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Cykl dydaktyczny Semestr letni Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 

Projekty inwestycyjne można rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Jednym z ważniejszych 
jest aspekt ekonomiczny, który niejednokrotnie determinuje zakres, formę i standard inwestycji.  

 Celem przedmiotu jest wykorzystanie wiedzy w zakresie kosztorysowania do realizacji etapów 
procesu inwestycyjnego. Przedmiot stanowi pogłębienie wiedzy o aspekcie ekonomicznym 
projektowania obiektów architektury krajobrazu. Ma charakter badawczy: analityczny i twórczy: 
projektowy. 

 Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z problematyką kształtowania cen usług w 
zakresie architektury krajobrazu w gospodarce wolnorynkowej.  

 Celem nadrzędnym jest zdobycie umiejętności postępowania na etapie planowania procesu 
inwestycyjnego z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin ćwiczenia projektowe: liczba godzin 14 

Metody dydaktyczne Dyskusja, studium przypadku, indywidualne opracowania projektowe, konsultacje 

Pełny opis przedmiotu 

Część audytoryjna: 1) Aspekty ekonomiczne procesu inwestycyjnego, a regulacje prawne i 
rynkowe. 2)Niejednolitość środowiska architektów krajobrazu, a zróżnicowanie w zakresie 
standardów jakościowych i cenowych usług i robót zw. z projektowaniem, zakładaniem i 
pielęgnacją terenów zieleni 3) Metody analizy kosztów na różnych etapach inwestycji 4) 
Ekonomiczne problemy w projektowaniu  

Część laboratoryjna: 1) analiza cen rynkowych materiałów, usług i robót zw. z obiektami 
architektury krajobrazu – opracowanie bazy średnich cen materiałów i usług, tworzenie 
wskaźników cenowych inwestycji; 2) analiza i ocena prawidłowości sporządzenia dokumentacji 
technicznej i dokumentów przetargowych wybranych inwestycji; 3) opracowanie dokumentacji 
projektowej wybranego obiektu architektury krajobrazu z uwzględnieniem ograniczeń 
ekonomicznych 

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

Wiedza inżynierska z zakresu architektury krajobrazu (w tym podstawy kosztorysowania) 

Założenia wstępne 
Przystępując do realizacji programu, student powinien znać podstawy kosztorysowania robót, 
powinien posiadać wiedzę w zakresie projektowania i urządzania terenów zieleni (w szczególności 
w aspekcie formalnym i prawnym)  

Efekty kształcenia 

01. Znajomość specyfiki zawodu architekta krajobrazu i zasad działania gospodarki 
wolnorynkowej. Wiedza na temat zasad kalkulacji kosztów na różnych etapach inwestycji 

02. Umiejętność wykorzystania metod badawczych do oceny prawidłowości postępowania 
procesu inwestycyjnego w aspekcie ekonomicznym, prawnym i formalnym 

03. Umiejętność opracowywania dokumentacji projektowej z uwzględnieniem ograniczeń 
ekonomicznych 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01  obserwacja w trakcie dyskusji, kolokwium na ćwiczeniach, 
02  opracowanie studialne (w ramach grupowej studentów) 
03 zadanie projektowe (praca zbiorowa)  

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 

Kolokwia z ocenami, złożone prace projektowe z oceną 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową

 
01,  kolokwium – 30% 
02, 03 zadanie projektowe – 70% 

Miejsce realizacji zajęć
 

Mieszane (sala wykładowa, teren) 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Środowiskowe zasady wycen prac projektowych 2009. Tom 1-3 Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 
2. Rosłon-Szeryńska E. 2010. Kosztorysowanie prac związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenów zieleni, Przegląd 

Komunalny nr 8 (227), Abrys sp. zo.o.  
3. Kacprzyk. B, Rosłon-Szeryńska E. 2010. Problemy w kosztorysowaniu prac związanych z zielenią miejską. Ceny, normowanie i 

kosztorysowanie robót budowlanych (1). WACETOB, Warszawa 
4. Głowacz Ł. 1999: Analiza ekonomiczna przedsięwzięć budowlanych, Wydawnictwo PK, Kraków  
5. Lisiński M., Wariantowanie w projektowaniu ekonomicznym, AE w Krakowie, 1992  
6. Kwartalniki ICCP i IWNB – Informacje cenowe systemu „ORGBUD-SERWIS”,  
7. Kwartalniki – SEKOCENBUD (ICRZ, IRS, BCO) 
8. Kwartalniki Bistyp Consulting 

UWAGI: Przedmiot specjalizacyjny
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  

 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 Znajomość specyfiki zawodu architekta krajobrazu i zasad działania 
gospodarki wolnorynkowej. Wiedza na temat zasad kalkulacji 
kosztów na różnych etapach inwestycji  

AK2_W01, AK2_U07 

02 Umiejętność wykorzystania metod badawczych do oceny 
prawidłowości postępowania procesu inwestycyjnego w aspekcie 
ekonomicznym, prawnym i formalnym 

AK2_U06, AK2_K03 

03 Umiejętność opracowywania dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem ograniczeń ekonomicznych 

AK2_U08, AK2_U10, AK2_K04 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

 90 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli 
akademickich: 

1 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.: 

2 ECTS 


