
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 posia da 
ponad  75-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 kierunkach:

Budow nictwo
Budownictwo w jęz. angielskim 
Transport.
 
Wy dzia³  nasz  jest  jed nym  z  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 Akre-
dytacyjnej  Uczelni  Tech nicz nych 
(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 Edukacji i Na uki pro gra
my stu diów po zwa la ją na zdo by cie wie dzy nie zbęd nej ab sol wen to m naszych kie run
ków stu diów. Gwa ran cję wy so kiej ja ko ści 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 badawczody dak tycz nych. Wła ści wy 
po ziom stu diów na Wy dzia le za pew nia ją tak że licz ne, do brze wy po sa żo ne la bo ra to
ria dy dak tycz ne. Za ję cia w la bo ra to riach uła twia ją zro zu mie nie za gad nień teo re tycz
nych oraz przy go to wu ją do roz wiązy wa nia prak tycz nych za dań in ży nier skich. 

Dla stu den tów stu diów II stop nia zo sta ły przy go to wa ne spe cjal no ści, któ re umoż li
wia ją re ali zo wa nie in dy wi du al nych za in te re so wań. Po ich ukoń cze niu można kon ty
nu ować na ukę na stu diach po dy plo mo wych. 

Stu den ci na sze go Wy dzia łu, w ra mach pro gra mów eu ro pej skich np. Era smus+ 
mo gą re ali zo wać część stu diów w uczel niach za gra nicz nych. Obec nie Wy dział 
współ pra cu je z około 90 uczel nia mi w kra jach Eu ro py. 

W 2020 r. w Rankingu Wydziałów Budownictwa miesięcznika Builder, który powstał na 
podstawie aktywności studentów poszczególnych wydziałów budownictwa w programie 
edukacyjnym „Builder for the Future” Wydział Inżynierii Lądowej zajął 2 miejsce! Program 
ten daje szansę studentom na zdobywanie i poszerzanie praktycznej, specjalistycznej 
wiedzy oraz kompetencji i umiejętności niezbędnych do pracy w zawodzie, budowanie 

relacji i współpracy branżowej i z biznesem, zarówno 
podczas edukacji jak i na rynku pracy, a poza tym nie
ocenione wsparcie w budowaniu kariery zawodowej.

W Rankingu Szkół Wyższych 2021 opublikowanym 
przez Perspektywy, jeden z największych i najlepszych portali edukacyjnych, Wydział 
znalazł się w czołówce kształcenia przyszłych inżynierów w dziedzinie transportu. 
Według Rankingu jest na drugim miejscu wśród polskich uczelni zapewnia
jących świetnie przygotowanych do pracy zawodowej absolwentów, a w efekcie 
zadowolonych z możliwości szybkiego znalezienia zatrudnienia i dobrze zarabiają
cych młodych specjalistów z zakresu transportu!

INFORMACJE  OGÓL NE O WY DZIA LE
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DZIEKAN

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata 
Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1999), specjali
sta w zakresie analiz efektywności funkcjonalnej rozbudowy infrastruktury transpor
towej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji linii kolejowych i układu drogo
wego. 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 dorob
ku ponad 80 publikacji naukowych i jedną monografię. Jest autorem lub współau
torem ponad 140 prac projektowych, brał udział w wielu projektach finansowanych 

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: 

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych (L1)  

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych (L2)  

Katedra Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych (L3)  

Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli (L4)  

Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu (L5)  

Katedra Systemów Transportowych (L6)  

Katedra Zarządzania w Budownictwie (L7)  

Katedra Mechaniki Budowli i Materiałów (L8)  

Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów (L9)  

Katedra Technologii Informatycznych w Inżynierii (L10)  

Centrum Certyfikacji Budowlanej (L11)

Laboratorium Badawcze Materiałów i Konstrukcji Budowlanych (L12)

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (L13)

Laboratorium Inżynierii Wiatrowej (L14)

Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli (L15)

W£ADZE WYDZIA£U w kadencji 2021–2024

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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przez Unię Europejską, m.in. Civitas Caravel, MAX, Tracit, Posmetrans, GSP. Działa 
aktywnie w obszarze transportu, jest ekspertem Komisji Europejskiej oraz konsul
tantem wielu projektów realizowanych przez samorządy lokalne. Został wyróżniony 
Honorową i Złotą Odznaką Politechniki Krakowskiej oraz trzykrotnie nagrodą Stowa
rzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (Ernest 2011, 2013 i 2014).

