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Znajomość podstawowa procesu inwestycyjnego w budownictwie i zasad realizacji inwestycji budowlanych. Znajomość zasad projektowania inżynierskiego

Celem modułu kształcenia jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i kompetencji społecznych w zakresie zasad i dobrych praktyk tworzenia różnych typów dokumentacji 
BIM oraz weryfikacja praktyczna zdobytej wiedzy poprzez samodzielne opracowanie BIM Execution Planu
W1: BIM a kontrakty na roboty budowlane. W2:Rodzaje projektów (DBB, DB, CM/CMAR, IPD) i ich efektywność z punktu wdrażania procesów BIM. BIM Addendum. 
Prawa własności do modeli. W3: BIM Execution Plan (BEP), rodzaje (przed- i post-kontraktowe BEP). Typowy BEP, narzędzia i poradniki. W4: Plany dostarczania 
informacji: główny (Master Information Delivery Plan) i zadaniowy (Task Information Delivery Plan). W5: CIC BIM Protocol, Construction Project Information Xchange 
Protocol (CPIx). W6: Podręczniki BIM, podręczniki CAD.

Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko osoby 
prowadzącej zajęcia praktyczne (ćwiczenia)
Dane kontaktowe osoby prowadzącej zajęcia praktyczne 
(ćwiczenia)
Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko osoby 
prowadzącej zajęcia praktyczne (laboratorium)

Technologia BIM w Projektowaniu i Realizacji Inwestycji Budowlanych

Nazwa modułu kształcenia w języku angielskim

Kod modułu kształcenia

Usytuowanie modułu kształcenia w planie studiów

Zaliczenie/egzamin

Liczba punktów ECTS

Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko koordynatora 
modułu kształcenia

Nazwa studiów podyplomowych
Dziedzina nauki, w ramach której znajduje się dyscyplina, do której 
jest przyporządkowany kierunek studiów podyplomowych

Dyscyplina naukowa, do której jest przyporządkowany kierunek 
studiów

Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko osoby 
wnioskującej o utworzenie studiów podyplomowych
Dane kontaktowe osoby wnioskującej o utworzenie studiów 
podyplomowych

Nazwa modułu kształcenia w języku polskim

Dane kontaktowe osoby prowadzącej zajęcia praktyczne 
(laboratorium)
Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko osoby 
prowadzącej zajęcia praktyczne (projekt)

Dane kontaktowe osoby prowadzącej zajęcia praktyczne (projekt)

Wymagania wstępne 

Cel modułu kształcenia

Treści kształcenia w zakresie zajęć teoretycznych (wykłady)

Dane kontaktowe koordynatora modułu kształcenia

Tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko osoby 
prowadzącej zajęcia teoretyczne (wykłady)

Dane kontaktowe osoby prowadzącej zajęcia teoretyczne (wykłady)

Podstawowe dokumenty metodologii BIM
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Regulamin modułu kształcenia

Wykaz literatury podstawowej

Wykaz literatury uzupełniającej

Zajęcia 
teoretyczne

Zajęcia 
teoretyczne

Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt

SPBIM_W01 + + - - W1-W6 ĆW1 - -

SPBIM_W05 + - - - W1-W6 - - -

SPBIM_U05 + + - - W1-W6 ĆW1 - -

SPBIM_K02 - + - - - ĆW1 - -

Zajęcia 
teoretyczne

Zajęcia 
teoretyczne

Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt

Warunkiem zaliczenia modułu kształcenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu obejmującego tematykę wykładów i zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych. W celu 
zaliczenia wykładów słuchacz powinien uzyskać minimum 50% możliwych do zdobycia punktów z testu. Przeliczenie zdobytej liczby punktów z testu: <50% – 2,0 (dwa); 
50-60% – 3,0 (trzy); 60,5-70% – 3,5 (trzy i pół); 70,5%-80% - 4,0 (cztery); 80,5-90% – 4,5 (cztery i pół); 90,5-100% – 5,0 (pięć). Ocena ostateczna jest średnią z zaliczenia 
wykładu i oceny za ćwiczenia. W wyniku zaliczenia modułu kształcenia słuchacz uzyskuje 3 punkty ECTS.

