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Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016
Wydział Architektury
Kierunek studiów: Architektura

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: AiU

Stopień studiów: I
Specjalności: Bez specjalności
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

LAW, ECONOMICS, MANAGEMENT IN THE DEV. PROCESS I-C-1
I-C-1

Kategoria przedmiotu

przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
7

Semestry

2

Prawo ekonomika i zarządzanie w procesie inwestycyjnym I-C-1

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Seminaria

Laboratoria

Projekty

Praktyki

7

30

0

15

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 zaznajomienie studenta z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa,ekonomii i zarządzania w procesie
inwestycyjnym oraz przybliżenie uwarunkowań zawodowych i środowiska pracy

Kod archiwizacji: 92454F2E

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

1 student musi posiadać zaliczenia z przedmiotów projektowych w semestrach poprzedzających.

5

Efekty kształcenia

EK1 Umiejętności Student zna i uwzględnia problematykę branżową projektu omawianego w trakcie semestru
rozumie konieczność współpracy międzybranżowej w projektowaniu architektonicznym.
EK2 Umiejętności potrafi wskazać podstawowe uregulowania prawne mające zasadnicze znaczenie dla prawidłowości tworzenia projektu.
EK3 Wiedza umie wskazać uwarunkowania ekonomiczne dla omawianego w trakcie zajęć projektu
EK4 Wiedza zna zagadnienia zarządzania w procesie inwestycyjnym
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Treści programowe
Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1

Wstępne omówienie specjalistycznych branżowych uwarunkowań projektu
architektonicznego. Rozwiązania i warunki techniczne niezbędne do poprawnego
sprostania wymaganiom szczegółowym tj:ochrony p.poż,bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz w w wybranych przypadkach warunków sanitarno -epidemiologicznych

10

W2

Wybór stosownej technologii obiektu niezbędnej do poprawnego sprostania
wymaganiom szczegółowym tj:ochrony p.poż,bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
w w wybranych przypadkach warunków sanitarno -epidemiologicznych.

10

W3

Syntetyczne ujęcie zagadnień z zakresu prawa ,ekonomiki i zarządzania w oparciu
o wybrane przykłady z praktyki projektowej

10

Seminaria

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

S1

Omówienie problematyki projektu budowlanego oraz warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać obiekty i ich usytuowanie na przykładach konkretnych
projektów jakie wybrał student jako przykład do omówienia ,a który był jego
zadaniem dydaktycznym na jednym z semestrów poprzedzających

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Praca w grupach
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Liczba
godzin

15
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N3 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

45

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

0

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

15

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Projekt zespołowy
Ocena podsumowująca
P1 Test
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 zaliczenie seminarium
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Test

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
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Na ocenę 2.0

brak znajomości podstawowych uwarunkowań jakim powinien odpowiadać
projekt budowlany,brak wiadomości z zakresu budownictwa ogólnego
i materiałoznawstwa prawa,ekonomiki i zarządzania.

Na ocenę 3.0

student zaznajomił się z podstawowymi wiadomościami z zakresu warunków
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz prawem budowlanym

Na ocenę 3.5

Umie przeanalizować podstawowe parametry obiektu pod względem ochrony
p.poż budynku oraz wymagań stawianych w zakresie BHP i Sanepid.

Na ocenę 4.0

Zna zasady jakie wynikają z warunków zagospodarowania terenu.potrafi określić
je w stosunku do zadanych założeń planistycznych

Na ocenę 4.5

student nabył umiejętność analizy przestrzeni pod kątem możliwości
wykorzystania jej w procesie powstawania projektu budowlanego

Na ocenę 5.0

student wykazuje się znajomością aktów otoczenia prawnego problematyki
projektu budowlanego,potrafi prawidłowo oszacować koszty inwestycji ,zna
zasady zarządzania procesem inwestycyjnym
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

brak znajomości podstawowych uwarunkowań jakim powinien odpowiadać
projekt budowlany,brak wiadomości z zakresu budownictwa ogólnego
i materiałoznawstwa prawa,ekonomiki i zarządzania.

