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EFEKTY KSZTAŁCENIA
Poszerzona wiedza i umiejętności w zakresie projektowania 

i realizacji obiektów budowlanych (budynków i budowli) o konstrukcji 
stalowej, betonowej (żelbetowej i sprężonej), murowej i drewnianej oraz 

w zakresie oceny właściwości materiałów i wyrobów budowlanych.

Wydział Inżynierii Lądowej

SPECJALNOŚĆ

KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE
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Sylwetka absolwenta
Absolwent posiada gruntowne przygotowanie do projektowania
oraz realizacji konstrukcji wszelkiego typu, od prostych po
najbardziej złożone. Sprawnie projektuje konstrukcje z materiałów
tradycyjnych jak również nowoczesne konstrukcje sprężone,
prefabrykowane i z drewna klejonego. Biegle posługuje się
najnowszym oprogramowanie komputerowym BIM. Potrafi
projektować obiekty budownictwa ogólnego, przemysłowego oraz
budowle specjalne: wysokie budynki szkieletowe, zbiorniki a także
maszty i wieże. Za sprawą umiejętności praktycznego
wykorzystania uzyskanej wiedzy osiąga najwyższą zdawalność
egzaminu na uprawnienia budowlane. Jest ceniony na rynku pracy
dzięki czemu posiada szerokie perspektywy zatrudnienia przy
projektowaniu jak i wznoszeniu konstrukcji.

Sylwetka absolwenta
Absolwent specjalności KBI o profilu Mosty i Budowle
Podziemne (MBP) zdobywa przygotowanie do projektowania,
wznoszenia i modernizacji konstrukcji budowlanych poszerzone
o zagadnienia projektowania, analizy, realizacji i modernizacji
obiektów mostowych i budowli podzielnych stosowanych
w budownictwie komunikacyjnym.
Program studiów zakłada realizację zajęć ukierunkowanych na
analizy, projektowanie, utrzymanie i remonty obiektów
mostowych i budowli podziemnych.
Absolwent profilu MBP uzyskuje przygotowanie do pracy
w biurach projektów, firmach wykonawczych, kierowania firmą
projektową lub wykonawczą, kierowania budową poszerzone
o zagadnienia z zakresu budownictwa komunikacyjnego.

Absolwent specjalności KBI po zdobyciu wymaganego doświadczenia zawodowego może ubiegać się 
o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń

SPECJALNOŚĆ

KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE
PROFIL: KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROFIL: MOSTY I BUDOWLE PODZIEMNE



L-1: Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych
❑ Konstrukcje żelbetowe i murowe
❑ Projektowanie i utrzymanie różnorodnych konstrukcji z betonu

L-2: Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
❑ Inżynieria materiałów budowlanych i ochrona budowli przed korozją

L-3: Katedra Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych
❑ Konstrukcje metalowe i drewniane
❑ Mosty i budowle podziemne

L-4: Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
❑ Budownictwo niskoenergetyczne
❑ Systemowe rozwiązania w budownictwie ogólnym

JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE I PROFILE DYPLOMOWANIA

Wydział Inżynierii Lądowej
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JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE

L-1
Katedra Konstrukcji 

Żelbetowych i Sprężonych

l1.pk.edu.pl 

http://l1.pk.edu.pl/index.php/pl/
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Działalność dydaktyczna KKŻiS czerpie z aktywności zawodowej, naukowo-badawczej i wdrożeniowej
Pracowników w zakresie: analizy konstrukcji żelbetowych i murowych i ich wzmacniania; analizy
nowoczesnych konstrukcji żelbetowych, strunobetonowych, konstrukcji kablobetonowych sprężonych
cięgnami bez przyczepności (w tym płyt dużych rozpiętości) oraz monitorowania i diagnostyki konstrukcji.

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych

WDROŻENIA

ANALIZA ŁUKU Z CEGŁY W MES

BADANIA

BADANIA PŁYT HC

BADANIA
SŁUPÓW

SPRĘŻONE WAGI SAMOCHODOWE

ZBIORNIKI SPRĘŻONEWZMOCNIENIA KONSTRUKCJI

SPRĘŻANIE
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Profil dyplomowania - Konstrukcje żelbetowe i murowe
Przedmioty związane z dyplomem:
❑ Konstrukcje żelbetowe w budownictwie miejskim i przemysłowym III (sem. 2, W/P)
❑ Wybrane zagadnienia z konstrukcji murowych (sem. 2, W/P)
❑ Konstrukcje z betonu w sytuacjach pożarowych (sem. 3, W/P)
❑ Konstrukcje z betonu i konstrukcje murowe w sytuacjach pożarowych (sem. 3, W/P)

