
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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_W08 K_W10

Cel 1

w1 w2 w3 w4 k1
k2 k3

N1 N2

F1 F2 P1 P2

EK2

K_U05 K_U10

Cel 2

w1 w2 w3

N1 N2

F1 F2 P1 P2

EK3

K_U05 K_U10
K_U13 K_U16

Cel 2

w1 w2 w3 w4 k1
k2 k3

N1 N2 N3

F1 F3 P1 P2

EK4

K_K01 K_K03
K_K06

Cel 3

w1 w2 w3 w4 k3

N3

F3 P2
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Eastman Chuck, Teicholz Paul, Sacks Rafael, Liston Kathleen — BIM Handbook, USA, 2008, Wiley
[2 ] RED.WIESŁAW WOLNY, RED.HENRYK SROKA — SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI, Katowice, 2009, AKADEMIA EKONOMICZNA KATOWICE

Literatura uzupełniająca
[1 ] Andrzej Tomana — BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie, Kraków, 2015, Datacomp
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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 inż. Krzysztof Zima (kontakt: kzima@izwbit.pk.edu.pl)
2 dr inż Grzegorz Śladowski (kontakt: gsladu@izwbit.pk.edu.pl)
3 mgr inż. Ewelina Mitera-Kiełbasa (kontakt: emitera@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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