Na ocenę 3.0

student zaznajomił się z podstawowymi wiadomościami z zakresu warunków
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz prawem budowlanym

Na ocenę 3.5

Umie przeanalizować podstawowe parametry obiektu pod względem ochrony
p.poż budynku oraz wymagań stawianych w zakresie BHP i Sanepid.

Na ocenę 4.0

Zna zasady jakie wynikają z warunków zagospodarowania terenu.potrafi określić
je w stosunku do zadanych założeń planistycznych

Na ocenę 4.5

student nabył umiejętność analizy przestrzeni pod kątem możliwości
wykorzystania jej w procesie powstawania projektu budowlanego

Na ocenę 5.0

student wykazuje się znajomością aktów otoczenia prawnego problematyki
projektu budowlanego,potrafi prawidłowo oszacować koszty inwestycji ,zna
zasady zarządzania procesem inwestycyjnym
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

brak znajomości podstawowych uwarunkowań jakim powinien odpowiadać
projekt budowlany brak wiadomości z zakresu budownictwa ogólnego
i materiałoznawstwa prawa,ekonomiki i zarządzania.

Na ocenę 3.0

student zaznajomił się z podstawowymi wiadomościami oraz prawem
budowlanym z zakresu warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.

Na ocenę 3.5

Umie przeanalizować podstawowe parametry obiektu pod względem ochrony
p.poż budynku oraz wymagań stawianych w zakresie BHP i Sanepid.
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Na ocenę 4.0

Zna zasady jakie wynikają z warunków zagospodarowania terenu.potrafi określić
je w stosunku do zadanych założeń planistycznych

Na ocenę 4.5

student nabył umiejętność analizy przestrzeni pod kątem możliwości
wykorzystania jej w procesie powstawania projektu budowlanego

Na ocenę 5.0

student wykazuje się znajomością aktów otoczenia prawnego problematyki
projektu budowlanego,potrafi prawidłowo oszacować koszty inwestycji ,zna
zasady zarządzania procesem inwestycyjnym
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

brak znajomości podstawowych uwarunkowań jakim powinien odpowiadać
projekt budowlany,brak wiadomości z zakresu budownictwa ogólnego
i materiałoznawstwa , prawa,ekonomiki i zarządzania.

Na ocenę 3.0

student zaznajomił się z podstawowymi wiadomościami z zakresu warunków
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz prawem budowlanym.

Na ocenę 3.5

Umie przeanalizować podstawowe parametry obiektu pod względem ochrony
p.poż budynku oraz wymagań stawianych w zakresie BHP i Sanepid.

Na ocenę 4.0

Zna zasady jakie wynikają z warunków zagospodarowania terenu.potrafi określić
je w stosunku do zadanych założeń planistycznych

Na ocenę 4.5

student nabył umiejętność analizy przestrzeni pod kątem możliwości
wykorzystania jej w procesie powstawania projektu budowlanego

Na ocenę 5.0

student wykazuje się znajomością aktów otoczenia prawnego problematyki
projektu budowlanego,potrafi prawidłowo oszacować koszty inwestycji ,zna
zasady zarządzania procesem inwestycyjnym
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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

..

Cel 1

W1 W2 W3 S1

N1 N2 N3

F1 P1

EK2

.

Cel 1

W1 W2 W3 S1

N1 N2 N3

F1 P1

EK3

.

Cel 1

W1 W2 W3 S1

N1 N2 N3

F1 P1

EK4

.

Cel 1

W1 W2 W3 S1

N1 N2 N3

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] praca zbiorowa MPOIA — Projekt budowlany, vademecum projektanta i inwestora, Kraków, 2004, Technet,

Literatura uzupełniająca
[1 ] Eugeniusz Ostrowski — Ekonomika projektowania inwestycji, Warszawa, 1880, Państwowe Wydawnistwo
Ekonomiczne

Literatura dodatkowa
[1 ] ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001
[2 ] ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) [3 ] ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.)
[4 ] ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 ze zm.)
[5 ] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)
[6 ] Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
[7 ] ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717)
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber (kontakt: hanna.hrehorowicz@interia.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż arch. Bogusław Podhalański (kontakt: papodhal@cyf-kr.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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