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych

Profil dyplomowania - Projektowanie i utrzymanie różnorodnych konstrukcji z betonu
Przedmioty związane z dyplomem:
❑ Projektowanie, konstruowanie betonowych nawierzchni i płyt na gruncie (sem. 3, W/P)
❑ Wzmacnianie konstrukcji budowlanych (sem. 2, W/P)
❑ Projektowanie wybranych konstrukcji sprężonych (sem. 2, W/P)
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Przykładowa tematyka prac magisterskich:

▪ Projekty konstrukcyjne budynków żelbetowych mieszkalnych i biurowych z 
uwzględnieniem sytuacji pożarowych

▪ Analiza i projektowanie konstrukcji płytowo-słupowych, ramowych, 
ścianowych, zasobników, zbiorników, konstrukcji powłokowych

▪ Analiza numeryczna konstrukcji z betonu w zakresie projektów i ekspertyz
▪ Projekty wzmocnień obiektów żelbetowych
▪ Projektowanie wariantowych rozwiązań ustrojów nośnych z betonu: 

żelbetowe wykonywane na mokro, prefabrykowane, sprężone
▪ Projektowanie konstrukcji obiektów sportowych (konstrukcje przekryć

dużych rozpiętości, trybun, niecek basenowych)
▪ Projektowanie stropów strunobetonowych i kablobetonowych

Tematyka pracy jest ustalana indywidualnie w oparciu o listy proponowanych tematów
P.T. Promotorów i z uwzględnieniem zainteresowań studenta. Tematy prac oparte są
o realne przypadki – projektowe, analityczne, a także badawcze i eksperckie. Zakres
opracowań projektowych jest ograniczony do rozmiaru odpowiadającego wymaganiom
dla prac dyplomowych.

Promotorzy prac dyplomowych:

dr hab. inż. Krzysztof Chudyba, prof. PK
dr hab. inż. Wit Derkowski, prof. PK 
dr inż. Marcin Dyba
dr inż. Piotr Gwoździewicz
dr inż. Łukasz Hojdys
dr inż. Krzysztof Koziński 
dr inż. Piotr Krajewski 
dr hab. inż. Piotr Matysek , prof. PK
dr inż. Magda Kijania-Kontak
dr inż. Szymon Seręga
dr inż. Rafał Sieńko
dr hab. inż. Rafał Szydłowski, prof.. PK
dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. PK
dr hab. inż. Mariusz Zych, prof. PK

Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych
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JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE

L-2 
Katedra Inżynierii 

Materiałów Budowlanych

www.l2.pk.edu.pl

http://www.l2.pk.edu.pl/
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Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych

Betony 
samozagęszczalne

 

Działalność KIMB obejmuje zagadnienia dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych, w tym technologii
betonu i nowoczesnych kompozytów cementowych, chemii materiałów, modyfikacji właściwości,
projektowania właściwości oraz trwałości i jej uwarunkowań.

Tworzywa 
o ultra wysokiej 
wytrzymałości 

fc = 330 MPa !

Nowoczesne betony
z kruszyw lekkich

Betony 
samoleczące

Trwałość ceramiki czerwonej 

Biodegradacja mineralnych 
materiałów budowlanych 

Beton
w warunkach 
pożarowych 
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Profil dyplomowania - Inżynieria materiałów budowlanych i ochrona budowli przed korozją

Przedmioty związane z dyplomem:

❑ Technologia kompozytów polimerowych i ich zastosowanie w budownictwie (sem. 2, W/L) 

❑ Ocena stanu materiałów w istniejącym obiekcie (sem. 2, W/L)

❑ Wybrane specjalne badania tworzyw cementowych (sem. 3, W/L)

Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
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Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
Przykładowa tematyka prac magisterskich:

▪ Ślad węglowy kompozytowych tworzyw z matrycą cementową
▪ Odkształcenia płyty betonowej spowodowane działaniem ognia z 

zastosowaniem cyfrowej korelacji obrazu
▪ Wpływ poziomu wytężenia betonu zwykłego lub lekkiego na 

wytrzymałość resztkową
▪ Efekt skali i kształtu próbek w badaniach wytrzymałości
▪ Mikrostruktura ekspansywnych produktów korozji betonu
▪ Trwałość betonu pracującego w środowisku oczyszczalni ścieków
▪ Wykorzystanie produktów odpadowych w produkcji materiałów bud.
▪ Efektywność zbrojenia rozproszonego w kompozytach cementowych

Tematyka pracy jest ustalana indywidualnie i odpowiada zainteresowaniom
dyplomanta. Proponowana tematyka często związana jest z aktualnie prowadzonymi
w katedrze projektami badawczo-rozwojowymi. Większość realizowanych prac ma
charakter badawczy i wymaga wykonania badań doświadczalnych. Dyplomant
zwykle pod okiem promotora wykorzystuje nowoczesną aparaturę badawczą będącą
na wyposażeniu laboratoriów katedry.