PRODZIEKANI studia stacjonarne

dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK
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 hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK
Absolwentka Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej w specjalności 
Technologia i Organizacja Budownictwa. Jej zainteresowania naukowe dotyczą za
rządzania przedsięwzięciem budowlanym, organizacji robót i planowania kosztów 
w budownictwie, zarządzania kosztami, czasem, ryzykiem, jakością w budownictwie, 
wdrażania procedur FIDIC a w szczególności modelowania procesów decyzyjnych 
wykonawców budowlanych z wykorzystaniem metod matematycznych i sztucznej 
inteligencji. Autorka około 100 publikacji z obszaru zarządzania w budownictwie. 
Współautor dwóch książek charakterze dydaktycznym i monografii naukowej. Ak
tywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych 
prezentując swoje osiągniecia. Dwukrotnie uczestniczyła w stażach zagranicznych 
w Irlandii i w Wielkiej Brytanii, a w Niemczech  praktykowała jako profesor wizytujący. 
Jest wykładowcą na kierunku Budownictwo na studiach stacjonarnych i niestacjo
narnych, a także na studiach podyplomowych. Jest opiekunem prac dyplomowych, 
promotorem w trzech otwartych przewodach doktorskich, recenzentem prac dok
torskich i postępowań habilitacyjnych z obszaru inżynierii przedsięwzięć budowla
nych. W 2018 roku otrzymała Nagrodę Rektora PK za osiągniecia naukowe, a w 2019 
nagrodę PZITB  im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego za całokształt działalności 
zawodowej w kategorii za osiągnięcia naukowe w zakresie doskonalenia procesu 
inwestycyjnobudowlanego.

dr inż. Aleksandra Faron
Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, specjalność Dro
gi, Ulice i Autostrady. Od 2005 roku zatrudniona w Katedrze Systemów Transpor
towych L6. W roku 2014 obroniła doktorat z wyróżnieniem w dziedzinie Transport 
z zakresu integracji dwóch dziedzin nauki: transport i urbanistyka. W roku 2015 ukończyła 
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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 

z wyróżnieniem studia podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Krakow
skiej. Uczestnik wielu projektów UE prowadzonych na PK, a także opracowań komer
cyjnych związanych z projektowaniem systemów transportowych i planowania prze
strzennego. Zawodowo zajmuje się także wykonywaniem projektów inżynierskich 
z zakresu projektowania dróg, ulic, parkingów.
W ramach pracy naukowo badawczej zajmuje się: planowaniem i projektowaniem 
systemów transportowych, integracją planowania zagospodarowania przestrzenne
go miast i regionów z systemami transportowymi, zarządzaniem mobilnością. W ra
mach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia na trzech wydziałach (WIL, WIŚiE, 
WA), w tym na kierunkach międzywydziałowych, m.in. z przedmiotów: planowanie 
sieci transportowych, planowanie infrastruktury transportowej, transport w planowaniu 
miast, transport a rozwój zrównoważony, planowanie transportu w terenach zdegra
dowanych i zamkniętych, podstawy planowania i kształtowania obszarów miejskich, 
problematyka projektowania transportu. Od 2019 r. pełni funkcję koordynatora kie
runku Gospodarka Przestrzenna z ramienia Wydziału Inżynierii Lądowej.

