
W  In for ma to rze  znaj dzIe cIe  Pañ stWo 
Pod sta Wo We  In for ma cje  do ty cz¥ ce 
stu dIo Wa nIa  na  Wy dzIa Le  In ̄ y nIe rII 
L¥ do Wej  Po LI tech nI kI  kra koW skIej, 
W tym o Pro Wa dzo nych kIe run kach 
I  sPe cjaL no œcIach.  do WIe cIe  sIê 
te¯,  ja kIe  mo¯ LI Wo œcI  da je 
ukoñ cze nIe stu dIÓW na WIL 
(syL Wet kI ab soL Wen tÓW)



Wy dzia³  In ¿y nie rii  L¹ do wej  po- 
sia da  70-let nie  do œwiad cze nie 
w  kszta³ ce niu  tech nicz nym  na 
po zio mie  wy¿ szym.  ofe ru je  on 
stu dia  na  kie run kach:  Budownic
two  i  Transport oraz  stu dia  na 
kie run ku  miê dzy wy dzia ³o wym 
Go spo dar ka prze strzen na.  Kie
runekBudownictwoprowadzo
nyjestrównie¿wjêzykuangiel
skim.  Wy dzia³  nasz  jest  jed nym 
z  trzech  naj wiêk szych  i  naj wy ¿ej 
ce nio nych  wy dzia ³ów  bu dow nic-
twa  w  Pol sce.  Wy dzia³  po sia da 
akre dy ta cjê  in sty tu cjo nal n¹  Pol-
skiej  ko mi sji  akre dy ta cyj nej  oraz 
komisji  akredytacyjnej  uczelni 
technicznych (kaut).
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INFORMACJE  oGÓL ne o Wy dzIa Le



sta ran nie  opra co wa ne  i  zgod ne  z  za le ce nia mi  mi ni ster stwa  na uki  i  szkol nic twa 
Wy¿ sze go pro gra my stu diów po zwa la j¹ na zdo by cie wie dzy nie zbêd nej ab sol wen-
to m  naszych  kie run ków  stu diów.  Gwa ran cjê  wy so kiej  ja ko œci  stu diów  na  na szym 
Wy dzia le  sta no wi  wy so ko  kwa li fi ko wa na  ka dra  pra cow ni ków  na uko wo -dy dak tycz-
nych. W³a œci wy po ziom stu diów na Wy dzia le za pew nia j¹ tak ¿e licz ne, do brze wy po-
sa ¿o ne  la bo ra to ria  dy dak tycz ne.  za jê cia  w  la bo ra to riach  u³a twia j¹  zro zu mie nie 
za gad nieñ teo re tycz nych oraz przy go to wu j¹ do roz wi¹ zy wa nia prak tycz nych za dañ 
in ¿y nier skich. 

dla stu den tów stu diów II stop nia zo sta ³y przy go to wa ne spe cjal no œci, któ re umo¿ li-
wia j¹ re ali zo wa nie in dy wi du al nych za in te re so wañ. Po ich ukoñ cze niu mo¿ na kon ty-
nu owaæ na ukê na stu diach dok to ranc kich (III stop nia) i po dy plo mo wych. 

stu den ci  na sze go  Wy dzia ³u,  w  ra mach  pro gra mów  eu ro pej skich  np.  era smus+ 
mo g¹  re ali zo waæ  czêœæ  stu diów  w  uczel niach  za gra nicz nych.  obec nie  Wy dzia³ 
wspó³ pra cu je z oko ³o 50 uczel nia mi w kra jach eu ro py. 

¯y cz¹c Pañ stwu w³a œci we go i ko rzyst ne go wy bo-
ru Wy dzia ³u i kie run ku przy sz³ych stu diów li czymy 
na  spo tka nie  pod czas  re kru ta cji  i  uro czy stej  
in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go. 

INFORMACJE  oGÓL ne o Wy dzIa Le
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DZIEKAN

dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. Pk 

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach (1999), specjalista w zakresie analiz efektywno-
ści funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transportowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych 
i układu drogowego. W 2011 r. został powołany w skład 
Rady Programowej ds. Rozwoju Systemu Transportowego 
Miasta Krakowa, działającej przy Prezydencie Miasta. Od 
2015 r. jest członkiem Komisji Budownictwa Oddziału PAN 
w Krakowie. Ma w swoim dorobku ponad 80 publikacji na-
ukowych i jedną monografię. Jest autorem lub współauto-
rem ponad 140 prac projektowych, brał udział w wielu pro-
jektach finansowanych przez Unię Europejską, m.in. Civitas 
Caravel, MAX, Tracit, Posmetrans, GSP. Działa aktywnie 
w obszarze transportu, jest ekspertem Komisji Europejskiej 
oraz konsultantem wielu projektów realizowanych przez 
samorządy lokalne. Został wyróżniony Honorową i Złotą 
Odznaką Politechniki Krakowskiej oraz trzykrotnie nagrodą 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (Ernest 
2011, 2013 i 2014).

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYDZIA£U

W sk³ad Wy dzia ³u In ¿y nie rii L¹ do wej wcho dz¹ na stê pu j¹ ce jed nost ki: 

In sty tut ma te ria ³ów i kon struk cji bu dow la nych L-1

In sty tut In ¿y nie rii drogowej, kolejowej i transportu L-2

Instytut zarz¹dzania w budownictwie L-3 

In sty tut me cha ni ki bu dow li L-4

In sty tut tech no lo gii In for ma tycz nych w In ¿y nie rii L¹ do wej L-5

ma³opolskie Laboratorium budownictwa energooszczêdnego L-6

W£ADZE WYDZIA£U w kadencji 2016–2020

Pra c¹ Wy dzia ³u kie ru je dzie kan, któ ry ma do po mo cy czte rech 
Pro dzie ka nów. obec nie funk cje te pe³ ni¹ na stê pu j¹ ce oso by:
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PRODZIEKANI studia stacjonarne

dr hab. inż. Lucyna Domagała
Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej kierunku Budow-
nictwo o specjalności Konstrukcje Budowlane. Specjalista w dziedzinie technologii 
materiałów budowlanych, w szczególności konstrukcyjnych betonów lekkich. Autor-
ka i współautorka ponad 70 publikacji naukowych. Uczestnik projektów naukowych 
oraz badań i ekspertyz dla przemysłu. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi 
zajęcia w języku polskim i angielskim m.in. z przedmiotów Technologia betonu, Tech-
nologia prefabrykacji betonowej i Zaawansowane materiały konstrukcyjne. Członek 
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych, członek Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego (KT 274 ds. betonu); członek Sekcji Inżynierii Materiałów Budowla-
nych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. 

dr inż. Marek Bauer
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej kierunku 
Budownictwo o specjalności Drogi, Ulice i Autostrady. W pracy nauko-
wo-badawczej zajmuje się problematyką modelowania procesów trans-
portowych, planowaniem i projektowaniem systemów transportowych 
oraz jakością komunikacji miejskiej, w tym usprawnieniami dla ruchu 
pojazdów transportu zbiorowego. Autor i współautor ponad 70 publikacji 
naukowych oraz około 100 opracowań studialnych i ekspertyz. Kierownik 
i uczestnik projektów UE prowadzonych na PK. Laureat nagrody Ministra 
Infrastruktury za najlepszą pracę doktorską z dziedziny Transportu, od-
znaczony Honorową Odznaką PK. W ramach działalności dydaktycznej 
prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów: Planowanie sieci transportowych, 
Miejski transport publiczny, Komunikacja zbiorowa, Infrastruktura trans-
portowa, matematyka stosowana. Promotor ponad 80 prac dyplomo-
wych na kierunkach: transport, gospodarka przestrzenna i budownictwo. 
Członek zespołów zadaniowych powołanych przez Prezydenta Miasta 
Krakowa, uczestnik licznych inicjatyw społecznych działających na rzecz 
poprawy systemu transportowego Krakowa.