Promotorzy prac dyplomowych:

dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK
prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński
dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK
dr hab. inż. Teresa Stryszewska, prof. PK
dr hab. inż. Tomasz Tracz, prof. PK
dr hab. inż. Elżbieta Stanaszek-Tomal, prof. PK
dr hab. inż. Tomasz Zdeb, prof. PK
dr inż. Dominika Dębska
dr inż. Marta Dudek
dr inż. Maciej Gruszczyński
dr inż. Aleksander Kozak
dr inż. Małgorzata Lenart
dr inż. Katarzyna Mróz
dr inż. Aneta Nowak-Michta
dr inż. Mateusz Sitarz
dr inż. Maciej Urban
dr inż. Teresa Zych



L-3
Katedra Konstrukcji Mostowych, 

Metalowych i Drewnianych

www.l-3.pk.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej

JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE

http://l-3.pk.edu.pl/


Katedra Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych
Działalność KKMMiD obejmuje zagadnienia nośności i stateczności konstrukcji stalowych oraz konstrukcji
aluminiowych, bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji metalowych i drewnianych, zagadnienia niezawodności
konstrukcji, zagadnienia mechaniki obiektów mostowych o konstrukcji żelbetowej, sprężonej, stalowej,
zespolonej, zagadnienia projektowania budowli podziemnych oraz zagadnienia projektowania konstrukcji
z drewna lub materiałów drewnopochodnych.

Pracownicy Katedry prowadzą czynną działalność inżynierską. W trakcie studiów II stopnia działalność
dydaktyczna Katedry wspierana jest przez udział studentów w pracach realizowanych przez Katedrę.

L-3
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Profil dyplomowania - Konstrukcje metalowe i drewniane

Przedmioty związane z dyplomem:

❑ Procedury obliczeniowe wybranych metalowych konstrukcji powierzchniowych (sem. 2, W/P)

❑ Procedury obliczeniowe wybranych metalowych konstrukcji prętowych (sem. 3, W/P)

L-3
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Profil dyplomowania - Mosty i budowle podziemne

Przedmioty związane z dyplomem:

❑ Mosty metalowe i zespolone (sem. 2, W/P) 

❑ Mosty specjalne (sem. 2, W/P) 

❑ Tunele i przejścia podziemne (sem. 3, W/P) 

Katedra Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych
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Przykładowa tematyka prac magisterskich:

▪ Projekty hal sportowych i widowiskowych
▪ Projekty stalowych i drewnianych konstrukcji szkieletowych 
▪ Projekty budynków wysokich
▪ Projekty przekryć strukturalnych i przekryć o dużych rozpiętościach 
▪ Projektowanie ze względu na odporność pożarową
▪ Projekty obiektów mostowych drogowych/kolejowych/kładek dla pieszych/ 

o konstrukcji stalowej/żelbetowej/sprężonej/zespolonej.
▪ Projekty przejść podziemnych, tuneli, garaży, parkingów podziemnych
▪ Analizy porównawcze rozwiązań konstrukcyjnych.

Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowych brane są pod uwagę zainteresowania
zawodowe studentów. Student może zaproponować własny temat pracy dyplomowej
w ramach kończonego kierunku studiów. Tematyka i zakres pracy dyplomowej
ustalane są indywidualnie z wybranym promotorem. Realizowane prace dyplomowe
mają charakter projektowy przygotowujący dyplomanta do samodzielnej realizacji
projektów konstrukcji budowlanych i inżynierskich.

Promotorzy prac dyplomowych:

dr hab. inż. Mariusz Maślak, prof. PK
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
prof. dr hab. inż. Marek Piekarczyk
dr inż. Mariusz Hebda
dr inż. Bogusław Jarek
dr inż. Dorota Kram
dr inż. Tomasz Michałowski
dr inż. Krzysztof Ostrowski
dr inż. Marek Pańtak
dr inż. Maciej Suchodoła
dr inż. Wojciech Średniawa
dr inż. Izabela Tylek
dr inż. Piotr Woźniczka
dr inż. Paweł Żwirek

Katedra Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych
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JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE

L-4
Katedra Budownictwa Ogólnego 

i Fizyki Budowli

www.bud.pk.edu.pl

http://www.bud.pk.edu.pl/
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Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
Działalność naukowo-badawcza KBOiFB obejmuje rozwiązania
materiałowo-konstrukcyjne nowoczesnych ciepłochronnych przegród
budowlanych, cieplno-wilgotnościowe właściwości budynków i ich
elementów, zagadnienia oszczędności energii oraz biernego pozyskiwania
energii słonecznej, pomiary i modelowanie akustyczne renowacja i
rewitalizacja budynków i obiektów zabytkowych bezpieczeństwo oraz metody
wzmacniania konstrukcji budynków wielkopłytowych