PRODZIEKAN studia niestacjonarne

dr inż. Marcin Tekieli
Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w specjalności Informaty
ka w inżynierii lądowej. Od 2012 roku zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo
dydaktycznego w Katedrze Technologii Informatycznych w Inżynierii, a później adiunk
ta naukowodydaktycznego w Katedrze Technologii Informatycznych w Inżynierii.
W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia z przedmiotów związanych z in
formatyką, grafiką inżynierską oraz technologią BIM. Jest promotorem ponad 40 prac 
dyplomowych inżynierskich i magisterskich realizowanych w języku polskim, jak i an
gielskim. Od 2019 roku jest opiekunem Koła Naukowego Zastosowań Informatyki.
Obszar jego zainteresowań naukowobadawczych dotyczy przede wszystkim za
stosowania metod wizyjnych i pomiarów optycznych na polu inżynierii lądowej, two
rzenia oprogramowania i systemów pomiarowych opartych m.in. o metodę korelacji 
obrazów cyfrowych. Oprócz tego zajmuje się implementacją metod sztucznej inteli
gencji i miękkich metod obliczeniowych w zakresie badań materiałowych i pomiarów 
w rzeczywistych konstrukcjach inżynierskich. Uczestniczy w projektach naukowych 
oraz badaniach dla przemysłu. Jest autorem i współautorem ponad  30  publikacji 
naukowych.
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 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

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  
Wirtualne
stoisko
rekrutacyjne

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

       Ofertę Wydział u znaleźć można również wśród  
kierunków oferowanych w Szkole Doktorskiej.

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

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. 
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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 specjalne dla osób niepe³nosprawnych,

– zapomogê losow¹,

–  stypendium  naukowe  z  w³asnego  Funduszu  Stypendialnego  Politechniki 
Krakowskiej,

–  wsparcie  finansowe w ramach specjalnego programu Politechniki Kra kows kiej 
pn. (Student Lider pierwszego roku).

Politechnika Krakowska stara się ułatwić studiowanie 
osobom z różnym stopniem niepełnosprawności. W struk
turze uczelni na stałe wpisane jest Biuro ds. osób 
z niepełnosprawnościami z Pełnomocnikiem Rektora na 
czele, które dba o osoby ze szczególnymi potrzebami. 
Uczelnia aktywnie działa w programie „Dostępna”. 
Montowane są podnośniki tam gdzie nie ma możliwości 
dotarcia windą, instalowane są tablice tyflograficzne dla 
osób niewidzących oraz słabowidzących, sale wykładowe 
wyposażone są w pętle indukcyjne (dla studentów nied
osłyszących wypożyczane są urządzenia przenośne), 
organizowane są szkolenia świadomościowe. Na Wydziale 
uruchomiono specjalny adres: dostepnoscwil@pk.edu.pl, 
na który można zgłaszać problemy lub uwagi dotyczące 
dostępności dla osób z ograniczoną sprawnością. Wśród 
pracowników Dziekanatu Wydziału są osoby władające 
językiem migowym. 

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

14)                Specjalności uruchamiane wyłącznie na studiach stacjonarnych

KIERUNKI STUDIÓW I SPECJALNOŒCI

STACJONARNE

STACJONARNE

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

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

NIESTACJONARNE

NIESTACJONARNEBUDOWNICTWO (w jêzyku angielskim)

SPECJALNOŒCI 
Budowle – informacja i modelowanie (BIM) 1)

Budownictwo hydrotechniczne  
i geotechnika 2)

Infrastruktura drogowa i kolejowa
Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Mechanika konstrukcji inżynierskich 3)

Mosty i budowle podziemne4)

Technologia i organizacja budownictwa

BUDOWNICTWO (w jêzyku polskim)

SPECJALNOŒÆ
Structural Design and Management in Civil 

Engineering (Projektowanie konstrukcji  
i zarz¹dzanie w budownictwie)

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
(bez specjalnoœci)

SPECJALNOŒCI 
Logistyka i spedycja
Transport kolejowy
Transport miejski
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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 LE – IN FOR MA CJA I MO DE LO WA NIE (BIM)

(studia stacjonarne II stopnia) 

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). 
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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. 

BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE I GEOTECHNIKA

(studia stacjonarne II stopnia)

Absolwenci tej specjalności zdobywają poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie 
projektowania oraz realizacji obiektów budowlanych, w szczególności obiektów 
budownictwa hydrotechnicznego np. budowli piętrzących (jazy, zapory) i budowli 
ziemnych (obwałowania, zapory, nasypy) oraz  inżynierii rzecznej. Ponadto zapozna
ją się z geoinżynierią, co powoduje, że posiądą stosowne umiejętności do pracy 
w branży geotechnicznej. Wykażą się wiedzą w zakresie projektowania i monitorowa
nia nasypów kolejowych i drogowych. Przygotowani są do rozwiązywania problemów 
związanych ze wzmacnianiem gruntów. Posiadają również wiedze związaną z projek
towaniem i wykonawstwem głębokich wykopów. Absolwenci są przygotowani do 
projektowania i wykonywania zadań w biurach projektowokonstrukcyjnych, przed
siębiorstwach wykonawstwa budowlanego, służbach ochrony środowiska, w pla
cówkach administracji państwowej i samorządowej, we własnych firmach budowla
nych, projektowych i wykonawczych. Absolwenci Absolwenci uzyskują podstawę do 
ubiegania się, po spełnieniu ustawowych wymagań, o uprawnienia budowlane.

INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOLEJOWA

(studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)

Absolwenci tej specjalności zdobywają poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie 
projektowania, budowy oraz eksploatacji infrastruktury drogowej i kolejowej obejmu
jącej: autostrady; ulice i drogi zamiejskie; skrzyżowania i węzły drogowe; linie kolejo

we i tramwajowe; metro i koleje specjalne. Są 
przygotowani do projektowania i eksploatacji 
infrastruktury towarzyszącej drogom i kole
jom, w tym mostów, wiaduktów i estakad. 
Absolwenci zdobywają również wiedzę 
z zakresu modernizacji istniejącej infrastruk
tury drogowej i kolejowej.  

Zapoznają się z metodami planowania rozwoju 
sieci drogowej i kolejowej, z nowoczesnymi 
metodami inżynierii ruchu drogowego i kolejo
wego, w tym bezpieczeństwem i inteligentnymi 
systemami zarządzania ruchem. 



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

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

(studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)

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. 

MECHANIKA KONSTRUKCJI 
IN¯YNIERSKICH

(studia stacjonarne II stopnia)

Absolwenci tej specjalności posia
dają poszerzoną wiedzę i umiejęt
ności w zakresie projektowania 
i realizacji budowli o konstrukcji 
stalowej, żelbetowej w tym sprężo
nej, murowej i drewnianej z zasto
sowaniem nowoczesnych metod 
obliczeniowych (wspomaganych 
komputerowo), zarówno w przy
padku budowli typowych jak 
i obiektów nietypowych o dużym 
stopniu złożoności. 
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MO STY I BU DOW LE POD ZIEM NE

(studia stacjonarne II stopnia) 

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

(studia stacjonarne II stopnia)

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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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. 

5  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 albo IELTS albo 
rów no waż nym 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 albo świadectwem dojrzałości z języka angielskiego 
zdawanego na poziomie dwujęzycznym. 

W przypadku kandydatów na 
stu dia II stopnia, absolwentów 
stu diów z językiem wykładowym 
angielskim nie obowiązuje przed
łożenie dokumentów potwierdza
jących znajomość języka angiel
skiego.

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.5  

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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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 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  interdyscyplinarn¹  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 3 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, 
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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. 

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŒCI

 
LOGISTYKA I SPEDYCJA

(studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)

Absolwenci specjalności Logistyka i spedycja zdobywają szeroką wiedzę, kompe
tencje i umiejętności z zakresu modelowania i prognozowania przepływu ładunków 
w sieciach logistycznych. Znają specyfikę problemów decyzyjnych występujących 
w procesach logistycznych na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym, 
potrafią je rozwiązywać z wykorzystaniem odpowiednich metod optymalizacyjnych 
i narzędzi komputerowego wspomagania decyzji. Absolwenci posiadają umiejęt
ność kształtowania, wymiarowania systemów logistycznych jak również planowania, 
sterowania i kierowania procesami transportowymi, które w nich zachodzą. Są przy
gotowani do projektowania i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań telematycz
nych w logistyce i spedycji. 

