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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)

Technologia BIM w Projektowaniu i Realizacji Inwestycji BudowlanychNazwa 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 koordynatora modułu kształcenia

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

Dane kontaktowe osoby prowadzącej zajęcia teoretyczne (wykłady)

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)

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

dariusz.kasznia@eccbim.org, 
jjmagiera@gmail.com,
sokol57@op.pl 
Anna.Krawczynska@pw.edu.pl

sokol57@op.pl 
Anna.Krawczynska@pw.edu.pl

Organizacja i zarządzanie pracą zespołu 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-W7 - - -

SPBIM_W02 + + - - W1-W7 ĆW1 - -

SPBIM_W07 + - - - W1-W7 - - -

SPBIM_W08 + + - - W1-W7 ĆW1 - -

SPBIM_W09 + + - - W1-W7 ĆW1 - -

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

Celem modułu kształcenia jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie sprawnej organizacji pracy wielobranżowego zespołu realizującego 
projekt w technologii BIM
W1: Socjologiczna „rewolucja” BIM, trzy filary implementacji BIM i zasada 90/10. W2: BIM i Zintegrowana Realizacja Inwestycji (Integrated Project Delivery – IPD) – 
wyzwania i potencjalne korzyści. W3: Czynniki ludzkie w BIM. BIM jako środowisko pracy. Umiejętności interpersonalne, zarządzanie zespołami ludzkimi. W4: 
Struktura plików i nazewnictwo kontenerów w projekcie, kody, wersje, wymogi formalne (punkty bazowe projektu, formaty danych, etc.) W5: Konfiguracja środowiska 
BIM: szablony, symbole, indeksy opisowe, kwalifikowane biblioteki komponentów, tworzenie wg celów BIM, standardy jakości obiektów, poziomy LOD. W6: 
Organizacja pracy zespołowej, środowisko worksharing w sieciach LAN, WAN i chmurze. W7: Wymiana informacji projektowej, weryfikacja, komentowanie przy użyciu 
narzędzi BIM , chmurowych i innych.

Warunkiem zaliczenia modułu kształcenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego i ustnego egzaminu obejmującego tematykę wykładów oraz zaliczenie ćwiczeń 
audytoryjnych. W celu egzaminu słuchacz powinien uzyskać minimum 50% mozliwych do zdobycia punktów z testu egzaminacyjnego. Przeliczenie zdobytej liczby 
punktów na ocenę z modułu kształcenia: < 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). Obecność na ćwiczeniach audytorjnych jest obowiązkowa. 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

Wymagania wstępne 

Cel modułu kształcenia

Treści kształcenia w zakresie zajęć teoretycznych (wykłady)

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

ĆW1:Konfiguracja i weryfikacja chmurowego środowiska BIM i organizacja pracy zespołowej dla konkretnego zadania.

WIEDZA - ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Zna terminologię i zakres implementacji metodyki BIM na różnych poziomach 
LOD

Zna i rozumie zasady pracy współbieżnej i procesy IPD w kontekście 
zarządzania pracą zespołu projektowego

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

UMIEJĘTNOŚCI - ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Zna otwarte standardy BIM (IFC, BCF, COBie UK, Uniclass-2015) , zasady 
przekazywania, weryfikacji i wersjonowania modeli BIM
Zna i rozumie metodykę, role, stanowiska, odpowiedzialności i uwarunkowania 
pracy w zespole projektowym, realizującym przedsięwzięcie w technologii BIM. 
Ma wiedzę na temat organizacji środowiska pracy Common Data Environment 
(CDE)

Zna podstawy i polityki bezpieczeństwa danych w środowiskach chmurowych
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SPBIM_U04 - + - - - ĆW1 - -

