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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu: klasycznych i nowoczesnych elementów nauki organizacji
i zarządzania; zasad projektowania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw; stylów i technik zarządzania;
motywowania pracowników do wydajnej pracy; mierników pracy w budownictwie; kształtowania wydajności
pracy; normowania pracy w budownictwie; procesu decyzyjnego w budownictwie. Ryzyka w zarządzaniu firmą
i projekcie inwestycyjnym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 zagadnienia nowoczesnej organizacji i zarządzania. IS_P7S_WG04 Egzamin pisemny,
Aktywność na zajęciach

W2
obszary budowlanego procesu inwestycyjnego,
w których mogą być praktycznie zastosowane metody
nowoczesnej organizacji i zarządzania.

IS_P7S_WG04
Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

W3
metody pozwalające na osiągnięcie lepszych efektów
podejmowanych działań o charakterze technicznym,
technologicznym i organizacyjnym.

IS_P7S_WG04
Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

W4 rodzaje ryzyka występujące na różnych etapach
procesu inwestycyjnego. IS_P7S_WG04

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1
wybrać i zastosować odpowiednie metody
do rozwiązywania problemów występujących
na różnych etapach procesu inwestycyjnego.

IS_P7S_UW05
Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

U2
wskazać, w zależności od celu działania, odpowiedni
miernik pracy oraz zaproponować odpowiednią
strategię motywowania pracowników.

IS_P7S_UW05 Egzamin pisemny,
Aktywność na zajęciach

U3 przeprowadzić proces decyzyjny, określić ryzyko oraz
wskazać optymalne rozwiązanie problemu.

IS_P7S_UW05,
IS_P7S_UW06

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

zrozumienia, że wizerunek nowoczesnej firmy wymaga
stworzenia w niej warunków pracy bezpiecznych dla
zachowania zdrowia i życia oraz optymalnych z punktu
widzenia potrzeb i możliwości psychospołecznych osób
tam pracujących.

IS_P7S_KO03,
IS_P7S_KR02

Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności
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Wykład 30

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie projektu 25

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 25

Konsultacje 5

Udział w egzaminie 3

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
118

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
68

ECTS
2.5

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Podstawowe zasady organizacji. Kierunki w nauce organizacji i zarządzania. 

2. Etapy budowlanego procesu inwestycyjnego. Specyfika realizacji procesów
budowlanych. 

3. Zarządzanie na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego. 

4. Projektowanie struktury organizacyjnej. Organizacja wirtualna.

5. Style zarządzania. 

6. Techniki zarządzania.

7. Motywowanie pracowników do wydajnej pracy.

8. Mierniki pracy w budownictwie. Kształtowanie wydajności pracy. Ergonomia w
budownictwie.

9. Normowanie pracy w budownictwie.

10. Podejmowanie decyzji – proces podejmowania decyzji, narzędzia służące do
planowania i podejmowania decyzji, techniki optymalizacji decyzji. 

11. Modele zarządzania jakością. Normy ISO. Certyfikacja jakości.

12. Budowlany proces inwestycyjny a ochrona środowiska.

13. Ryzyko w zarządzaniu firmą i projektem inwestycyjnym.

Wykład
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2.

Rozwiązywanie wybranych problemów z zakresu organizacji i zarządzania w
procesie budowlanym z wykorzystaniem m.in. modeli badań operacyjnych:

• Moduł 1. Koordynowanie procesów w czasie: metody programowania sieciowego
(CPM, CPM-COST, PERT, PERT-COST), harmonogram zatrudnienia.

• Moduł 2. Ananliza ryzyka w budowlanym procesie inwestycyjnym.

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia, blended learning, Część wykładów w formie on-line

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Zaliczenie pisemne, Aktywność na zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
studia inżynierskie

Literatura
Obowiązkowa

Biruk S., Jaśkowski P., Sobotka A. 2003. Zarządzanie w budownictwie. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej. Lublin1.
Minasowicz A. 2009. Efektywność i zarządzanie finansami w budownictwie. Wydawnictwo Poltext. Warszawa2.
Połoński M. 2009. Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym. Wydawnictwo SGGW, Warszawa3.
Praca zbiorowa. 2009. Zarządzanie budową. Wydawnictwo Poltext. Warszawa4.
Stockes E, Akram S. 2010. Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym. Wyd. Poltext. Warszawa5.
Wajda A. 2003. Organizacja i zarządzanie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa6.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

IS_P7S_KO03
Absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego - ma świadomość
odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska i ich ochronę, jest gotów do myślenia i
działania w sposób przedsiębiorczy

IS_P7S_KR02
Absolwent jest gotów do świadomiej odpowiedzialności związanej z wykonywanym zawodem i
podejmowanymi decyzjami oraz przestrzega zasad etyki zawodowej i wymaga tego od innych; ma
świadomość znaczenia pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej; rozumie potrzebę rozwijania
dorobku zawodu i podtrzymywania jego etosu

IS_P7S_UW05
Absolwent potrafi wybrać i zastosować odpowiednie metody do rozwiązywania problemów występujących
w różnych etapach procesu inwestycyjnego; potrafi zaproponować odpowiednią strategię motywowania
pracowników oraz przeprowadzić proces decyzyjny

IS_P7S_UW06 Absolwent potrafi dokonać krytycznej oceny funkcjonowania urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska
i ocenić ryzyko w istniejących rozwiązaniach technicznych, urządzeniach, obiektach i systemach

IS_P7S_WG04
Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu nowoczesnej organizacji i zarządzania w budownictwie; zna
jej metody i obszary ich zastosowania w budowlanym procesie inwestycyjnym i rozumie ich wpływ na
osiągnięcie lepszych efektów działań o charakterze technicznym, technologicznym i organizacyjnym


