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Metoda naukowej aplikacji – rodzaje dokumentacji projektowej  

Numer modułu zgodnie z planem studiów M_ZU_fA_07  

Kierunek lub kierunki studiów ZIELONA URBANISTYKA 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa 
w języku angielskim 

Metoda naukowej aplikacji – rodzaje dokumentacji 
projektowej  
Scientific application method - types of project 
documentation 

Język wykładowy polski/angielski 

Rodzaj modułu kształcenia fakultatywny 

Poziom studiów drugiego stopnia 

Forma studiów stacjonarne 

Rok studiów dla kierunku I 

Semestr dla kierunku 1 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 
kontaktowe/niekontaktowe 

3 (1,64/1,4) 

Tytuł/stopień, imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej za moduł 

dr inż. Ewelina Widelska 

Jednostka oferująca moduł Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu 

Cel modułu  
 

Przybliżenie tematyki dokumentacji projektowej w zakresie 
prawnym i technicznym. Omówienia rodzaju dokumentacji, 
zakresu problemowego, branżowego oraz forma 
dokumentacji, zgodnie z normami i polskim prawem. 

Treści programowe modułu kształcenia  Zakres i forma opracowania dokumentacji projektowej. 
Szczegółowy wykaz poszczególnych opracowań. Program 
inwestycji. Program organizacyjno-użytkowy. Projekt 
budowlany, jego zakres i forma. Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiar robót. 
Kosztorys inwestorski. Wykaz aktów prawnych. 

Wykaz literatury podstawowej i 
uzupełniającej 

1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (D.U. nr 120 poz. 1133 z dnia 
10.07.2003r.) 

2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (D.U. nr 202 
poz. 2027 z dnia 16.09.2004r. z późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16.06.2003r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. nr 121 poz. 
1137 z dnia 16 lipca 2003r.) 

4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 130 
poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. nr 201 poz. 1239 z dnia 13 listopada 2008 r.) 
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Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, ćwiczenia terenowe 

 
 
 
 
 
 


