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Kosztorysowanie
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
budownictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WIKSiGIBUS.I20B.1106.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Inżynieria lądowa i transport

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Grzegorz Antoniszyn

Pozostali prowadzący Grzegorz Antoniszyn

Okres
Semestr 6

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Podstawowe zasady i metody wykonywania kosztorysów budowlanych.

C2 Zasady normowania zużycia nakładów rzeczowych w budownictwie (robocizna, materiał, sprzęt).
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 Zna metody kalkulacji kosztów w budownictwie. /
Praca pisemna lub odpowiedź ustna / BU_P6S_WK17 BU_P6S_WK17 Zaliczenie pisemne,

Zaliczenie ustne

W2 Zna strukturę katalogów nakładów rzeczowych KNR. /
Praca pisemna lub odpowiedź ustna / BU_P6S_WK17 BU_P6S_WK17 Zaliczenie pisemne,

Zaliczenie ustne

W3
Zna zasady normowania nakładów rzeczowych
w robotach budowlanych. / Praca pisemna lub
odpowiedź ustna / BU_P6S_WK17

BU_P6S_WK17 Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Potrafi prawidłowo zastosować zasady
przedmiarowania robót budowlanych oraz wykonać
przedmiar oraz obmiar zadanego zakresu robót
budowlanych. / Ćwiczenia projektowe / BU_P6S_UW07

BU_P6S_UW07 Wykonanie ćwiczeń

U2 Potrafi wykonać kalkulację ekonomiczną robót
budowlanych. / Ćwiczenia projektowe / BU_P6S_UW07 BU_P6S_UW07 Wykonanie ćwiczeń

U3
Potrafi wybrać odpowiedni program komputerowy
wspomagający proces wyceny kosztów realizacji
budowy i potrafi sprawnie posługiwać się nim. /
Ćwiczenia projektowe / BU_P6S_UW11

BU_P6S_UW11 Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1

Ma świadomość wpływu poszczególnych rodzajów
kosztów realizacji produkcji budowlanej
na efektywność ekonomiczną przedsięwzięć
budowlanych. / Praca pisemna lub odpowiedź ustna /
BU_P6S_KO04

BU_P6S_KO04 Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 15

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 15

Przygotowanie raportu 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
50

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
30

ECTS
1.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
20

ECTS
0.8



3 / 5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wykład 1-2: Kosztorysowanie w procesie inwestycyjnym: inwestycje i proces
inwestycyjny, znaczenie dokumentacji kosztorysowej w procesie inwestycyjnym,
rola kosztorysu w przedsiębiorstwie budowlanym, związek kosztorysowania z
zagadnieniami normowania w budownictwie, regulacje prawne w
kosztorysowaniu, kosztorysant.

Wykład 3-4: Normowanie techniczne w budownictwie: normy i normatywy, normy
jakościowe, normy ilościowe (normy nakładów).

Wykład 5-6: Metody kosztorysowania: koszt i cena robót budowlanych, rodzaje
kosztów, specyfika tworzenia cen robót budowlanych, rodzaje kosztorysów,
podstawy sporządzania kosztorysów.

Wykład 7-8: Metody kosztorysowania cd.: formuła ceny kosztorysowej - pojęcia
podstawowe, kosztorysowanie metodą kalkulacji szczegółowej, kosztorysowanie
metodą kalkulacji uproszczonej, kosztorysowanie na potrzeby zamówień
publicznych.

Wykład 9-10: Składniki ceny kosztorysowej: koszty bezpośrednie (R, M, S i Kz),
koszty pośrednie (Kp), zysk kalkulacyjny (Z), podatek od towaru i usług (VAT).

Wykład 11-12: Normatywy nakładów rzeczowych: rodzaje normatywów, katalogi
nakładów rzeczowych, katalogi scalonych nakładów rzeczowych.

Wykład 13-14: Forma i treść kosztorysu: forma kosztorysu, zapis treści
kosztorysu. Repetytorium.

Wykład 15: Praca kontrolna.

Wykład

2. Wykonanie kosztorysu budowlanego (ofertowego) metodą szczegółową przy
użyciu programu komputerowego NormaPro lub SeKoPRIX (zajęcia 1-15).

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Pracownia komputerowa, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne 50%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Wykonanie ćwiczeń 50%
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Obowiązkowa

Kowalczyk Z. Zabielski J.: Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.1.
Warszawa 2005.
Praca zbiorowa pod redakcją I. Sobańska: Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym. Wyd. Difin, Warszawa 2006.2.
Plebankiewicz E. :Podstawy kosztorysowania robót budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Kraków 2007.3.
Laurowski T.: Kosztrysowanie w budownictwie. Wyd. Kabe, 20154.
Cenniki robocizny, materiałów budowlanych i pracy sprzętu wydawane przez np. SECOCENBUD, WACETOB i inne.5.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BU_P6S_KO04 Absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego;

BU_P6S_UW07 Absolwent potrafi sporządzić projekt technologii robót budowlanych, harmonogram realizacji robót oraz
prosty kosztorys;

BU_P6S_UW11
Absolwent potrafi korzystać z technologii informacyjnych, zasobów Internetu oraz innych źródeł do
wyszukiwania informacji ogólnych, komunikacji oraz pozyskiwania oprogramowania wspomagającego
pracę projektanta i wykonawcy robót budowlanych;

BU_P6S_WK17 Absolwent zna i rozumie pozatechniczne, w tym administracyjno-prawne, uwarunkowania działalności
inżynierskiej w budownictwie;