Absolwenci posiadają szerokie spektrum możliwości podjęcia pracy w kraju i Unii 
Europejskiej na różnych poziomach sektora transportu i logistyki, w podmiotach 
gospodarczych, w których rozwiązywane są problemy przemieszczania ładunków. 
Miejscem zatrudnienia absolwentów są także podmioty doradcze i konsultingowe 
z obszaru logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.

TRANSPORT KOLEJOWY

(studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)

Absolwenci tej specjalności posiadaj¹ rozległą wiedzę i umiejętności z zakresu plano
wania i eksploatacji infrastruktury kolejowej oraz niezawodności i bezpieczeństwa syste
mów transportowych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i utrzymania dróg 
kolejowych, techniki i organizacji ruchu kolejowego, budowy i eksploatacji pojazdów 
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szynowych oraz sterowania 
ruchem kolejowym. Istotnym uzu
pełnieniem wiedzy i umiejętności 
technicznych są elementy prawa, 
polityki transportowej, ekonomiki 
i marketingu. Absolwenci mają 
zdolność rozumienia społecz
nych, ekonomicznych, prawnych 
i innych pozatechnicznych uwa
runkowań działalności inżynier
skiej. Wykazują się umiejętnością 
pracy w zespole. 

Dzięki bardzo dobremu wykształ
ceniu w zakresie transportu kolejo
wego, absolwenci są przygotowa
ni do pracy zarówno u zarządców 
infrastruktury kolejowej (na przy
kład 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 kolejowe, takich jak Urząd Transportu Kolejowego 
oraz Urzędy Marszałkowskie.

TRANS PORT MIEJ SKI

(studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia)

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  

Polska Komisja Akredytacyjna jest instytucją działającą na rzecz doskonalenia 
jakości kształcenia. PKA w swoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstron
ności i przejrzystości oraz dążeniem do wyrównywania udziału kobiet i mężczyzn 
w jej pracach. Z chwilą utworzenia w 2002 r. PKA objęła swą działalnością uczelnie 
publiczne i niepubliczne.
 
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 
lokalowych, jakości laboratoriów, organizacji pomocy materialnej dla studentów 
i doktorantów, działalności Kół Naukowych, organizacji wymiany międzynarodowej, 
kształceniu na odległość, poszerzaniu do pa sowanej do potrzeb rynku oferty dydak
tycznej, organizacji praktyk studenckich, badaniu efektów uczenia się i losów 
absolwentów.

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej jest obligatoryjna i odbywa się co 6 lat.

Ponadto 10 lutego 2022 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwa
łę w sprawie przyznania CERTYFIKATÓW DOSKONAŁOŚCI KSZTAŁCENIA. Wśród 
wyróżnionych kierunków, w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we 
współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” wyróżnione zostało 
budownictwo (studia I i II stopnia) prowadzone na Wydziale Inżynierii Lądowej 
Politechniki Krakowskiej.

Certyfikat jest przede wszystkim docenieniem przez firmy budowlane i projektowe 
sposobu kształcenia na WIL i potwierdzeniem, że kształcenie to wpisuje się zarówno 
w wymagania pracodawców, jak i dostosowuje do zmian zachodzących w całej branży.
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Do akredytacji Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) Wydział zgłosił 
się sam.

KAUT jest komisją środowiskową działającą na rzecz podnoszenia jakości kształ
cenia polskich uczelni technicznych, tworzenia jasnych i jednoznacznych procedur 
oceny warunków i metod kształcenia czy tworzenia programów studiów uwzględnia
jących systemy stosowane w innych krajach, szczególnie w krajach Unii Europejskiej. 
KAUT jest członkiem europejskiej komisji akredytacyjnej European Network for Ac
creditation of Engineering Education (ENAEE) i posiada uprawnienia do nadawania 
europejskiego certyfikatu jakości EURACE® Label.