dr in¿. Dorota Jasiñska
ab sol went ka Wy dzia ³u In ¿y nie rii L¹ do wej Po li tech ni ki kra kow skiej kierun-
ku budownictwo o specjalności mechanika stosowana. au tor ka i wspó³-
au tor ka  wie lu  pu bli ka cji  na uko wych.  uczest nik  gran tów  i  pro jek tów 
na uko wych. spe cja li sta w za kre sie me cha ni ki  oœrod ków ci¹ g³ych, me-
cha ni ki kon tak tu i na no me cha ni ki. za pra cê na uko w¹ otrzy ma ³a sty pen-
dium fun da cji na uki Pol skiej na rok 1995 oraz na gro dê Pre ze sa ra dy 
mi ni strów za wy ró¿ nia j¹ c¹ siê roz pra wê dok tor sk¹. W ramach działalno-
ści dydaktycznej pro wa dzi wy k³a dy m.in. z me cha ni ki, teo rii sprê ¿y sto œci  
i me tod ma te ma tycz nych w me cha ni ce.
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PRODZIEKAN studia niestacjonarne

dr hab. inż. Agnieszka Leśniak
Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej kierunku Budow-
nictwo o specjalności Technologia i Organizacja Budownictwa. Stopień naukowy 
doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budownictwo uzyskała w 2004 r.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania przedsięwzięciem budowlanym, 
modelowania procesów decyzyjnych wykonawców, organizacji robót i planowania 
kosztów w budownictwie. Autorka i współautorka około 70 publikacji naukowych. 
Dwukrotnie uczestniczyła w miesięcznych stażach zagranicznych. Aktywny uczest-
nik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. W ramach działalności 
dydaktycznej prowadzi zajęcia m.in. z Kosztorysowania, Ekonomiki budownictwa, 
Ekonomiki i zarządzania w procesie inwestycyjnym, Zarządzania przedsięwzięciami 
budowlanymi oraz Realizacji inwestycji budowlanych wg FIDIC. Promotor wielu in-
żynierskich i magisterskich prac dyplomowych. W 2014 roku wyróżniona Honorową 
Odznaką Politechniki Krakowskiej. Członek PZITB.
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INFORMACJE OGÓLNE O STUDIACH

Wy dzia³ In ¿y nie rii L¹ do wej pro wa dzi stu dia w dwóch try bach: 

sta cjo nar nym   –  za jê cia pro wa dzo ne s¹ w dni ro bo cze,  
od po nie dzia³ ku do pi¹t ku

nie sta cjo nar nym  –  za jê cia pro wa dzo ne s¹ w dwu- lub trzy dnio wych  
zjaz dach, w pi¹t ki, so bo ty i nie dzie le, co dwa ty go dnie 

ze wzglê du na cha rak ter i po ziom kszta³ ce nia pro wa dzo ne s¹ stu dia: 

sta cjo nar ne   I stop nia – 3,5-let nie
      II stop nia – 1,5-rocz ne
      III stop nia (dok to ranc kie) – 4-let nie

nie sta cjo nar ne   I stop nia – 4,5-let nie
      II stop nia – 2-let nie
      po dy plo mo we – 1 lub 2 se me stral ne

 Wy dzia³ In ¿y nie rii L¹ do wej pro wa dzi kszta³ ce nie na kie run kach: 

BU DOW NIC TWO (równie¿ w jêzyku angielskim)
TRANS PORT
oraz na kierunku miêdzywydzia³owym: 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
 (prowadzonym wspólnie z Wydziałem Architektury oraz Wydziałem Inżynierii 
Środowiska)

ZASADY REKRUTACJI

 Przez pierw sze 3,5 ro ku (stu dia sta cjo nar ne I stop nia) kszta³ ce nie 
od by wa siê bez po dzia ³u na spe cjal no œci. umo¿ li wia  to za po-
zna nie  siê  ze  spe cy fi k¹  wy bra ne go  kie run ku  stu diów  i  do bre 
przy go to wa nie  do  pra cy  za wo do wej,  a  na stêp nie  po zwa la  na 
bar dziej doj rza ³y wy bór spe cjal no œci pod czas re kru ta cji na stu dia 
II  stop nia.  Wy bór  spe cjal no œci  ozna cza  de cy zjê  grun tow ne go 
po zna nia  da nej  dzie dzi ny  wie dzy.  cha rak te ry sty ki  po szcze gól-
nych spe cjal no œci przed sta wio no w dal szej czê œci in for ma to ra. 

Wy ró¿ nia j¹ cy siê stu den ci ma j¹ mo¿ li woœæ realizacji in dy wi-
du al ne go pla nu stu diów i pro gra mu na ucza nia, uzgod nio ne-
go z opie ku nem na uko wym. 

n n n  
Zasady  
rekrutacji  
w pigu³ce
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za jê cia  pro wa dzo ne  s¹  w  na stê pu-
j¹ cych for mach: 
wy k³a dy,  æwi cze nia  au dy to ryj ne, 
æwi cze nia  pro jek to we,  la bo ra to ria 
(w  tym  kom pu te ro we),  se mi na ria, 
prak ty ki w przed siê bior stwach pañ-
stwo wych  lub  pry wat nych  (w  tym 
w fir mach za gra nicz nych). 

Po  ukoñ cze niu  stu diów  I  stop nia 
ab sol went otrzy mu je ty tu³ za wo do wy 
in ¿y nie ra, zaœ po ukoñ cze niu stu diów  
II stop nia ty tu³ ma gi stra in ¿y nie ra. 

ukoñ cze nie  Wy dzia ³u  na  kie run ku 
bu dow nic two sta no wi pod sta wê do 
pod jê cia  przez  ab sol wen ta  sta rañ 
o upraw nie nia bu dow la ne.

SPRA WY SO CJAL NE

student mo ¿e ubie gaæ siê o: 

– miejsce w domu studenckim,

– stypendium socjalne,

–  stypendium socjalne w zwiêkszonej wysokoœci z tytu³u zamieszkania  
w domu studenckim lub innym obiekcie ni¿ dom studencki,

– stypendium rektora dla najlepszych studentów,

– stypendium ministra nauki i szkolnictwa Wy¿szego za wybitne osi¹gniêcia,  

– stypendium specjalne dla osób niepe³nosprawnych,

– zapomogê losow¹.

Po li tech ni ka kra kow ska sta ra siê u³a twiæ stu dio wa nie oso-
bom z ró¿ nym stop niem nie pe³ no spraw no œci. W struk tu rze 
uczel ni  na  sta ³e  wpi sa ne  jest  biu ro  ds.  osób  nie pe³ no-
spraw nych  z  Pe³ no moc ni kiem  rek to ra  na  cze le.  do 
bu dyn ku Wy dzia ³u In ¿y nie rii L¹ do wej do bu do wa na zo sta-
³a  win da  ze wnêtrz na  u³a twia j¹ ca  oso bom  na  wóz kach  
do stêp do czte rech kon dy gna cji. sa le wy k³a do we Wy dzia-
³u  wy po sa ¿o ne s¹ w pê tle in duk cyj ne (dla stu den tów nie-
do s³y sz¹ cych  wy po ¿y cza ne  s¹  urz¹ dze nia  prze no œne). 
Wœród pra cow ni ków dzie ka na tu Wy dzia ³u s¹ oso by w³a-
da j¹ ce jê zy kiem mi go wym. 



1)                     W ramach kierunku Budownictwo po 5 semestrze studiów realizowanych bez podziału na specjalności następuje  
wybór jednej z czterech specjalności: drogi kolejowe; drogi, ulice i autostrady; konstrukcje budowlane i inżynierskie; 
technologia i organizacja budownictwa

2–5), 7), 9–10)   Specjalności uruchamiane wyłącznie na studiach stacjonarnych 
6), 8)            Specjalności uruchamiane wyłącznie na studiach niestacjonarnych

KIERUNKI STUDIÓW I SPECJALNOŒCI

STACJONARNE

STACJONARNE

I stopnia, 3,5-letnie
(bez specjalnoœci)

II stopnia, 1,5-roczne II stopnia, 2-letnie

NIESTACJONARNE

NIESTACJONARNE

I stopnia, 4,5-letnie
(bez specjalnoœci) 1)

BUDOWNICTWO (w jêzyku angielskim)

SPECJALNOŒCI 
Budowlane obiekty inteligentne

Budowle i środowisko 2)

Budowle – informacja i modelowanie (BIM)3)

Drogi kolejowe
Drogi, ulice i autostrady

Infrastruktura transportu lotniczego 4)

Inżynieria wodna i komunalna 5)

Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Mechanika materiałów i konstrukcji 

budowlanych
Mosty i budowle podziemne

Technologia i organizacja budownictwa
Zarządzanie i marketing w budownictwie

Zastosowania informatyki w budownictwie 6)

BUDOWNICTWO (w jêzyku polskim)

SPECJALNOŒÆ
konstrukcje budowlane i in¿ynierskie

I stopnia, 3,5-letnie
(bez specjalnoœci)

II stopnia, 1,5-roczne

–

–

TRANSPORT

I stopnia, 3,5-letnie
(bez specjalnoœci)

STACJONARNE

II stopnia, 1,5-roczne II stopnia, 2-letnie

NIESTACJONARNE

I stopnia, 4,5-letnie

SPECJALNOŒCI 
inteligentne zintegrowane systemy 

transportowe i logistyczne 7)

spedycja
systemy transportowe i logistyczne 8)

transport kolejowy 9)

transport lotniczy 10) 
transport miejski

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
(kierunek miedzywydzia³owy)I stopnia, 3,5-letnie

(bez specjalnoœci)

II stopnia, 1,5-roczne 

–

–

STACJONARNE NIESTACJONARNE

SPECJALNOŒCI 
urbanistyka i transport

planowanie przestrzenne  
i gospodarka komunalna
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BU DOW NIC TWO

bu dow nic two to jed na z prio ry te to-
wych dzie dzin go spo dar ki,  a  in ¿y-
nier  bu dow nic twa  to  je den  z  naj-
bar dziej  atrak cyj nych,  wszech-
stron nych, pre sti ¿o wych i po szu ki-
wa nych na ryn ku kra jo wym i eu ro-
pej skim za wo dów. 

