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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu PRAWO W PROCESIE INWESTYCYJNYM. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNYCH, PG_00050832

Kierunek studiów Architektura

Data rozpoczęcia studiów październik 2019 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć z obszarów nauk 
humanistycznych lub nauk 
społecznych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 4 Język wykładowy polski

Semestr studiów 8 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia egzamin

Jednostka prowadząca Wydział Architektury -> Katedra Projektowania Środowiskowego

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot Andrzej Kondracki
Prowadzący zajęcia z przedmiotu Andrzej Kondracki

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

PRAWO W PROCESIE INWESTYCYJNYM. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNYCH, 2022/23 - 
Moodle ID: 31101
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=31101

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

15 2.0 33.0 50

Cel przedmiotu Zapoznanie studenta z przepisami prawa istotnymi w zawodzie architekta.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W07] ma ogólną wiedzę na 
temat zasad obowiązujących przy 
opracowywaniu podstawowych 
elementów dokumentacji 
architektoniczno-budowlanej oraz 
przepisów i procedur stosowanych 
w procesie realizacji inwestycji w 
Polsce jak i w innych państwach 
członkowskich UE

ma ogólną wiedzę na temat zasad 
obowiązujących przy 
opracowywaniu podstawowych 
elementów dokumentacji 
architektoniczno-budowlanej oraz 
przepisów i procedur stosowanych 
w procesie realizacji inwestycji w 
Polsce jak i w innych państwach 
członkowskich UE

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_W08] ma wiedzę na temat roli 
architekta w społeczeństwie oraz 
wiedzę w zakresie ochrony 
własności intelektualnej; zna 
przepisy obowiązujące w 
zawodzie architekta

Student zna regulacje z zakresu 
ochrony własności intelektualnej

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_U07] prawidłowo interpretuje 
zapisy aktów prawnych 
dotyczących zagospodarowania 
przestrzennego i stosuje się do 
nich w procesie projektowania; 
opracowuje projekt zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i z 
uwzględnieniem czynników 
ekonomicznych

Student potrafi odnieść 
obowiązujące przepisy do 
projektowania

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_K01] rozumie pozatechniczne 
aspekty i skutki działalności w 
zawodzie architekta, jej wpływu na 
środowisko oraz związanej z tym 
odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje; jest 
przygotowany do postępowania 
zgodnie z zasadami etyki zawodu 
architekta i urbanisty

Student zna regulacje z zakresu 
etyki zawodu architekta

[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
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Treści przedmiotu Prawo budowlane. Prawodawstwo.

 

Rola prawa w życiu architekta. Od konstytucji do odpowiedzialności jako zawodu zaufania publicznego.

Analiza i omówienie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane Dz.U.2020.471 z dnia 2020.03.18 
oraz t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.

Szczegółowe omówienie zakresu Procedur budowlanych z art. 29 i 30 Prawa Budowlanego po 
nowelizacji ; kompetencje organów I i II instancji.

Analiza i omówienie rozporządzenia   Ministra     Rozwoju   z dnia  11 września  2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z przykładami;

Omówienie i przedstawienie zakresu Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym po zmianach tj. (Dz.U.2019.1696) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 września 2019 r. 
jako podstawa działań inwestycyjnych.

Rola architekta w oparciu o Prawo Budowlane w kontekście USTAWY z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa wraz z omówieniem Zasad Etyki 
Zawodu Architekta (dokumentu Izby Samorządu Zawodowego).

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
egzamin pisemny Prawodawstwo 75.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Kucza-Kuczyński  K., Zawód-architekt; o etyce zawodowej i moralności 
architektury. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2004.

Uzupełniająca lista lektur Spector T., The Ethical Architect; the dilemma of contemporary 
practice. Princeton Architectural Press, New York 2001

 

Idem R. (red), Formacja studentów architektury. Edukacja w zakresie 
etyki zawodowej, WAPG, 2012

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej Architektów, architekci

a/            mogą działać na rzecz pozbawienia innego architekta przyrzeczonej mu pracy w granicach prawa

b/            mogą działać na rzecz pozbawienia innego architekta przyrzeczonej mu pracy w ramach zdrowej 
konkurencji

c/            nie działają na rzecz pozbawienia innego architekta przyrzeczonej mu pracy

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