Akredytacja KAUT/ENAEE dopełnia akredytację PKA, uwypukla specyfikę kształcenia 
w zakresie nauk technicznych, pozwala uczelniom na ukazanie ich własnej wizji roz
woju i tożsamości, odmienności, oryginalności, kreatywności, ale i konkurencyjności. 
Posiadanie certyfikatu KAUT jest prestiżowym wyróżnieniem.

Informacja o akredytacjach udzielonych Wydziałowi znajduje się w suplementach do 
dyplomu ukończenia studiów wyższych.
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kierunek BUDOWNICTWO

STUDIA STACJONARNE  I stopnia
4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 4
1 tydzień praktyki geotechnicznej po sem. 4
4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 6

STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia:
1 tydzień praktyki geotechnicznej po sem. 6
4 tygodnie praktyki budowlanej po sem. 8

Program praktyk realizowany jest w korelacji z przedmiotami teoretycznymi jak 
i zawodowymi, merytoryczne podstawy realizacji uwzględniają sugestie m.in. Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa, Samorządu Studentów i pracodawców. Studenci kie
runku Budownictwo kierowani są na praktyki zarówno do dużych podmiotów 
(np. PKP S.A., Budimex S.A., STRABAG Sp. z o.o., Track Tec S.A., ZUE S.A., Skanska, 
MPL KrakówBalice) jak i do niewielkich firm budowlanych.
 
kierunek TRANSPORT

STUDIA STACJONARNE I stopnia
4 tygodnie praktyki zawodowej po sem. 6

 STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia
4 tygodnie praktyki zawodowej po sem. 8

Programy praktyk przygotowywane są wspólnie 
przez doświadczonych nauczycieli akademickich 
i zainteresowanych studentów, a następnie zatwier
dzane przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk 
studenckich. Merytoryczne podstawy realizacji 
praktyk uwzględniają również sugestie firm przyj
mujących praktykantów i potencjalnych praco
dawców – absolwentów kierunku Transport. Studenci kierunku Transport kierowani są na 
praktyki zarówno do dużych podmiotów (np. MPK w Krakowie, ZIKiT, PKP PLK SA, MPL 
KrakówBalice) jak i do niewielkich firm logistycznych i transportowych.

W zakresie praktyk zawodowych WIL współpracuje obecnie z 280 pracodawcami.

Korzyści wynikające z praktyk:

–  zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych i nowych umiejętności
–  weryfikacja wybranego zawodu z rzeczywistością
–  zwiększenie swoich szans na rynku pracy

PRAKTYKI STUDENCKIE
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Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego to eksperymentalny 
budynek inteligentny, umożliwiający prowadzenie interdyscyplinarnych badań w warun
kach rzeczywistych, dotyczących technologii energooszczędnych stosowanych 
w budownictwie.

LABORATORIA

STYPENDIA FUNDOWANE

Od 2018 roku Dziekan WIL zabiega o nawiązanie współpracy z otoczeniem gospo
darczym. Skutkiem tych działań są porozumienia podpisane z przedstawicielami wio
dących firm branży kolejowej i budowlanej w Polsce w sprawie fundowania stypen
diów dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Budownictwo. 

Głównym celem programu stypendialnego jest identyfikowanie najlepszych studen
tów WIL, wspieranie ich podczas procesu kształcenia (comiesięczne wsparcie finan
sowe podczas studiów) i otwieranie potencjalnej szansy na zatrudnienie przyszłej 
kadry inżynieryjnotechnicznej (gwarancja zatrudnienia po zakończeniu nauki). Te 
firmy to m.in. PKP PLK, Strabag, MotaEngil, Budimex, Grupa ZUE, KZN Bieżanów)



23

LABORATORIA AERODYNAMIKI ŚRODOWISKOWEJ

Cały obiekt wraz z instalacjami oraz zintegrowanym systemem sterowania procesami 
i pomiarów specjalistycznych to poligon doświadczalny, gdzie badane są „in situ” 
rzeczywiste przebiegi wybranych procesów. Pod względem aparatury oraz oprogra
mowania w zakresie budownictwa energooszczędnego MLBE może konkurować z naj
lepiej wyposażonymi ośrodkami naukowymi w Europie. Laboratorium posiada 
m.in. komorę klimatyczną, termowizję 3D, manekina termicznego, system PIV (Particle 
Image Velicimetry), komorę do symulacji warunków klimatycznych i promieniowania 
słonecznego, lambdomierz z systemem rotacyjnym, samobieżnego robota pomiaro
wego do oceny komfortu cieplnego.