Ab sol went I stop nia 

ab sol wen ci w czasie studiów otrzy-
mu j¹  ty tu³  za wo do wy  in ¿y nie ra. 
uzy sku j¹  kwa li fi ka cje  do  pro jek to-
wa nia  nie skom pli ko wa nych  obiek-
tów bu dow la nych i kon struk cji in ¿y-
nier skich,  kie ro wa nia  pra ca mi 
w  za kre sie  ich wy ko na nia,  re mon-
tów,  u¿yt ko wa nia,  pe³ nie nia 
po moc ni czych  lub  wspó³ au tor-
skich  dzia ³añ  twór czych,  wspó³-
dzia ³a nia  przy  pro jek to wa niu  pro-
ce sów tech no lo gicz nych w wy twór-
niach  ma te ria ³ów  i  kon struk cji 
bu dow la nych,  u¿yt ko wa nia  sys te-
mów  in for ma tycz nych  ma j¹ cych 
za sto so wa nie  w  bu dow nic twie. 
za po zna j¹  siê  z or ga ni za cj¹ prze-
my s³u  bu dow la ne go,  pro ce du ra mi 
re ali za cji  obiek tów  bu dow la nych 
i  obo wi¹ zu j¹ cy mi  prze pi sa mi 
bu dow la ny mi.  s¹  tak  przy go to wa-
ni,  by  mo gli  za pla no waæ  prze bieg 
bu do wy,  spo rz¹ dziæ  kosz to rys, 
a z chwi l¹ otrzy ma nia kon trak tu re ali zo waæ go umie jêt nie za rz¹ dza j¹c ludŸ mi, sprzê-
tem  i kosz ta mi. Po tra fi¹ po s³u gi waæ siê wspó³ cze œnie sto so wa nym opro gra mo wa-
niem s³u ¿¹ cym do sze ro ko  ro zu mia ne go, kom pu te ro wo wspo ma ga ne go pro jek to-
wa nia  kon struk cji  in ¿y nier skich  (cad),  umo¿ li wia j¹ cym  m.  in.  spraw ne  kre œle nie, 
ob li cza nie oraz spraw dza nie spe³ nie nia nor mo wych wa run ków no œno œci i u¿yt ko wa-
nia.  uzy ska na  wie dza  ba zu je  na  zdo by czach  no wo cze snej  tech ni ki  z  wy ko rzy sta-
niem me tod kom pu te ro wych i tech no lo gii in for ma tycz nych.
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ab sol wen ci  ma j¹  zdol noœæ  ro zu mie nia  spo ³ecz nych,  eko no micz nych,  praw nych 
i  in nych  po za tech nicz nych  uwa run ko wañ  dzia ³al no œci  in ¿y nier skiej.  Wy ka zu j¹  siê 
umie jêt no œci¹ pra cy w ze spo le. 

ab sol wen ci uzy sku j¹ pod sta wê do ubie ga nia siê, po spe³ nie niu usta wo wych wy ma gañ, 
o upraw nie nia bu dow la ne do wy ko ny wa nia sa mo dziel nych funk cji w  bu dow nic twie.

Ab sol went II stop nia 

ab sol wen ci otrzy mu j¹ ty tu³ za wo do wy ma gi stra in ¿y nie ra. W cza sie stu diów po sze-
rza j¹ wie dzê zdo by t¹ na stu diach I stop nia. sta no wi ona pod sta wê do twór czej pra-
cy,  usta wicz ne go  kszta³ ce nia  i  zdo by wa nia  prak tycz nych  umie jêt no œci  w  sze ro ko 
ro zu mia nej dzie dzi nie in ¿y nie rii l¹ do wej. 

ab sol wen ci  ma j¹  zdol noœæ  ro zu mie nia  spo ³ecz nych,  eko no micz nych,  praw nych  
i  in nych  po za tech nicz nych  uwa run ko wañ  dzia ³al no œci  in ¿y nier skiej.  Wy ka zu j¹  siê 
umie jêt no œci¹ pra cy w ze spo le. 

ab sol wen ci s¹ przy go to wa ni do pra cy w biu rach pro jek to wo -ko nstr uk cyjnych, przed-
siê bior stwach wy ko naw stwa bu dow la ne go, w³a snych  fir mach bu dow la nych, pla ców-
kach na uko wo -b ad awczych i kon sul tin go wych, wy¿ szych uczel niach, or ga nach nad zo-
ru bu dow la ne go oraz w s³u¿ bach ad mi ni stra cji pañ stwo wej i sa mo rz¹ do wej. 

W  cza sie  stu diów  zainteresowani  mo g¹  ukoñ czyæ  stu dium  pe da go gicz ne,  któ re 
upraw nia do na ucza nia w szko ³ach za wo do wych. 

ukoñczenie kierunku umo¿liwia staranie siê, po spe³ nie niu usta wo wych wy ma gañ, 
o upraw nie nia bu dow la ne do wy ko ny wa nia sa mo dziel nych funk cji w  bu dow nic twie.

 CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŒCI

BU DOW LA NE OBIEK TY IN TE LI GENT NE

ab sol wen ci tej spe cjal no œci posiadaj¹ po sze rzo n¹ wie dzê i umie jêt no œci w za kre sie 
pro jek to wa nia  i eks plo ata cji no wo cze snych bu dow li no wej ge ne ra cji  (tzw. bu dow li 
in te li gent nych)  oraz  wie dzê  o  no wo cze snych,  w  tym  tak ¿e  o  tzw.  in te li gent nych 
ma te ria ³ach bu dow la nych, au to ma tycz nym ste ro wa niu bu dow l¹, jej funk cjo no wa niu, 
o spo so bach jej za bez pie cza nia, za pew nia nia bez pie czeñ stwa i kom for tu prze by wa-
j¹ cych w niej lu dzi. 

absolwenici  s¹  przy go to wa ni  do  pra cy  w  spe cja li stycz nych  fir mach  wy ko rzy stu j¹-
cych no wo cze sne sys te my ste ro wa nia i tech no lo gie in for ma cyj ne w bu dow nic twie. 
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BU DOW LE I ŒRO DO WI SKO

ab sol wen ci  tej spe cjal no œci po sia da j¹ pod sta wo w¹ wie dzê  i umie jêt noœæ  jej wy ko-
rzy sta nia w za kre sie ta kich, wspó³ cze œnie wa¿ nych za gad nieñ in ter dy scy pli nar nych 
w bu dow nic twie, jak: aku sty ka i wi bro aku sty ka sto so wa na w bu dow nic twie; wp³y wy 
œro do wi sko we, sej smicz ne i pa ra sej smicz ne na bu dow le i lu dzi; in ¿y nie ria wia tro wa, 
in te rak cja  bu dow la -p od ³o¿ e;  bu dow nic two  ener go osz czêd ne;  ochro na  bu dow li 
przed  wp³y wa mi  œro do wi sko wy mi;  t³u mi ki  drgañ  me cha nicz nych  i  aku stycz nych; 
no wo cze sne ma te ria ³y kon struk cyj ne; kom fort lu dzi i wi bro eko lo gia w bu dow nic twie; 
pod sta wy  pro jek to wa nia  bu dow li  spe cjal nych  przy  wp³y wach  œro do wi sko wych; 
za gad nie nia spe cjal ne  fun da men to wa nia; ba da nia bu dow li  i  kon struk cji przy wp³y-
wach œro do wi sko wych. 

BU DOW LE – IN FOR MA CJA I MO DE LO WA NIE (BIM)

ab sol wen ci tej spe cjal no œci po sia da j¹ prak tycz n¹ wie dzê i umie jêt no œci w  za kre sie 
sto so wa nia  no wo cze snych  tech nik  kom pu te ro we go  mo de lo wa nia  i  wspo ma ga nia 
pro jek to wa nia (cad) oraz za rz¹ dza nia  in for ma cj¹ o obiek tach bu dow la nych (bIm). 
Po nad to s¹ przy go to wa ni teo re tycz nie i prak tycz nie do ko rzy sta nia w pro jek to wa niu 
kon struk cji z  no wo cze snych pro gra mów ob li cze nio wych opar tych na me to dzie ele-
men tów skoñ czo nych (mes). 

ab sol wen ci tej spe cjal no œci bê d¹ mo gli zna leŸæ za trud nie nie w fir mach bu dow la nych 
(wy ko naw czych, pro jek to wych  i  roz wi ja j¹ cych no we  tech no lo gie dla bu dow nic twa) 
oraz  w  fir mach i jed nost kach o pro fi lu ba daw czo -r oz wo jowym. 
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DRO GI KO LE JO WE

ab sol wen ci  tej  spe cjal no œci  posiadaj¹  po sze rzo n¹  wie dzê  i  umie jêt no œci  ostat nio 
szcze gól nie po szu ki wa ne na ryn ku w za kre sie pro jek to wa nia, bu do wy i eks plo ata cji 
no wo cze snych  li nii ko le jo wych, sie ci  tram wa jo wych, me tra  i ko lei spe cjal nych oraz 
in nych ele men tów  in fra struk tu ry  trans por to wej. s¹  tak ¿e przy go to wa ni do pro jek to-
wa nia, bu do wy i eks plo ata cji mo stów, tu ne li, es ta kad i wia duk tów. 

za po zna j¹ siê rów nie¿ z me to da mi pla no wa nia roz wo ju uk³a dów ko mu ni ka cyj nych, 
ste ro wa nia  ru chem  ko le jo wym  oraz  mo der ni za cji  ist nie j¹ cych  obiek tów  trans por tu 
szy no we go.

