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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Construction Management

Kod przedmiotu

WIL BUD oIIS D12 20/21

Kategoria przedmiotu

Specialty subjects

Liczba punktów ECTS

2.00
2

Semestry

2

3

Kierowanie budową

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia
audytoryjne

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

Seminarium

2

15

0

0

0

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Objective 1: Transfer knowledge concerning the organisation and management of construction and the competences of the site manager in this respect.
Cel 2 Objective 2: Prepare students to perform academic research on the methods of planning and monitoring
construction projects.
Kod archiwizacji:

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

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza The student is to know essential terms associated with the theory of the organisation of work,
organisational structures and management styles
EK2 Wiedza The student is to know the professional competences of the site manager
EK3 Wiedza The student is to become familiar with the essential precepts and procedures of performing, approving and handing over construction work
EK4 Umiejętności The student is to be able to build network models with a determined and undetermined
structure and to perform their deterministic and probabilistic analysis for the purposes of effective construction
project planning
EK5 Umiejętności The student is to be able to calculate the budget of a construction project and apply selected
methods of monitoring construction progress
EK6 Kompetencje społeczne The student is able to interpret the results of analysing network models and
the monitoring of construction progress and present the results to stakeholders (possibly non-specialists) in
a manner they can understand
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Treści programowe
Projekty
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

Planning and analysis of construction projects. The PERT method

2

P2

The Critical Chain Project Management (CCPM) method in construction project
management

3

P3

Planning the budget of a construction project

5

P4

Analysis of the technical requirements of the performance and handover of
construction work

5

Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Basic terms: Basics of work organisation, organisational structures, management
styles

2

W2

Construction project planning

4

W3

Construction project budget planning

2

W4

Construction project monitoring

2
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Wykład

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W5

Professional competences of the site manager

2

W6

Technical requirements of the performance and handover of construction work

3

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady (Lectures)
N2 Zadania tablicowe (Tasks on the board)
N3 Ćwiczenia projektowe (Design exercises)
N4 Prezentacje multimedialne (Multimedia presentations)
N5 Dyskusja (Discussion)
N6 Konsultacje (Consultation)

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

6

Egzaminy i zaliczenia w sesji

2

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

15

Opracowanie wyników

5

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

2

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Preparing an assignment project and its presentation
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F2 Test based on lectures
Ocena podsumowująca
P1 The final grade for lectures, assignment projects and computer laboratory classes is a weighted average (weights:
0.4 for the lectures grade and 0.6 for the assignment grade)
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 The student is given a pass grade for the module upon receiving positive grades for lectures and assignments

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

The student is to know essential terms associated with the theory of work
organisation, organisational structures and management styles
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

The student is to know the professional competences of the site manager
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

The student is to know the basic precepts and procedures of performing,
approving and handing over construction work
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

The student is able to build network models with a determined and undetermined
structure and perform their deterministic and probabilistic analyses for the
purposes of effectively planning and managing construction projects
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 3.0

The student can assess the budget of a construction project and apply selected
methods of monitoring the progress of construction work
Efekt kształcenia 6

Na ocenę 3.0

10

The student can interpret the results of analysing network models and
construction work progress monitoring and present them to stakeholders
(possibly non-specialists) in a manner that is understandable

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_W10

Cel 1 Cel 2

w1

N1 N4 N5

F2 P1

EK2

K_W17

Cel 1 Cel 2

w1 w5

N1 N2 N4 N5

F2 P1

EK3

K_W07 K_W10
K_W13 K_W17

Cel 1 Cel 2

p4 w1 w6

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 P1

EK4

K_U10 K_U13
K_U17

Cel 1 Cel 2

p1 p2 w1 w2

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 P1

EK5

K_U10 K_U13
K_U17

Cel 1 Cel 2

p3 w1 w2 w3 w4

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 P1

EK6

K_K01
K_K03
K_K05
K_K07
K_K09

Cel 1

p1 p2 p3 p4 w1
w2 w3 w4 w5 w6

N1 N2 N3 N4 N5
N6

F1 F2 P1
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K_K02
K_K04
K_K06
K_K08
K_K11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] W. Korzeniewski — Kierowanie i nadzór nad budowa w świetle prawa„, Warszawa, 2009, Polcen Oficyna
Wydawnicza
[2 ] K. M. Jaworski — Podstawy organizacji budowy, Warszawa, 2007, PWN

Literatura uzupełniająca
[1 ] K. M. Jaworski — Metodologia projektowania realizacji budowy,, Warszawa, 2009, PWN
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Grzegorz Śladowski (kontakt: gsladowski@izwbit.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Grzegorz Śladowski (kontakt: gsladowski@pk.edu.pl)
2 dr inż. Jarosław Malara (kontakt: jmalara@pk.edu.pl)
3 dr inż. Bartłomiej Szewczyk (kontakt: bszewczyk@pk.edu.pl)
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4 mgr inż. Bartłomiej Sroka (kontakt: bsroka@pk.edu.pl)
5 mgr inż. Monika Górka (kontakt: mgorka@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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