MLBE dysponuje oprogramowaniem pozwalającym na dynamiczne symulacje energe
tyczne oraz optymalizacje procesów zachodzących w budynkach energooszczędnych 
(np. Ansys Fluent, Design Builder, Antherm, SAT, WUFI, TeknoSim, PHPP, Phisibel, 
Statistica). W MLBE pracuje doświadczona kadra inżynierska i techniczna, którą stano
wią specjaliści: architekci, konstruktorzy, instalatorzy, automatycy oraz eksperci fizyki 
budowli.

Na Politechnice Krakowskiej powstaje również unikatowe w skali Europy Laboratorium 
Aerodynamiki Środowiskowej, które będzie nowoczesnym narzędziem do walki o czy
ste powietrze w regionie i kraju oraz jedynym takim w Polsce centrum badawczym aero
dynamiki środowiskowej. Prowadzone w nim będą badania modelowe i symulacje 
komputerowe dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast 
oraz eksperymentalne badania wpływów środowiskowych i klimatycznych na elemen
ty rozwiązań inżynierskich.
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W Pol sce, po dob nie jak w in nych kra jach Unii Eu ro pej skiej, sys te ma tycz nie ro sną 
aspi ra cje edu ka cyj ne społe czeństwa. Wy ni ka to z szyb ko zmie nia ją cych się po trzeb 
ryn ku pra cy, jak rów nież z powszechnej świa do mo ści, że wy kształce nie po zo sta nie 
naj waż niej szym czyn ni kiem de ter mi nu ją cym awans społecz ny i za wo do wy. 

Spe cy fi ka na ucza nia w wyż szej szko le tech nicz nej oraz dzie dzi na in ży nie rii lą do wej, 
po wo du ją ko niecz ność za pew nie nia stu den tom do stę 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 dział In ży nie rii Lą 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. Dzię ki re ali za cji pro jek tu „Stwo rze nie 
kom plek su la bo ra to riów na Wy dzia le In ży nie rii Lą do wej Po li tech ni ki Kra kow skiej, 
ul. War szaw ska 24, Kra ków” Wydział za pew nia no wo cze śnie wy po sa żo ne la bo ra to ria. 

NOWOCZESNA BAZA NAUKOWO-BADAWCZA

n n n  
Filmy przedstawiające 
wydziałowe laboratoria



                         KO £A NA UKO WE

Na Wy dzia le In ¿y nie rii L¹ do wej obec nie ak tyw nie dzia ³a 14 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, 
konkursach,  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.

Dzia ³al noœæ  w  Ko ³ach  Na uko wych  równieżob 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.  
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SKN Footprint: Budowa betonowego kajaka 
na konkurs Betonkanu-Regatta



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 
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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. 

Rajd PK



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

„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.,

„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, 

„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,

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¿ynalia

n n n  
Wydziałowy 
Facebook
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Dzieñ L¹dowca



Dlaczegowartodzia³aæwSamorz¹dzie?

jest to do sko na ³a oka zja do roz wi ja nia umie jêt no œci or ga-
ni za tor skich, po przez pro wa dze nie ró¿ ne go ro dzaju im prez 
i  uro czy sto œci  (Dni  Otwar te  Wy dzia ³u,  ba le  wy dzia ³o we, 
Hal lo we en,  An drzej ki,  Ju we na lia,  Rajd  PK),  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 – obcokrajowców, 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. +48 12 628 20 23
tel. +48 12 628 23 02 (stu dia sta cjo nar ne)
tel. +48 12 628 23 05 (stu dia nie sta cjo nar ne)
tel. +48 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