DRO GI, ULI CE I AU TO STRA DY

ab sol wen ci  tej  spe cjal no œci  posiadaj¹  po sze rzo n¹  wie dzê 
i umie jêt no œci w za kre sie pro jek to wa nia, bu do wy oraz eks-
plo ata cji au to strad, ulic i in nych dróg, skrzy ¿o wañ i wê z³ów 
dro go wych  oraz  in nych  ele men tów  in fra struk tu ry  dro go wej 
i  trans por to wej.  s¹  tak ¿e  przy go to wa ni  do  pro jek to wa nia, 
bu do wy i eks plo ata cji mo stów, tu ne li, es ta kad i wia duk tów. 

Znają również metody pla no wa nia roz wo ju sie ci dro go wej, 
z  me to da mi  in ¿y nie rii  ru chu,  w  tym  bez pie czeñ stwem 
i  or ga ni za cj¹  ru chu  oraz  z  roz wi¹ za nia mi  w  ko mu ni ka cji 
zbio ro wej. 

IN FRASTRUK TU RA LOT NI SKO WA

ab sol wen ci tej spe cjal no œci s¹ przy go to wa ni do sa mo dziel-
ne go  roz wi¹ zy wa nia  pro ble mów  z  za kre su  bu dow nic twa, 

zw³asz cza  w  od nie sie niu  do  bu dow la nych  obiek tów  in fra struk tu ry  lot ni sko wej. 
Posiadaj¹ pod sta wo w¹ wie dzê i umie jêt no œci z za kre su trans por tu lot ni cze go, sys te-
mów  ste ro wa nia  i  za rz¹ dza nia  ru chem  lot ni czym,  jak  rów nie¿  ogól n¹  wie dzê  na 
te mat œrod ków trans por tu w lot nic twie. 

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w por tach lot ni czych  oraz  w  jed nost kach 
ad mi ni stra cji rz¹ do wej i sa mo rz¹ do wej, zaj mu j¹ cych siê bu do w¹ i eks plo ata cj¹ lot-
nisk.  bê d¹  mo gli  po dej mo waæ  pra cê  w  jed nost kach  pla ni stycz no -pr oj ek towych 
z  za kre su  bu dow nic twa,  w  tym  ogól ne go,  w  urzê dzie  Lot nic twa  cy wil ne go  oraz 
w Pol skiej agen cji ¯e glu gi Po wietrz nej, w jed nost kach eks plo ata cyj nych trans por tu 
lot ni cze go, a tak ¿e w jed nost kach or ga ni za cyj nych s³u¿b ru chu lot ni cze go, w przed-
siê bior stwach spe dy cyj nych oraz w jed nost kach na uko wo -b ad awczych. 



INŻYNIERIA WODNA I KOMUNALNA

Absolwenci tej specjalności posiadaj¹ poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie 
projektowania oraz realizacji obiektów budowlanych, w szczególności obiektów 
budownictwa komunalnego i wodnego np. budowli podziemnych, ziemnych, pię-
trzących i wodociągowych, z wykorzystaniem najnowszych metod komputerowego 
wspomagania projektowania oraz nowoczesnych rozwiązań materiałowo-konstruk-
cyjnych i technologicznych. Ponadto dysponują wiedzą w zakresie gospodarowania 
zasobami komunalnymi i gospodarką wodno-ściekową. 

Absolwenci mają zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych 
i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazują się 
umiejętnością pracy w zespole. 

Absolwenci są przygotowywani do wykonywania zadań w biurach projektowo-kon-
strukcyjnych, przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, przedsiębiorstwach 
gospodarki komunalnej, służbach ochrony środowiska, w placówkach administracji 
państwowej i samorządowej, we własnych firmach budowlanych, projektowych 
i wykonawczych. 

KON STRUK CJE BU DOW LA NE I IN ̄ Y NIER SKIE

ab sol wen ci tej spe cjal no œci posiadaj¹ po sze rzo n¹ wie dzê i umie jêt no œci w za kre sie 
pro jek to wa nia i re ali za cji bu dow li o kon struk cji sta lo wej, ¿el be to wej w tym sprê ¿o nej, 
mu ro wej i drew nia nej. obej mu je to obiek ty: bu dow nic twa ogól ne go, prze my s³o we-
go, u¿y tecz no œci pu blicz nej oraz bu dow le spe cjal ne, wy so kie bu dyn ki szkie le to we, 
kon struk cje po w³o ko we, zbior ni ki, masz ty i wie ¿e, obiek ty mo sto we. 

znaj¹ sposoby uwzglêd nia nia wy ma gañ ni skie go za po trze bo wa nia ener gii, jak i wy ko-
rzy sta nia nie kon wen cjo nal nych – eko lo gicz nych Ÿró de³ ener gii. 

ME CHA NI KA MA TE RIA £ÓW I KON STRUK CJI BU DOW LA NYCH

ab sol wen ci tej spe cjal no œci posiadaj¹ po sze rzo n¹ wie dzê i umie jêt no œci w za kre sie 
pro jek to wa nia i re ali za cji bu dow li o kon struk cji sta lo wej, ¿el be to wej w tym sprê ¿o nej, 
mu ro wej  i  drew nia nej  z  za sto so wa niem  no wo cze snych  me tod  ob li cze nio wych 
(wspo ma ga nych  kom pu te ro wo),  za rów no  w  przy pad ku  bu dow li  ty po wych  jak 
i obiek tów nie ty po wych o du ¿ym stop niu z³o ¿o no œci. 
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MO STY I BU DOW LE POD ZIEM NE

ab sol wen ci tej spe cjal no œci posiadaj¹ do dat ko we, szcze gó ³o we przy go to wa nie do 
pro jek to wa nia i wzno sze nia wszel kie go ty pu obiek tów mo sto wych (mo sty, wia duk ty, 
es ta ka dy,  prze pu sty,  pó³ mo sty,  ga le rie  i  tu ne le),  sto so wa nych  po wszech nie  we 
wspó³ cze snym bu dow nic twie ko mu ni ka cyj nym. 

s¹ przy go to wa ni do sto so wa nia ob li czeñ z wy ko rzy sta niem wspó³ cze snych, no wo-
cze snych  me tod  wspo ma ga nia  kom pu te ro we go,  za po zna j¹  siê  z  za gad nie nia mi 
tra dy cyj nych  i  no wych  ma te ria ³ów  w  mo stow nic twie,  no wo cze snych  tech no lo gii 
bu do wy  mo stów,  pro ble ma mi  es te ty ki  i  trwa ³o œci  obiek tów  mo sto wych,  a  tak ¿e 
wy bra ny mi aspek ta mi bu do wy dróg, ulic i au to strad oraz hy drau li ki i hy dro lo gii. 

TECH NO LO GIA I OR GA NI ZA CJA BU DOW NIC TWA

ab sol wen ci tej spe cjal no œci posiadaj¹ po sze rzo n¹ wie dzê i umie jêt no œci w za kre sie 
pla no wa nia i za rz¹ dza nia re ali za cj¹ przed siê wziêæ bu  dow la nych, kie ro wa nia fir ma mi 
bu dow la ny mi oraz pro wa dze nia dzia ³al no œci  ryn ko wej  (ze  zna jo mo œci¹ pra wa bu -
dow la ne go). 

