W Informatorze znajdziecie Pañstwo pod
stawowe informacje dotycz¥ce studiowania
na WYDZIALE IN¯YNIERII L¥DOWEJ Politechniki 
Krakowskiej, w  tym o PROWADZONYCH  kie
runkach i  specjalnoœciach. Dowiecie siê
te¯, jakie mo¯liwoœci daje UKOÑCZENIE STU
DIÓW NA WIL (sylwetki absolwentów). SZCZE
GÓ£OWE  ZASADY REKRUTACJI STANOWI¥ ZA- 
£¥CZNIK DO INFORMATORA.
Integraln¹ czêœci¹ Informatora dla kandydatów jest za³¹czo
na p³yta CD z prezentacj¹ Wydzia³u.
Za³¹czona p³yta CD zawiera szersz¹ ofertê Wydzia³u urozma
icon¹ ciekawymi elementami graficznymi m.in. ruchom¹ pre
zentacj¹ dzia³ania niektórych pomocy dydaktycznych wyko
rzystywanych podczas æwiczeñ laboratoryjnych (testowanie
wytrzyma³oœci betonu), czy przestrzenn¹ wizualizacjê projek
towanego budynku. Zobaczycie Pañstwo równie¿ zdjêcia
z inauguracji roku akademickiego, tradycyjnego Balu L¹dowca
oraz innych imprez towarzysz¹cych studiom na Politechnice.
Dodatkowy folder na płycie zawiera krótkie filmy o laboratoriach, które można m.in. obejrzeć również na wydziałowym
kanale YouTube.

Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej po-
siada 70-letnie doœwiadczenie
w kszta³ceniu technicznym na
poziomie wy¿szym. Oferuje on
studia na kierunkach: Budownic
two i Transport oraz studia na
kierunku miêdzywydzia³owym
Gospodarka przestrzenna. Kie
runek Budownictwo prowadzo
ny jest równie¿ w jêzyku angiel
skim. Wydzia³ nasz jest jednym
z trzech najwiêkszych i najwy¿ej
cenionych wydzia³ów budownic
twa w Polsce. Wydzia³ posiada
akredytacjê instytucjonaln¹ Pol
skiej Komisji Akredytacyjnej oraz
Komisji Akredytacyjnej Uczelni
Technicznych (KAUT).

INF ORM AC JE  OGÓLNE O  W
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Starannie opracowane i zgodne z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿
szego programy studiów pozwalaj¹ na zdobycie wiedzy niezbêdnej absolwentowi
danego kierunku studiów. Gwarancjê wysokiej jakoœci studiów na naszym Wydziale
stanowi wysoko kwalifikowana kadra pracowników naukowo-dydaktycznych. W³aœci
wy poziom studiów na Wydziale zapewniaj¹ tak¿e liczne, dobrze wyposa¿one labo
ratoria dydaktyczne. Zajêcia w laboratoriach u³atwiaj¹ zrozumienie zagadnieñ teore
tycznych oraz przygotowuj¹ do rozwi¹zywania praktycznych zadañ in¿ynierskich.
Dla studentów studiów II stopnia zosta³y przygotowane specjalnoœci, które umo¿li
wiaj¹ realizowanie indywidualnych zainteresowañ (patrz informacje dalej). Po ich
ukoñczeniu mo¿na kontynuowaæ naukê na studiach doktoranckich (III stopnia)
i podyplomowych.
Studenci naszego Wydzia³u, w ramach programów europejskich np. Erasmus+
mog¹ realizowaæ czêœæ studiów w uczelniach zagranicznych. Obecnie Wydzia³
wspó³pracuje z oko³o 50 uczelniami w krajach Europy.