Trójwymiarowa inwentaryzacja obiektów                   
przy użyciu skanera optycznego

Kierunkowe Wszechkierunkowe 

(symulator ust) (Dodecahedron)

Pomiary akustyczne Modelowanie 
termiczne budynku
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Profile dyplomowania - Budownictwo niskoenergetyczne
Przedmioty związane z dyplomem:
❑ Komputerowe wspomaganie projektowania budynków 

niskoenergetycznych (sem. 2, K) 

❑ Systemowe ciepłochronne rozwiązania w budownictwie (sem. 2, W/P)

❑ Projektowanie budynków w aspekcie europejskiej dyrektywy 
energetycznej (sem. 3, W/P)

Termowizyjna diagnostyka ilościowa przegród 

w zmiennych warunkach brzegowych

Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli

Profile dyplomowania - Systemowe rozwiązania w budownictwie ogólnym
Przedmioty związane z dyplomem:
❑ Kształtowanie funkcjonalne i akustyczne obiektów budowlanych (sem. 2 i 3, P) 

❑ Systemowe ciepłochronne rozwiązania w budownictwie (sem. 2, W/P)

❑ Diagnostyka techniczna i rewitalizacja budynków istniejących (sem. 3, W)

Rewitalizacja budynków wielkopłytowych, 
bezpieczeństwo i metody wzmacniania 

Pomiary akustyczne
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Przykładowe grupy tematów prac magisterskich:

▪ Projekty architektoniczno-konstrukcyjne budynków i obiektów budowlanych
▪ Projekty konstrukcji przemysłowych (hale, fundamenty pod maszyny)
▪ Projekty remontu istniejących budynków, w tym zabytkowych
▪ Projekty architektoniczno-budowlane budynków z materiałów 

ekologicznych
▪ Analizy termiczno-wilgotnościowe budynków
▪ Projekty i bilans termiczny budynków niskoenergetycznych
▪ Projekty i analizy akustyczne budynków użyteczności publicznej

Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli

Tematyka pracy jest ustalana indywidualnie i odpowiada zainteresowaniom
dyplomanta, a także specyfice wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej. Praca
dyplomowa może być oparta na podkładzie architektonicznym, samodzielnie
wykonanej inwentaryzacji lub na własnym opracowaniu. Dokumentacja opiera się w
głównej mierze na rzeczywistych założeniach projektowych, tak by w przyszłości
mogła znaleźć praktyczne zastosowanie.

Promotorzy prac dyplomowych:

dr hab. inż.Tomasz Kisilewicz, prof. PK
dr hab. inż. arch. Andrzej Kłosak, prof. PK
dr inż. Aleksander Byrdy
dr inż. Jacek Dębowski
dr inż. Anna Dudzińska
dr inż. Paweł Gałek
dr inż. arch. Łukasz Łukaszewski
dr inż. Marek Kamieniarz
dr inż. Michał Kołaczkowski
dr inż. Krzysztof Nering
dr inż. Katarzyna Nowak
dr inż. Kazimierz Piszczek
dr inż. Marcin Radoń
dr inż. Anna Zastawna-Rumin
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Możliwość podjęcia pracy na Uczeni
Uczelnia wyższa to idealne miejsce pracy, tu będziesz mógł:

❑ Znaleźć stabilne zatrudnienie na wiele lat w prestiżowym zawodzie naukowca

❑ Pracować w zespole doświadczonych specjalistów od których szybko się będziesz uczyć

❑ Uczestniczyć w grantach badawczych

❑ Wyjeżdżać na międzynarodowe konferencje i wymiany akademickie

❑ Samemu decydować o kierunku swojego rozwoju oraz swoich Studentów
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II Stopień to idealna szansa 
na poznanie swojego przyszłego 

pracodawcy podczas organizowanego 
cyklicznie na Politechnice 

FORUM PRZEDSIĘBIORSTW
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KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE
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Miejsca zatrudnienia
• Biura projektów
• Firmy wykonawcze
• Zakłady wytwórstwa wyrobów i elementów budowlanych
• Organy administracji architektoniczno-budowlanej
• Izby i stowarzyszenia zawodowe 
• Instytuty badawcze
• Uczelnie wyższe



KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Część testowa   +   Część ustna

ZDAWALNOŚĆ  PO  SPECJALNOŚCI  KBI 

KBI KBI KBI KBI KBI

70%



KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE

KBI

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

PRZEMYŚL  SWÓJ  WYBÓR

ZAINWESTUJ W WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI 
POSZUKIWANE NA RYNKU PRACY

NIE  BĘDZIESZ  ŻAŁOWAŁ
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