W szcze gól no œci zaœ po tra fi¹ od po wied nio sto so waæ ana li zy do ty cz¹ ce cza su, kosz tu 
i  ja ko œci ro bót z uwzglêd nie niem ry zy ka; przy go to waæ ofer tê dla klien ta; wy ne go cjo-
waæ ko rzyst ne wa run ki umo wy o ro bo ty bu dow la ne; re ali zo waæ przed siê wziê cie efek-
tyw nie, dba j¹c o bez pie czeñ stwo i hi gie nê pra cy; wy ko rzy sty waæ sto sow ne opro gra-
mo wa nie kom pu te ro we w bie ¿¹ cej pra cy. 
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ZA RZ¥ DZA NIE I MAR KE TING W BU DOW NIC TWIE 

ab sol wen ci tej spe cjal no œci posiadaj¹ po sze rzo n¹ wie dzê i umie jêt no œci w za kre sie 
or ga ni za cji i za rz¹ dza nia jed nost ka mi i in sty tu cja mi go spo dar czy mi ze sfe ry bu dow-
nic twa, za rz¹ dza nia ich fi nan sa mi i za so ba mi ludz ki mi, kszta³ to wa nia stra te gii i po li-
ty ki ryn ko wej, re ali za cji funk cji mar ke tin go wych oraz eko no mi ki pro ce su in we sty cyj-
ne go, ryn ku nie ru cho mo œci oraz wy ce ny obiek tów bu dow la nych i grun tu. 
W szcze gól no œci zaœ po tra fi¹ opra co waæ plan dzia ³añ pro ryn ko wych fir my; przy go-
to waæ  ofer tê  i  po zy skaæ  kon trakt;  re ali zo waæ  przed siê wziê cie  efek tyw nie  po przez 
umie jêt ne pla no wa nie i or ga ni zo wa nie ro bót, mo ty wo wa nie pra cow ni ków, kon tro lo-
wa nie prze bie gu ca ³o œci przed siê wziê cia; wy ko rzy sty waæ sto sow ne opro gra mo wa-
nie kom pu te ro we w bie ¿¹ cej pra cy w za rz¹ dzie fir my lub na bu do wie. 

ZA STO SO WA NIA IN FOR MA TY KI W BU DOW NIC TWIE 

ab sol wen ci tej spe cjal no œci s¹ przy go to wa ni do pra cy w in ¿y nie rii l¹ do wej, ze szcze-
gól nym  uwzglêd nie niem  sto so wa nia  za awan so wa nych  tech nik  in for ma tycz nych 
w  pro jek to wa niu,  bu do wie  i  eks plo ata cji  obiek tów  bu dow la nych.  s¹  wy kszta³ ce ni 
w  za kre sie  me cha ni ki,  wy trzy ma ³o œci  ma te ria ³ów,  pro jek to wa nia  ró¿ no ra kich  kon-
struk cji, pro wa dze nia prac wy ko naw czych i za rz¹ dza nia fir m¹ bu dow la n¹. ab sol wen-
ci s¹ przy go to wa ni do pra cy na ró¿ nych po lach ak tyw no œci in ¿y nier skiej i do re ali za cji 
za dañ ba daw czo -r oz wo jowych. bê d¹ mo gli zna leŸæ za trud nie nie w fir mach bu dow la-

nych  (wy ko naw czych, pro jek to wych  i  roz wi ja j¹-
cych  no we  tech no lo gie  bu dow nic twa),  w  fir-
mach two rz¹ cych in ¿y nier skie opro gra mo wa nie, 
w ad mi ni stra cji pañ stwo wej i sa mo rz¹ do wej. 

ab sol wen ci tej spe cjal no œci otrzy mu j¹ wy kszta³-
ce nie in for ma tycz ne w za kre sie za awan so wa nej 
wie dzy o bu do wie i dzia ³a niu kom pu te rów w sys-
te mach  ms  Win dows  i  Li nux,  o  wy ko rzy sta niu 
sie ci te le in for ma tycz nych i no wo cze snych na rzê-
dzi  pro gra mi stycz nych  w  za kre sie  baz  da nych 
(np.  my sQL),  prze twa rza nia  rów no le g³e go  i  roz-
pro szo ne go, gra fi ki  kom pu te ro wej  (np. openGL) 
i sys te mów eks per to wych. W za kre sie za sto so-
wañ in for ma ty ki w in ¿y nie rii l¹ do wej, ab sol wen ci 
s¹ przy go to wa ni do po s³u gi wa nia siê sys te ma mi 

ob li cze nio wy mi opar ty mi na me to dzie ele men tów skoñ czo nych (mes), no wo cze sny mi 
tech ni ka mi  kom pu te ro we go wspo ma ga nia pro jek to wa nia  (cad)  i  sys te ma mi  za rz¹-
dza nia obiek ta mi bu dow la ny mi (bIm). oprócz umie jêt no œci sto so wa nia zna nych tech-
nik in for ma tycz nych, umie j¹ two rzyæ spe cja li stycz ne opro gra mo wa nie (w za le¿ no œci od 
wy ma gañ pro jek to wych i eks plo ata cyj nych) i sto so waæ za awan so wa ne tech ni ki opra-
co wa nia da nych po mia ro wych. 
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TRANS PORT

to  dru ga,  rów no rzêd na  wzglê dem  bu dow nic twa  dzie dzi na  go spo dar ki,  a  in ¿y nier 
trans por tu  to  rów nie¿  je den z naj bar dziej atrak cyj nych, wszech stron nych, pre sti ¿o-
wych i po szu ki wa nych na ryn ku kra jo wym i eu ro pej skim za wo dów. 

Ab sol went I stop nia

stu dia  kszta³ c¹  spe cja li stów  w  dzie dzi nie  no wo cze sne go  trans por tu  dro go we go, 
ko le jo we go i  lot ni cze go z uwzglêd nie niem in fra struk tu ry, zin te gro wa nych sys te mów 
trans por to wych  i  lo gi stycz nych.  ab sol wen ci  posiadaj¹  kwa li fi ka cje  w  dzie dzi nie 
za rz¹ dza nia i ste ro wa nia trans por tem z za sto so wa niem no wo cze snych me tod, urz¹-
dzeñ  oraz  tech no lo gii  in for ma tycz nych.  ab sol wen ci  posiadaj¹  interdyscyplinarn¹ą 
wiedzê  co  przek³ada  siê  na  zdol noœæ  ro zu mie nia  spo ³ecz nych,  eko no micz nych, 
praw nych i in nych po za tech nicz nych uwa run ko wañ dzia ³al no œci in ¿y nier skiej. Wy ka-
zu j¹ siê równie¿ umie jêt no œci¹ pra cy w ze spo le. 

absolwenci s¹ przy go to wa ni do pra cy w przed siê bior stwach prze wo zo wych i spe dy-
cyj nych oraz w³a snych te go ty pu fir mach; w dzia ³ach trans por tu i lo gi sty ki; w biu rach 
urba ni stycz nych; w przed siê bior stwach prze wo zów pa sa ¿er skich. 

Ab sol went II stop nia

ab sol wen ci kie run ku po stu diach II stop nia ka¿ dej z 4 spe cjal no œci, dziê ki wszech-
stron ne mu  wy kszta³ ce niu  tech nicz ne mu  wzbo ga co ne mu  wie dz¹  or ga ni za cyj n¹, 
praw n¹ i eko no micz n¹, s¹ przy go to wa ni do pra cy w jed nost kach stu dial nych, pro jek-
to wych  i  ba daw czych;  w  przed siê bior stwach  prze wo zo wych  i  spe dy cyj nych  oraz 
w³a snych te go ty pu fir mach; w dzia ³ach trans por tu i lo gi sty ki przed siê biorstw, w tym 
w miej skich za rz¹ dach dróg; w spe cja-
li stycz nych  ko mór kach  ad mi ni stra cji 
rz¹ do wej  i  sa mo rz¹ do wej;  w  biu rach 
urba ni stycz nych;  w  przed siê bior-
stwach  prze wo zów  pa sa ¿er skich; 
w  cen trach  lo gi stycz nych,  a  na wet 
w  po li cji.  ab sol wen ci  ma j¹  zdol noœæ 
ro zu mie nia  spo ³ecz nych,  eko no micz-
nych, praw nych i in nych po za tech nicz-
nych  uwa run ko wañ  dzia ³al no œci  in ¿y-
nier skiej.  Wy ka zu j¹  siê  umie jêt no œci¹ 
pra cy w ze spo le. W za kre sie trans por tu 
lot ni cze go ab sol wen ci s¹ przy go to wa ni 
do pra cy w por tach lot ni czych. 
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CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŒCI

 

IN TE LI GENT NE ZIN TE GRO WA NE SYS TE MY TRANS POR TO WE I LO GI STYCZ NE

ab sol wen ci tej spe cjal no œci posiadaj¹ roz le g³¹ wie dzê i umie jêt no œci z za kre su: pro-
fe sjo nal ne go  roz po zna wa nia  sys te mo wych  po trzeb,  for mu ³o wa nia  wie lo kry te rial-
nych pro ble mów opty ma li za cji  i roz wi¹ zy wa nia ich przy po mo cy za awan so wa nych 
in te li gent nych na rzê dzi kom pu te ro wych w ob sza rach za rz¹ dza nia, har mo no gra mo-
wa nia,  in te li gent ne go nad zo ru  i ste ro wa nia do wol ny mi zin te gro wa ny mi sys te ma mi 
trans por to wy mi i lo gi stycz ny mi. Istot nym uzu pe³ nie niem jest umie jêt noœæ po s³u gi wa-
nia  siê  no wo cze sny mi  œwia to wy mi  stan dar da mi  i  ob li ga to ryj ny mi  me to do lo gia mi 
two rze nia ta kich sys te mów. 

ab sol wen ci  spe cjal no œci  ma j¹  sze ro kie  spek trum  mo¿ li wo œci  pod jê cia  atrak cyj nej 
pra cy w kra ju i unii eu ro pej skiej na ró¿ nych po zio mach sek to ra trans por tu i lo gi sty ki. 
na po zio mie kra jo wym do ty czy to prak tycz nie wszel kiej ak tyw no œci firm trans por to-
wych i lo gi stycz nych oraz jed no stek ad mi ni stra cji pañ stwo wej i sa mo rz¹ do wej. 