1) Dariusz Kasznia, Jacek Magiera, Paweł Wierzowiecki, BIM w Praktyce: standardy, wdrożenie, case study, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.  2) Dominik 
Holzer - The BIM Manager’s Handbook: Guidance for Professionals in Architecture, Engineering, and Construction. john Wiley & Sons, Inc., 2015. 3) Stefan Mordue, 
Paul Swaddle, David Philp - Building Information Modeling For Dummies, john Wiley & Sons, Inc., 2015 4) David Shepherd - BIM Management Handbook, NBS, 2016, 5) 
Peter Thomas Barnes, Nigel Davies - BIM in Principle and Practice - 2 wyd. ICE, 2015

Symbol efektu 
kształcenia

Opis efektu kształcenia osiąganego w ramach danego modułu kształcenia 

Forma zajęć, w ramach której jest osiągany dany efekt 
kształcenia

Metoda kształcenia (treści kształcenia) w ramach danej formy 
zajęć

Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne

Treści kształcenia w zakresie zajęć praktycznych (ćwiczenia)
Treści kształcenia w zakresie zajęć praktycznych (laboratorium)
Treści kształcenia w zakresie zajęć praktycznych (projekt)

Zna zasady tworzenia podstawowych dokumentów w realizacji inwestycji w 
technologii BIM, aspektów prawnych pracy w metodologii BIM, kwestii praw 
autorskich

WIEDZA - ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Zna i rozumie nazewnictwo dokumentacji BIM, zna obszary jej zastosowania

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

UMIEJĘTNOŚCI - ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Potrafi przygotować podstawowe dokumenty w realizacji inwestycji w 
technologii BIM, generować zestawienia i data drops, przygotować manuale i 
standardy CAD/BIM, BIM Execution Plan.

WIEDZA - ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Jest gotów do pełnienia roli zarządczej w wielobranżowym zespole 
projektowym, współorganizowania pracy i współpracowania z innymi 
członkami grupy na rzecz wypracowania jak najlepszego rozwiązania 
technicznego

Symbol efektu 
kształcenia

Opis efektu kształcenia osiąganego w ramach danego modułu kształcenia 

Sposób weryfikowania efektów kształcenia w ramach danej 
formy zajęć

Sposób dokumentacji efektów kształcenia w ramach danej 
formy zajęć

Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne

ĆW1: Opracowanie BEP i odręcznika BIM dla konkretnego zadania

1) Penn State BIM Excution Plan 2.0  2) CIC BIM Protocol

-
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SPBIM_W01 Test 
zaliczeniowy

Opracowanie 
zadania 

ćwiczeniowego
- -

Archiwizowany arkusz 
testu; ocena i punkty 
ECTS w dokumentacji 

przebiegu studiów

Archiwizowana praca; 
ocena i punkty ECTS w 

dokumentacji 
przebiegu studiów

- -

SPBIM_W05
Test 

zaliczeniowy - - -
Archiwizowany arkusz 
testu; ocena i punkty 
ECTS w dokumentacji 

przebiegu studiów

- - -

SPBIM_U05 Test 
zaliczeniowy

Opracowanie 
zadania 

ćwiczeniowego
- - -

Archiwizowana praca; 
ocena i punkty ECTS w 

dokumentacji 
przebiegu studiów

- -

SPBIM_K02 -
Opracowanie 

zadania 
ćwiczeniowego

- - -

Archiwizowana praca; 
ocena i punkty ECTS w 

dokumentacji 
przebiegu studiów

- -

Zajęcia 
teoretyczne

Zajęcia 
teoretyczne

Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt
24 8 16 0 0 0,3 0,6 0 0 1,0
10 0 10 0 0 0 0,4 0 0 0,4
20 10 10 0 0 0,4 0,4 0 0 0,8
21 16 5 0 0 0,6 0,2 0 0 0,8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 34 41 0 0 1,4 1,6 0 0 3

mgr Marcin Sokołowski

Podpis, tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i nazwisko 
koordynatora modułu kształcenia

Zapoznanie ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do zaliczenia
Przygotowanie do egzaminu

Sumaryczne potrzeby do osiągnięcia efektów kształcenia

Godzinowy nakład pracy słuchacza

RAZEM

Liczba punktów ECTS

RAZEM

FORMA PRACY SŁUCHACZA Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne

Liczba godzin wg Planu Studiów
Przygotowanie do zajęć dydaktycznych

dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna
Podpis, tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i 

nazwisko osoby wnioskującej o utworzenie 
studiów podyplomowych

Zna i rozumie nazewnictwo dokumentacji BIM, zna obszary jej zastosowania

Jest gotów do pełnienia roli zarządczej w wielobranżowym zespole 
projektowym, współorganizowania pracy i współpracowania z innymi 
członkami grupy na rzecz wypracowania jak najlepszego rozwiązania 
technicznego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

UMIEJĘTNOŚCI - ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Potrafi przygotować podstawowe dokumenty w realizacji inwestycji w 
technologii BIM, generować zestawienia i data drops, przygotować manuale i 
standardy CAD/BIM, BIM Execution Plan.

Zna zasady tworzenia podstawowych dokumentów w realizacji inwestycji w 
technologii BIM, aspektów prawnych pracy w metodologii BIM, kwestii praw 
autorskich


