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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Ekonomika procesu inwestycyjnego i budownictwa

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WIL BUD oIIN D15 13/14

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

15

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z istota i struktura procesu inwestycyjnego w budownictwie oraz analizą przedsięwzięcia budowlanego.

Kod archiwizacji: C74F59CA
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Ekonomika i zarządzanie w procesie inwestycyjnym.

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Znajomość metod analizowania finansowej atrakcyjności kontraktów budowlanych.
EK2 Wiedza Planowanie żródeł finansowania inwestycji budowlanych.
EK3 Umiejętności Umiejętność zastosowania analiz ekonomicznych w podejmowaniu decyzji związanych z planowaniem inwestycji budowlanych.
EK4 Umiejętności Ocena atrakcyjności finansowej przedsięwzięcia budowlanego.

6

Treści programowe
Wykład
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Istot a i struktura procesu inwestycyjnego.

2

W2

Pojęcie i rodzaje analiz.Analiza koszt-korzyść w planowaniu inwestycji.

2

W3

Budżet przedsięwzięcia budowlanego.Zasady planowania żródeł finansowania
inwestycji budowlanych.Harmonogramy finansowe.

2

W4

Analizy ekonomiczno-finansowe w podejmowaniu decyzji związanych
z działalnością przedsiębiorstwa budowlanego.

4

W5

Planowanie przepływów pieniężnych na etapie przygotowania realizacji kontraktu
budowlanego.

2

W6

Ocena atrakcyjności finansowej kontraktu budowlanego .Ocena ryzyka
inwestycyjnego.Szacowanie ryzyka finansowego podejmowanego przez inwestora
i wykonawcę robót budowlanych.

3

Laboratoria komputerowe
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

K1

Obliczanie wartości wybranych funkcji finansowych arkusz akalkulacyjnego
Exel.Obliczanie wartości zaktualizowanej netto.Obliczanie przepływów pienięznych
dla potrzeb ustalania NPV.
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Projekty

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P1

Wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej przykładowej inwestycji
budowlanej.Przeprowadzenie analizy "co by było gdyby" oraz analizy
z zastosowaniem drzewa decyzyjnego. Wybór najkorzystniejszego wariantu
prowadzenia inwestycji budowlanej.

15

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Ćwiczenia laboratoryjne
N3 Ćwiczenia projektowe
N4 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

0

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

15

Opracowanie wyników

15

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

15

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

45

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt indywidualny
F2 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
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Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie potrafi ocenić ryzyka finansowego inwestora oraz nie potrafi ocenić
atrakcyjności finansowej kontraktu budowlanego.

Na ocenę 3.0

Po zakończeniu kursu student potrafi zidentyfikować istotę i strukturę, procesu
inwestycyjnego.Zna podstawowe rodzaje analiz ekonomiczno-finansowych,miary
ryzyka finansowego oraz oceny projektów inwestycyjnych.

Na ocenę 3.5

Student potrafi ocenić opłacalność planowanej inwestycji.

Na ocenę 4.0

Student potrafi obliczyć przepływy pieniężne projektu
inwestycyjnego,przygotować harmonogram finansowy,ocenić atrakcyjność
finansową przedsięwzięcia budowlanego.

Na ocenę 4.5

Ponadto potrafi dokonać oceny ryzyka związanego z przedsięwzięciem
budowlanym.

Na ocenę 5.0

Student potrafi przygotować analizę ekonomiczno-finansową przedsięwzięcia
inwestycyjnego,oszacować ryzyko inwestycji,wskazać najkorzystniejszy wariant
postępowania.
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

jak w efekcie 1

Na ocenę 3.0

jak w efekcie 1

Na ocenę 3.5

jak w efekcie 1

Na ocenę 4.0

jak w efekcie 1

Na ocenę 4.5

jak w efekcie 1

Na ocenę 5.0

jak w efekcie 1
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

jak w efekcie 1

Na ocenę 3.0

jak w efekcie 1

Na ocenę 3.5

jak w efekcie 1

Na ocenę 4.0

jak w efekcie 1

Na ocenę 4.5

jak w efekcie 1

Na ocenę 5.0

jak w efekcie 1
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Efekt kształcenia 4
Na ocenę 2.0

jak w efekcie 1

Na ocenę 3.0

jak w efekcie 1

Na ocenę 3.5

jak w efekcie 1

Na ocenę 4.0

jak w efekcie 1

Na ocenę 4.5

jak w efekcie 1

Na ocenę 5.0

jak w efekcie 1

10

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

x

Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5
w6 k1 p1

N1 N2 N3 N4

F1 P1

EK2

x

Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5
w6 k1 p1

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1

EK3

x

Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5
w6 k1 p1

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1

EK4

x

Cel 1

w1 w2 w3 w4 w5
w6 k1 p1

N1 N2 N3 N4

F1 F2 P1

11

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] Dębski W. — aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstw, Warszawa, 2005, PWN

Literatura uzupełniająca
[1 ] Głowacz Ł. — Analiza ekonomiczna przedsięwzięć budowlanych., Kraków, 1999, PK
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof. dr hab. Stanisław Belniak (kontakt: belniaks@uek.krakow.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 Prof.dr hab. Stanisław Belniak (kontakt: belniaks@uek.krakow.pl)

13

Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

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