SPEDYCJA

Absolwenci tej specjalności posiadaj¹ rozległą wiedzę i umiejętności z zakresu 
organizacji transportu ładunków, w tym ładunków specjalnych, ładunkoznawstwa, 
urządzeń przeładunkowych, techniki i technologii magazynowania, modelowania 
i prognozowania przewozu ładunków oraz kierowania firmami spedycyjnymi i logi-
stycznymi. Wiedza ta odnosi się zarówno do spedycji krajowej, jak i międzynarodo-
wej. Istotnym uzupełnieniem znajomości rozwiązań technicznych są elementy 
prawa, w tym prawa celnego, handlu krajowego i międzynarodowego, polityki eko-
nomiki, marketingu i psychologii komunikacyjnej. 

Absolwenci mają również zdolność rozumienia społecznych i innych pozatechnicz-
nych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Wykazują się też umiejętnością pracy 
w zespole.

Absolwenci specjalności mają szerokie możliwości podjęcia atrakcyjnej pracy 
w kraju i Unii Europejskiej na różnych poziomach sektora transportu drogowego, 
spedycji i logistyki.

SYS TE MY TRANS POR TO WE I LO GI STYCZ NE

ab sol wen ci  tej  spe cjal no œci  posiadaj¹  roz le g³¹  wie dzê  i  umie jêt no œci  z  za kre su: 
za rz¹ dza nia i ste ro wa nia sys te mo w¹ in fra struk tu r¹ oraz pro ce sa mi trans por to wy mi, 
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prze ³a dun ko wy mi  i  lo gi stycz-
ny mi;  ste ro wa nia  ru chem 
i  prze wo za mi;  kie ro wa nia  fir-
ma mi  trans por to wy mi  i  lo gi-
stycz ny mi.  dzia ³a nia  te  od no-
sz¹  siê  do  zin te gro wa nych 
sys te mów  trans por to wych, 
obej mu j¹ cych  w  szcze gól no-
œci  trans port  dro go wy,  ko le jo-
wy, lot ni czy oraz miej ski. 

Istot nym uzu pe³ nie niem zna jo-
mo œci roz wi¹ zañ tech nicz nych 
s¹  ele men ty  pra wa,  po li ty ki 
trans por to wej, eko no mi ki, mar-
ke tin gu  i  psy cho lo gii  ko mu ni-
ka cyj nej. 

TRANSPORT KOLEJOWY

Absolwenci tej specjalności 
posiadaj¹ rozległą wiedzę 
i umiejętności z zakresu plano-
wania i eksploatacji infrastruk-
tury kolejowej oraz niezawod-
ności i bezpieczeństwa syste-
mów transportowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
budowy i utrzymania dróg kole-
jowych, techniki i organizacji 
ruchu kolejowego, budowy 
i eksploatacji pojazdów szyno-
wych oraz sterowania ruchem 
kolejowym. Istotnym uzupełnie-
niem wiedzy i umiejętności technicznych są elementy prawa, polityki transportowej, 
ekonomiki i marketingu. Absolwenci mają zdolność rozumienia społecznych, ekono-
micznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynier-
skiej. Wykazują się umiejętnością pracy w zespole. 

Dzięki bardzo dobremu wykształceniu w zakresie transportu kolejowego, absolwenci 
są przygotowani do pracy zarówno u zarządców infrastruktury kolejowej (na przykład 
w sekcjach eksploatacji PKP PLK SA) jak i u kolejowych przewoźników pasażerskich 
i towarowych. Ich umiejętności będą przydatne w specjalistycznych jednostkach 
administracji rządowej i samorządowej nadzorującej i organizującej przewozy kole-
jowe, takich jak Urząd Transportu Kolejowego oraz Urzędy Marszałkowskie.
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 TRANS PORT LOT NI CZY

absolwenci  tej  specjalnoœci  posiadaj¹  rozleg¹ą  wiedzê  i  umiejêtnoœci  z  zakresu 
planowania  i  eksploatacji  infrastruktury  transportu  lotniczego,  niezawodnoœci 
i bezpieczeñstwa, problematyki transportu lotniczego oraz zarz¹dzania i sterowania 
ruchem lotniczym. 

Absolwenci dysponują także wiedzą i umiejętnościami z zakresu  zin te gro wa nych 
sys te mów lo gi stycz nych i trans por to wych, w tym ³añ cu chów trans por to wych w po dró-
¿ach lot ni czych, a tak ¿e w trans por cie ³a dun ków dro ga mi lot ni czy mi. Istot nym uzu-
pe³ nie niem wie dzy i umie jêt no œci tech nicz nych s¹ ele men ty pra wa, po li ty ki trans por-
to wej, eko no mi ki i mar ke tin gu. 

dziê ki bar dzo do bre mu wy  kszta³ ce niu w za kre sie trans por tu lot ni cze go, ab sol wen ci 
s¹  przy go to wa ni  do  pra cy  w  por tach  lot ni czych,  w  spe cja li stycz nych  ko mór kach 
ad mi ni stra cji rz¹ do wej i sa mo rz¹ do wej, w tym w urzê dzie Lot nic twa cy wil ne go oraz 
Pol skiej agen cji ¯e glu gi Po wietrz nej.

TRANS PORT MIEJ SKI

absolwenci  tej  specjalności  posiadają  poszerzoną  wiedzê  m.in.  w  zakresie 
programowania  i planowania rozwoju  infrastruktury  transportowej oraz zarz¹dzania 
systemami transportowymi na poziomie eksploatacyjnym.

ab sol wen ci spe cjal no œci s¹ 
szcze gól nie  pre dys po no-
wa ni  do  pod jê cia  pra cy 
w ad mi ni stra cji sa mo rz¹ do-
wej, w ko mór kach od po wie-
dzial nych  za  pro gra mo wa-
nie roz wo ju oraz eks plo ata-
cjê  trans por tu  miej skie go, 
w  tym  w  miej skich  za rz¹-
dach  dróg  i  trans por tu, 
w  fir mach  transportowych 
i  lo gi stycz nych,  w  biu rach 
urba ni stycz nych,  w  przed-
siê bior stwach  prze wo zów 
pa sa ¿er skich,  w  po li cji, 
a  tak ¿e  w  in sty tu cjach 
ba daw czych  oraz  w  in nych 
dzia ³ach sek to ra trans por tu. 
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AKREDYTACJE WIL PK  

Akredytacja to udzielenie zgody przez państwową komisję na prowadzenie studiów 
w danym zakresie, wydanej po bardzo wnikliwej kontroli programów studiów, kadry 
dydaktycznej i szeroko pojętej jakości kształcenia. Mowa tu m.in. o warunkach loka-
lowych, jakości laboratoriów, organizacji pomocy materialnej dla studentów i dokto-
rantów, działalności Kół Naukowych, organizacji wymiany międzynarodowej, kształ-
ceniu na odległość, poszerzaniu do pa sowanej do potrzeb rynku oferty dydaktycznej, 
organizacji praktyk studenckich, badaniu efektów kształcenia i losów absolwentów.

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjna i odbywa się co 5 lat. 
Do akredytacji Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych Wydział zgłosił się sam. 
Posiadanie certyfikatu KAUT jest prestiżowym wyróżnieniem (KAUT jest członkiem 
ENAEE – European Network for Accreditation of Engineering Education). Akredytację 
KAUT kierunku Budownictwo Wydział ma jako jeden z czterech w Polsce, a akredyta-
cję kierunku Transport jako pierwszy i jedyny! Informacja o akredytacjach udzielonych 
Wydziałowi znajduje się w suplementach do dyplomu ukończenia studiów wyższych.
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STUDIA W JÊZYKU ANGIELSKIM !!!

dla  osób  z  bardzo  dobr¹  zna jo mo œci¹  jê zy ka  an giel skie go  Wy dzia³  In ¿y nie rii  
L¹ do wej Po li tech ni ki kra kow skiej ma pro po zy cjê re ali za cji nieodp³atnych stu diów 
na kie run ku bu dow nic two w jê zy ku an giel skim. 

studia  maj¹  na  celu  kszta³cenie  przysz³ych  in¿ynierów,  którzy  nie  tylko  zdobêd¹ 
fachow¹ wiedzê z zakresu nowoczesnego budownictwa, ale  tak¿e biegle opanuj¹ 
techniczny jêzyk angielski, tak potrzebny na wspó³czesnym, otwartym rynku pracy. 
nale¿y podkreœliæ, ¿e ukoñczenie proponowanych studiów bêdzie dawa³o mo¿liwoœæ 
ubiegania siê w przysz³oœci o uprawnienia budowlane po spe³nieniu ustawowych 
wymagañ. 

