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Specjalność TOB 

jest odpowiednia przede wszystkim 
dla studentów zainteresowanych 

wykonawstwem budowlanym 
i realizacją inwestycji budowlanych 

oraz 
planowaniem, organizacją i rozliczaniem przedsięwzięć 

budowlanych



Absolwent TOB uzyskuje wiedzę z zakresu:

• technologii robót budowlanych, 

• kierowania i organizacji robót budowlanych 

• BHP na budowie

• zarządzania przedsięwzięciem budowlanym,

• wykorzystania  technologii BIM w zarządzaniu

• zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym,

• ekonomiki budownictwa 

• przedmiarowania i kosztorysowania robót 
budowlanych

• prawa budowlanego

• procedur przetargowych  

• kontraktów w budownictwie

• marketingu w budownictwie



Co zyskuje absolwent  TOB ?

 Możliwość uzyskania uprawnień budowlanych po 
odbyciu odpowiedniej praktyki i zdaniu egzaminu na 
uprawnienia budowlane

 Przygotowanie do pracy: 

 w przedsiębiorstwach wykonawczych  - kierowanie i 
nadzorowanie robót budowlanych; 

 w nadzorze budowlanym;

 w przemyśle materiałów budowlanych 

 w organach administracji państwowej i samorządowej

 do prowadzenia własnej firmy z dziedziny 
budownictwa

 wykonywania innej działalności 

, w której wykorzystuje się wiedzę z zakresu budownictwa



Nasze zaplecze dydaktyczne

Sala 204 GIL

Sala 212 WIL

Sala 401 WIL

Nowe i modernizowane laboratoria komputerowe



Kosztorysowanie, organizacja i zarządzanie budową

Nowoczesne metody prowadzenia zajęć



Współpraca z przemysłem w zakresie 
dydaktyki

• Datacomp

• Athenasoft

• Erbud

• KNAUF

• FAKRO

• PREFABET

• DAKO

• MAPEI

• SIPUR

• PERI POLSKA

• Strabag

• Pekabex

• Budimex

• i ciągle rozszerzamy listę 
przedsiębiorstw



Promotorzy i tematy prac 
dyplomowych



Przykładowa tematyka prac dyplomowych dla 
specjalności TOB obejmuje:

• Planowanie i organizację przedsięwzięć budowlanych

• Planowanie czasu i kosztów realizacji inwestycji budowlanej 

• Współcześnie stosowane materiały i technologie – analizy techniczne, 
technologiczne i kosztowe 

• Zarządzanie kosztami w przedsięwzięciu budowlanym

• Przedmiarowanie i kosztorysowanie robót budowlanych 

• Procedury przetargowe w budownictwie

• Wykorzystanie technologii BIM w budownictwie

• inne, które znajdziecie Państwo na stronie: http://www.L7.pk.edu.pl/

w  zakładce DYDAKTYKA

Jesteśmy otwarci również na tematy proponowane przez studentów

http://www.l7.pk.edu.pl/
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Promotorzy prac



Wszelkie informacje dotyczące procesu dyplomowania 
znajdziecie Państwo na stronie:

www.L7.pk.edu.pl – zakładka „DLA STUDENTÓW”

http://www.l3.pk.edu.pl/


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

ZAPRASZAMY DO STUDIOWANIA NA SPECJALNOŚCI

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA (TOB)