SPBIM_U09 + + - - W1-W7 ĆW1 - -

SPBIM_K02 - + - - - ĆW1 - -

SPBIM_K03 - + - - - ĆW1 - -

Zajęcia 
teoretyczne

Zajęcia 
teoretyczne

Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Projekt

SPBIM_W01 Egzamin 
pisemny

- - -

Archiwizowany arkusz 
egzaminu; ocena i 

punkty ECTS w 
dokumentacji 

przebiegu studiów

- - -

SPBIM_W02
Egzamin 
pisemny

Opracowanie 
zadania 

ćwiczeniowego
- -

Archiwizowany arkusz 
egzaminu; ocena i 

punkty ECTS w 
dokumentacji 

przebiegu studiów

Archiwizowana praca; 
ocena i punkty ECTS w 

dokumentacji 
przebiegu studiów

- -

SPBIM_W07
Egzamin 
pisemny

- - -

Archiwizowany arkusz 
egzaminu; ocena i 

punkty ECTS w 
dokumentacji 

przebiegu studiów

- - -

SPBIM_W08
Egzamin 
pisemny

Opracowanie 
zadania 

ćwiczeniowego
- -

Archiwizowany arkusz 
egzaminu; ocena i 

punkty ECTS w 
dokumentacji 

przebiegu studiów

Archiwizowana praca; 
ocena i punkty ECTS w 

dokumentacji 
przebiegu studiów

- -

SPBIM_W09 Egzamin 
pisemny

Opracowanie 
zadania 

ćwiczeniowego
- -

Archiwizowany arkusz 
egzaminu; ocena i 

punkty ECTS w 
dokumentacji 

przebiegu studiów

Archiwizowana praca; 
ocena i punkty ECTS w 

dokumentacji 
przebiegu studiów

- -

SPBIM_U04 -
Opracowanie 

zadania 
ćwiczeniowego

- - -
Archiwizowana praca; 
ocena i punkty ECTS w 

dokumentacji 
przebiegu studiów

- -

SPBIM_U09 Egzamin 
pisemny

Opracowanie 
zadania 

ćwiczeniowego
- -

Archiwizowany arkusz 
egzaminu; ocena i 

punkty ECTS w 
dokumentacji 

przebiegu studiów

Archiwizowana praca; 
ocena i punkty ECTS w 

dokumentacji 
przebiegu studiów

- -

Potrafi organizować pracę zespołu BIM, przygotować środowisko worksharing 
w sieciach LAN, WAN i w chmurze

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

Jest gotów do przestrzegania zasad odpowiedzialności zawodowej, etyki i 
kultury współpracy w środowisku IPD dla utrzymania jakości projektu i 
organizowania go w sposób użyteczny dla innych członków grupy

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

Potrafi przygotować strategię wdrożenia BIM w proces budowlany, określić 
potrzeby kadrowe i zbudować zespół projektowy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Zna i rozumie metodykę, role, stanowiska, odpowiedzialności i uwarunkowania 
pracy w zespole projektowym, realizującym przedsięwzięcie w technologii BIM. 
Ma wiedzę na temat organizacji środowiska pracy Common Data Environment 
(CDE)

Zna podstawy i polityki bezpieczeństwa danych w środowiskach chmurowych

WIEDZA - ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Zna terminologię i zakres implementacji metodyki BIM na różnych poziomach 
LOD

Zna i rozumie zasady pracy współbieżnej i procesy IPD w kontekście 
zarządzania pracą zespołu projektowego

Potrafi przygotować strategię wdrożenia BIM w proces budowlany, określić 
potrzeby kadrowe i zbudować zespół projektowy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

UMIEJĘTNOŚCI - ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Potrafi organizować pracę zespołu BIM, przygotować środowisko worksharing 
w sieciach LAN, WAN i w chmurze

Zna otwarte standardy BIM (IFC, BCF, COBie UK, Uniclass-2015) , zasady 
przekazywania, weryfikacji i wersjonowania modeli BIM
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SPBIM_K02 -
Opracowanie 

zadania 
ćwiczeniowego

- - -
Archiwizowana praca; 
ocena i punkty ECTS w 

dokumentacji 
przebiegu studiów

- -

SPBIM_K03 -
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
32 16 16 0 0 0,6 0,6 0 0 1,3
8 0 8 0 0 0 0,3 0 0 0,3

12 12 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5
8 0 8 0 0 0 0,3 0 0 0,3

15 15 0 0 0 0,6 0 0 0 0,6
75 43 32 0 0 1,7 1,3 0 0 3

mgr Marcin Sokołowski

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

Liczba godzin wg Planu Studiów
Przygotowanie do zajęć dydaktycznych

Zapoznanie ze wskazaną literaturą
Przygotowanie do zaliczenia
Przygotowanie do egzaminu

Sumaryczne potrzeby do osiągnięcia efektów kształcenia

FORMA PRACY SŁUCHACZA

Godzinowy nakład pracy słuchacza Liczba punktów ECTS

RAZEM RAZEM

dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna

Podpis, tytuł/stopień naukowy/zawodowy imię i 
nazwisko osoby wnioskującej o utworzenie 

studiów podyplomowych

Zajęcia praktyczne Zajęcia praktyczne

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

Jest gotów do przestrzegania zasad odpowiedzialności zawodowej, etyki i 
kultury współpracy w środowisku IPD dla utrzymania jakości projektu i 
organizowania go w sposób użyteczny dla innych członków grupy