11  Od kan dy da tów na stu dia pro wa dzo ne na kie run ku Bu dow nic two w ję zy ku an giel skim wy ma gana jest zna jo mość 
ję zy ka an giel skie go udo ku men to wa na cer ty fi ka tem eg za mi nu CPE al bo CAE al bo FCE al bo TO EFL lub rów no waż nych 
albo świa dec twem mię dzy na ro do wej ma tu ry al bo świa dec twem po twier dza ją cym ukoń cze nie li ceum z wy kła do wym 
ję zy kiem an giel skim al bo świa dec twem doj rza ło ści po twier dza ją cym uzy ska nie co naj mniej 60% z ję zy ka an giel skie
go zda wa ne go na po zio mie roz sze rzo nym. 

W przypadku kandydatów 
na studia II stopnia, absol
wentów studiów z językiem 
wykładowym angielskim 
nie obowiązuje przedłoże
nie dokumentów potwier
dzających znajomość języ
ka angielskiego.

STU DIA STA CJO NAR NE I i II STOP NIA

sta ra j¹ cy siê o przy jê cie na stu dia w jê zy ku an giel skim, bê d¹ re je stro waæ siê w tym 
sa mym cza sie co kan dy da ci na stu dia w jê zy ku pol skim i bê d¹ pod da ni ta kiej sa mej 
pro ce du rze kwa li fi ka cyj nej. od kan dy da tów wy ma ga na bê dzie dodatkowo udo ku-
men to wa na zna jo moœæ jê zy ka an giel skie go.11  

stu dia I stop nia koñ cz¹ siê dy plo mem in ¿y nie ra. 

studia II stopnia koñ cz¹ siê dy plo mem ma gi stra in ¿y nie ra.
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Ab sol went I stop nia

ab sol wenci kie run ku po stu diach I stop nia posiadają kwa li fi ka cje do uczest ni cze nia 
w kon stru owa niu lo kal nych stra te gii roz wo ju i w pro gra mo wa niu sek to ro wym, ukie-
run ko wa nym  na  pod nie sie nie  kon ku ren cyj no œci  struk tur  lo kal nych  i  re gio nal nych 
oraz na prze ciw dzia ³a nie za gro ¿e niom na tu ral nym. Po sia da j¹ kom pe ten cje do rad cy 
z  za kre su  go spo dar ki  grun ta mi  i  nie ru cho mo œcia mi.  dysponują  kwalifikacjami  do 
opra co wy wa nia do ku men tów z za kre su od dzia ³y wa nia in we sty cji na œro do wi sko czy 
pla ny  roz wo ju,  zw³asz cza  sys te mów  in fra struk tu ry  tech nicz nej  i  trans por to wej.  s¹ 
przy go to wa ni  do  wy ko ny wa nia  spe cja li stycz nych  ana liz  in ¿y nier skich  i  pla nów 
z za kre su trans for ma cji prze strzen nych. 

GO SPO DAR KA PRZE STRZEN NA

to  no wo cze sny  kie ru nek  gwa-
ran tu j¹ cy  in ter dy scy pli nar n¹ 
wie dzê z za kre su prze strzen nej 
or ga ni za cji roz wo ju spo ³ecz no -
go spo dar cze go, za  sad i tech  ni-
ki  pla no wa nia  prze strzen ne go, 
ogól n¹  wie dzê  eko no micz n¹, 
przy rod ni cz¹  i  spo ³ecz n¹, 
a tak ¿e spe cja li stycz n¹ wie dzê 
z  za kre su  uwa run ko wañ  oraz 
za sad  i  tech ni ki  kszta³ to wa nia 
prze strze ni, pla no wa nia roz wo-
ju  in fra struk tu ry  tech nicz nej 
i trans por to wej. 
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ab sol wen ci te go kie run ku mo g¹ byæ za trud nia ni w jed nost kach lo kal ne go sa mo rz¹ du 
te ry to rial ne go  –  zw³asz cza  w  za rz¹ dach  go spo dar ki  ko mu nal nej  i  trans por tu  –  oraz 
w  jed nost kach wy ko naw czych,  re ali zu j¹ cych za da nia pla no wa nia, kszta³ to wa nia  roz-
wi¹ zañ  i  re ali za cji  in fra struk tu ry  tech nicz nej  i  trans por to wej  z  za kre su  za opa trze nia 
w wo dê i od pro wa dza nia œcie ków, go spo da ro wa nia wo da mi opa do wy mi i in nych bran-
¿o wo po wi¹ za nych z go spo dar k¹ prze strzen n¹; w jed nost kach re gio nal ne go sa mo rz¹-
du te ry to rial ne go i ich struk tu rach bran ¿o wych zwi¹ za nych z go spo dar k¹ prze strzen n¹; 
w biu rach pro jek tów (pla no wa nie prze strzen ne oraz pla no wa nie i pro jek to wa nie in fra-
struk tu ry  tech nicz nej  i  trans por to wej);  in nych  jed nost kach  ad mi ni stra cji  
pu blicz nej oraz pro jek to wych i wy ko naw czych, zaj mu j¹ cych siê za rz¹ dza niem, kszta³-
to wa niem wa run ków i kon tro l¹ roz wo ju. 

Absolwent II stopnia 

Absolwenci posiadają uporządkowaną, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności 
i kompetencje obejmujące kluczowe zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzen-
nej, umożliwiające odpowiedzialne kształtowanie środowiska cywilizacyjnego, zgod-
nie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem uwarunkowań praw-
nych, społecznych, środowiskowych, kulturowych i technicznych oraz zasadami ładu 
przestrzennego. Są przygotowywani do kreatywnego udziału w procesie planowania 
rozwoju miast i regionów, z uwzględnieniem licznych uwarunkowań środowiskowych, 
transportowych i społecznych. 

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach miast i gmin, staro-
stwach oraz urzędach marszałkowskich, w urzędach administracji rządowej, w biu-
rach planistycznych, projektowych i konsultingowych pracujących na rzecz jedno-
stek samorządu terytorialnego, w biurach i innych jednostkach planowania i zarzą-
dzania transportem, a także w instytutach naukowo-badawczych.   

Po odbyciu kilkuletniej praktyki absolwenci kierunku będą mogli ubiegać się o przy-
jęcie do izby urbanistów i pełnić samodzielne funkcje w planowaniu przestrzennym 
(w tym w ramach własnej działalności gospodarczej) oraz będą przygotowani do 
pełnienia funkcji kierowniczych w wyżej wymienionych profesjach i instytucjach.

URBANISTYKA I TRANSPORT

Absolwenci tej specjalności są przygotowywani do jednego z największych wyzwań 
współczesności, jakim jest właściwe zagospodarowanie obszarów miast i aglomera-
cji w powiązaniu z systemami transportowymi, warunkującymi ich funkcjonowanie. 
Jest to możliwe wyłącznie dzięki podejściu interdyscyplinarnemu, wykorzystującemu 
nowoczesną wiedzę z wielu dziedzin, w tym z zakresu urbanistyki i transportu. 

Absolwenci zdobywają rozległą wiedzę i umiejętności z zakresu: zasad, metod, tech-
nik i narzędzi planowania przestrzennego, rozwoju przestrzennego osiedli, miast, 
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aglomeracji i regionów, planowania, projektowania i eksploatacji systemów transpor-
towych, zagrożeń środowiskowych, ochrony środowiska miejskiego oraz ogólnej 
wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej i społecznej. Specjalność skierowana jest do 
osób ambitnych, otwartych na nowe wyzwania zawodowe, chcących w przyszłości 
współkreować przestrzeń, w której żyją miliony ludzi. 

Absolwenci tej specjalności mają szansę na zatrudnienie na bardzo szerokim rynku 
pracy: w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej, w jednost-
kach naukowych, w biurach planistycznych i konsultingowych – na rynku krajowym 
i zagranicznym, a także w ramach własnej działalności gospodarczej.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I GOSPODARKA KOMUNALNA 

Absolwenci tej specjalności są przygotowywani do misji tworzenia nowoczesnych 
miast inteligentnych (ang. SMART CITIES). Wymaga to zgromadzenia specyficzne-
go, bogatego zestawu kompetencji techniczno-planistycznych, nabycia umiejętności 
posługiwania się nowoczesnymi technikami i narzędziami oraz niekonwencjonalnymi 
technologiami podnoszenia jakości życia w miastach, a także pracy w interdyscypli-
narnych zespołach, zdolnych do rozwiązywania skomplikowanych problemów. 

Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju 
społeczno-gospodarczego, zasad, metod, technik i narzędzi planowania przestrzen-
nego z zakresu uwarunkowań oraz zasad i technik kształtowania przestrzeni oraz 
planowania rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej, a także ogólną wiedzę 
ekonomiczną, przyrodniczą i społeczną. Jest to specjalność dla osób z wyobraźnią 
przestrzenną i ciekawością świata, które chcą zdobyć kompetencje oraz zawód, 
pozwalające profesjonalnie porządkować przestrzeń i chronić zalety otoczenia, 
zwłaszcza we współczesnych miastach. 

Absolwenci specjalności Planowanie Przestrzenne I Gos po dar ka Komunalna mają szansę 
na zatrudnienie w sa mo rządzie terytorialnym, administracji rządowej, przedsiębiorstwach 
konsultingowych, projektowych lub planistycznych – na rynku krajowym i zagranicznym.



Fu n d u s z e  E u r o p e j s k i e      d l a  M a ³ o p o l s k i



W Pol sce, po dob nie jak w in nych kra jach unii eu ro pej skiej, sys te ma tycz nie ro sn¹ aspi ra cje edu-
ka cyj ne spo ³e czeñ stwa. Wy ni ka to z szyb ko zmie nia j¹ cych siê po trzeb ryn ku pra cy, jak rów nie¿ 
z powszechnej œwia do mo œci, ¿e wy kszta³ ce nie po zo sta nie naj wa¿ niej szym czyn ni kiem de ter mi-
nu j¹ cym awans spo ³ecz ny i za wo do wy. 

spe cy fi ka na ucza nia w wy¿ szej szko le tech nicz nej oraz dzie dzi na in ¿y nie rii l¹ do wej, po wo du j¹ 
ko niecz noœæ  za pew nie nia  stu den tom  do stê pu  do  no wo cze snej  ba zy  na uko wo -ba daw czej 
wykorzystywanej  w  procesie  dy dak tycz nym,  w  trak cie  prak tycz nej  na uki  za wo du.  Wy dzia³  
In ¿y nie rii L¹ do wej pro wa dzi kie run ki stu diów o klu czo wym zna cze niu dla go spo dar ki opar tej 
na wie dzy. dziê ki re ali za cji pro jek tu „stwo rze nie kom plek su la bo ra to riów na Wy dzia le In ¿y nie rii 
L¹ do wej Po li tech ni ki kra kow skiej, ul. War szaw ska 24, kra ków” Wydzia³ za pew nia no wo cze-
œnie wy po sa ¿o ne la bo ra to ria. 

NOWOCZESNA BAZA NAUKOWO-BADAWCZA

Fu n d u s z e  E u r o p e j s k i e      d l a  M a ³ o p o l s k i

n n n  
Filmy przedstawiające 
wydziałowe laboratoria



28

KO £A NA UKO WE

na Wy dzia le In ¿y nie rii L¹ do wej obec nie ak tyw nie dzia ³a 15 kó³ na uko wych. 
W  ob sza rze  dzia ³al no œci  kó³  na uko wych  mie œci  siê  m.in.  or ga ni za cja  cie ka wych 
wy praw s³u ¿¹ cych po sze rza niu wie dzy, zdo by wa niu no wych do œwiad czeñ oraz na wi¹-
zy wa niu kon tak tów z cz³on ka mi kó³ na uko wych in nych uczel ni w Pol sce i za gra ni c¹. 

dzia ³al noœæ  w  ko ³ach  na uko-
wych  to  rów nie¿  wy jaz dy  na 
kon fe ren cje,  se mi na ria,  opra-
co wy wa nie  i  wy g³a sza nie  re fe-
ra tów,  ak tyw ny  udzia³  w  pa ne-
lach  dys ku syj nych,  ale  te¿ 
po zna wa nie  no wych  przy ja ció³ 
i mo¿ li woœæ wy mia ny do œwiad-
czeñ.  nie jed no krot nie  uwieñ-
cze niem  dzia ³añ  cz³on ków  kó³ 
s¹ licz ne na gro dy i dy plo my za 
osi¹ gniê cia. 
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dzia ³al noœæ w ko ³ach na uko wych ob fi tu je 
w ró¿ ne go ro dza ju wy ciecz ki, se mi na ria 
oraz se sje i dni  in te gra cyj ne. 



STU DIO WA NIE NA WIL TO NIE TYL KO NA UKA

¯y cie stu denc kie sk³a da siê z wie lu ele men tów. Prócz bie gów na po ran ny tram waj, 
by nie spóŸ niæ siê na za jê cia, poza wie loma go dzinami spê dzo nymi nad pro jek ta mi 
i opuch niê tych oczu pod czas przygotowywania siê do se sji, ¿y cie stu denc kie ob fi tu-
je w ró¿ ne go ro dza ju przy jem niej sze wra ¿e nia i wy da rze nia kul tu ral ne. 

festiwal nauki 

Wyœcig drezyn (czy¿ynalia)
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na  Po li tech ni ce  kra -
kow skiej ak  tyw nie dzia-
³a sa mo rz¹d stu denc ki, 
w  któ re go  sk³ad wcho-
dz¹  przed sta wi cie le 
sa mo rz¹ dów Wy dzia ³o-
wych.  sa mo rz¹d  stu-
den tów Pk  jest or ga ni-
za to rem  wie lu  im prez 
i  wy da rzeñ,  do  któ rych 
mo ¿e my za li czyæ m.in. 

n n n  
Fotogaleria z najnowszych wydarzeń, 
które mają miejsce na Wydziale

konkurs budowy makaronowych  
mostów – maribor (chorwacja)



„adaP cIak”  –  obóz  ada pta cyj ny  or ga ni zo wa ny  dla  przy sz³ych  stu den tów 
pierw sze go  ro ku. atrak cje  ja kie cze ka j¹ na uczest ni ków  to m.in.  zwie dza nie 
kra ko wa i je go dziel nic, spo tka nie z W³a dza mi uczel ni, pre zen ta cje or ga ni za cji 
stu denc kich, spo tka nia  in for ma cyj ne dot. kwa te run ku w aka de mi kach, zwie-
dza nie uczel ni itp.,

co rocz nie or ga ni zo wa ny rajd Po li tech ni ki kra kow skiej, któ re mu za wsze to wa-
rzy sz¹ licz ne atrak cje m.in. pie sze wy ciecz ki gór skie, kon kur sy i kon cer ty, 

czy ¿y na lia,  od by wa j¹ ce  siê w okre sie  ju we na liów stu denc kich. stu den ci 
bio r¹  udzia³  w  za ba wach,  kon cer tach,  wspól nym  gril lo wa niu  na  te re nie 
rekreacyjnym  wokó³  do mów  stu denc kich.  od by wa  siê  wów czas  po kaz 
sztucz nych ogni i wy bo ry naj mil szej stu dent ki Pk. W obu przy pad kach s¹ 
to dni wol ne od na uki, 

stu denc ki fe sti wal kul tu ry, 

„Wam pi ria da” czy li stu denc ka ak cja ho no ro we go od da wa nia krwi – or ga ni-
za to rem jest nie za le¿ ne zrze sze nie stu den tów. 

czy¿ynalia

n n n  
Wydziałowy 
Facebook
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dzieñ L¹dowca



Dlaczegowarto
dzia³aæ
wSamorz¹dzie?

jest to do sko na-
³a oka zja do roz wi ja-
nia two ich umie jêt-
no œci or ga ni za tor-
skich, po przez pro-
wa dze nie ró¿ ne go 
ro dza ju im prez i uro-
czy sto œci (dni 
otwar te Wy dzia ³u, 
ba le wy dzia ³o we, 
im pre zy te ma tycz ne, 
ta kie jak hal lo we en, an drzej ki) oraz 
na praw dê du ¿ych even tów: ju we na lia, rajd 
Pk czy fe sti wal kul tu ry, za rów no na fo rum 
lo kal nym, jak i miê dzy na ro do wym (im pre zy 
in tegra cyj ne dla stu den tów – obcokrajow-
ców, szko  ³y let nie), 

bo po ma gasz in nym: stu den tom – po przez 
dzia ³al noœæ w ko mi sjach dy dak tycz nej i sty pen dial nej oraz oso bom 
po trze bu j¹ cym – dzie ciom z do mów dziec ka pro wa dz¹c ak cje mi ko-
³aj ki i dzieñ dziec ka, 

bo ro bisz w cza sie stu diów coœ wiê cej, ni¿ ucze nie siê – roz wi jasz siê, 
po zna jesz cie ka wych lu dzi i do brze siê przy tym ba wisz.

Wydawca:
dzie ka nat Wy dzia ³u In ¿y nie rii L¹ do wej (bu dy nek g³ów ny, II i IV p.) 
Po li tech ni ka kra kow ska 31-155 kra ków, ul. War szaw ska 24
tel. /fax. (0-12) 628-20-23 lub
tel. (0-12) 628-23-02 (stu dia sta cjo nar ne) lub
tel. (0-12) 628-23-05 (stu dia nie sta cjo nar ne) lub
tel. (0-12) 628-23-03 (spra wy so cjal ne) 
wil@pk.edu.pl
www.wil.pk.edu.pl

 WydzialInzynieriiLadowejPk

opracowanie graficzne
jadwiga m¹czka
fotografie
jan zych, archiwum Wydzia³u