NE O WYDZIALE

¯ycz¹c Pañstwu w³aœciwego i korzystnego wybo
ru Wydzia³u i kierunku przysz³ych studiów liczymy
na spotkanie podczas rekrutacji i uroczystej
inauguracji roku akademickiego.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYDZIA£U
W sk³ad Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej wchodz¹ nastêpuj¹ce jednostki:
Instytut Materia³ów i Konstrukcji Budowlanych L-1
Instytut In¿ynierii Drogowej i Kolejowej L-2
Instytut Zarz¹dzania w Budownictwie i Transporcie L-3
Instytut Mechaniki Budowli L-4
Instytut Technologii Informatycznych w In¿ynierii L¹dowej L-5
Ma³opolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczêdnego L-6

W£ADZE WYDZIA£U w kadencji 2016–2020
Prac¹ Wydzia³u kieruje Dziekan, który ma do pomocy czterech
Prodziekanów. Obecnie funkcje te pe³ni¹ nastêpuj¹ce osoby:

DZIEKAN
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK 
Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej
w Gliwicach (1999), specjalista w zakresie analiz efektywności 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 naukowych i jedną monografię. Jest autorem lub współautorem ponad 140 prac projektowych, brał udział w wielu projektach 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).
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PRODZIEKANI studia stacjonarne
dr hab. inż. Lucyna Domagała
Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej kierunku Budownictwo o specjalności Konstrukcje Budowlane. Specjalista w dziedzinie technologii
materiałów budowlanych, w szczególności konstrukcyjnych betonów lekkich. Autorka 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, Technologia 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 Budowlanych 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 naukowo-badawczej zajmuje się problematyką modelowania procesów transportowych, planowaniem i projektowaniem systemów transportowych
oraz jakością komunikacji miejskiej, w tym usprawnieniami dla ruchu
pojazdów transportu zbiorowego. Autor i współautor blisko 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, odznaczony Honorową Odznaką PK. W ramach działalności dydaktycznej
prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów: Planowanie sieci transportowych,
Miejski transport publiczny, Komunikacja zbiorowa, Infrastruktura transportowa, matematyka stosowana. Promotor ponad 80 prac dyplomowych 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
Absolwentka Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej Politechniki Krakowskiej kierun
ku Budownictwo o specjalności Mechanika Stosowana. Autorka i wspó³
autorka wielu publikacji naukowych. Uczestnik grantów i projektów
naukowych. Specjalista w zakresie mechaniki oœrodków ci¹g³ych, me
chaniki kontaktu i nanomechaniki. Za pracê naukow¹ otrzyma³a stypen
dium Fundacji Nauki Polskiej na rok 1995 oraz nagrodê Prezesa Rady
Ministrów za wyró¿niaj¹c¹ siê rozprawê doktorsk¹. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi wyk³ady m.in. z Mechaniki, Teorii sprê¿ystoœci
i Metod matematycznych w mechanice.

5

PRODZIEKAN studia niestacjonarne
dr inż. Agnieszka Leśniak
Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej kierunku Budownictwo 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 uczestnik 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 inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. W 2014 roku wyróżniona Honorową
Odznaką Politechniki Krakowskiej. Członek PZITB.

6

INFORMACJE OGÓLNE O STUDIACH
Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej prowadzi studia w dwóch trybach:
stacjonarnym 	

– zajêcia prowadzone s¹ w dni robocze, 
od poniedzia³ku do pi¹tku

niestacjonarnym

– zajêcia prowadzone s¹ w dwu – lub trzydniowych 
zjazdach, w pi¹tki, soboty i niedziele, co dwa tygodnie

Ze wzglêdu na charakter i poziom kszta³cenia prowadzone s¹ studia:
stacjonarne 	
			
			

I stopnia – 3,5 – letnie
II stopnia – 1,5 – roczne
III stopnia (doktoranckie) – 4 – letnie

niestacjonarne 	
			
			

I stopnia – 4,5 – letnie
II stopnia – 2 – letnie
podyplomowe – 1 – lub 2 – semestralne

Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej prowadzi kszta³cenie na kierunkach:

BUDOWNICTWO (równie¿ w jêzyku angielskim)
TRANSPORT
oraz na kierunku miêdzywydzia³owym:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Przez pierwsze 3,5 roku (studia stacjonarne I stop
nia) kszta³cenie odbywa siê bez podzia³u na specjal
noœci. Umo¿liwia to zapoznanie siê ze specyfik¹
wybranego kierunku studiów i dobre przygotowanie
do pracy zawodowej, a nastêpnie pozwala na bar
dziej dojrza³y wybór specjalnoœci podczas rekrutacji
na studia II stopnia. Wybór specjalnoœci oznacza
decyzjê gruntownego poznania danej dziedziny wie
dzy. Charakterystyki poszczególnych specjalnoœci
przedstawiono w dalszej czêœci informatora.
Wyró¿niaj¹cy siê studenci maj¹ mo¿liwoœæ realizacji indywidualnego planu
studiów i programu nauczania, uzgodnionego z opiekunem naukowym.
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Zajêcia prowadzone s¹ w nastêpu
j¹cych formach:
wyk ³ad y, æwic zen ia aud yt or yjn e,
æwiczenia projektowe, laboratoria
(w tym komputerowe), seminaria,
praktyki w przedsiêbiorstwach pañ
stwowych lub prywatnych (w tym
w firmach zagranicznych).
Po ukoñczeniu studiów I stopnia
absolwent otrzymuje tytu³ zawodowy
in¿yniera, zaœ po ukoñczeniu studiów
II stopnia tytu³ magistra in¿yniera.
Ukoñczenie Wydzia³u na kierunku
Budownictwo stanowi podstawê do
podjêcia przez absolwenta starañ
o uprawnienia budowlane.

SPRAWY SOCJALNE
Student mo¿e ubiegaæ 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.
Politechnika Krakowska stara siê u³atwiæ studiowanie oso
bom z ró¿nym stopniem niepe³nosprawnoœci. W strukturze
uczelni na sta³e wpisane jest Biuro ds. osób niepe³no
sprawnych z Pe³nomocnikiem Rektora na czele. Do
budynku Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej dobudowana zosta
³a winda zewnêtrzna u³atwiaj¹ca osobom na wózkach
dostêp do czterech kondygnacji. Sale wyk³adowe Wydzia
³u wyposa¿one s¹ w pêtle indukcyjne (dla studentów nie
dos³ysz¹cych wypo¿yczane s¹ urz¹dzenia przenoœne).
Wœród pracowników Dziekanatu Wydzia³u s¹ osoby w³a
daj¹ce jêzykiem migowym.

8

KIERUNKI STUDIÓW I SPECJALNOŒCI
STACJONARNE

BUDOWNICTWO (w jêzyku polskim)

I stopnia, 4,5-letnie

I stopnia, 3,5-letnie

(bez specjalnoœci) 1)

(bez specjalnoœci)

II stopnia, 1,5-roczne

NIESTACJONARNE

SPECJALNOŒCI

II stopnia, 2-letnie

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)

STACJONARNE

BUDOWNICTWO (w jêzyku angielskim)

I stopnia, 3,5-letnie

–

(bez specjalnoœci)

II stopnia, 1,5-roczne

STACJONARNE

SPECJALNOŒÆ

–

TRANSPORT

NIESTACJONARNE

konstrukcje budowlane i in¿ynierskie

I stopnia, 3,5-letnie

I stopnia, 4,5-letnie

(bez specjalnoœci)

II stopnia, 1,5-roczne

NIESTACJONARNE

SPECJALNOŒCI

II stopnia, 2-letnie

inteligentne zintegrowane systemy
transportowe i logistyczne 7)
spedycja
systemy transportowe i logistyczne 8)
transport kolejowy 9)
transport lotniczy 10)
transport miejski

STACJONARNE
I stopnia, 3,5-letnie

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
(kierunek miedzywydzia³owy)

(bez specjalnoœci)

II stopnia, 1,5-roczne

urbanistyka i transport

NIESTACJONARNE
–
–

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
1)

BUDOWNICTWO
Budownictwo to jedna z prioryteto
wych dziedzin gospodarki, a in¿y
nier budownictwa to jeden z naj
bardziej atrakcyjnych, wszech
stronnych, presti¿owych i poszuki
wanych na rynku krajowym i euro
pejskim zawodów.

Absolwent I stopnia
Absolwenci w czasie studiów otrzy
muj¹ tytu³ zawodowy in¿yniera.
Uzyskuj¹ kwalifikacje do projekto
wania nieskomplikowanych obiek
tów budowlanych i konstrukcji in¿y
nierskich, kierowania pracami
w zakresie ich wykonania, remon
tów,
u¿ytk ow an ia,
pe³n ien ia
pomocniczych lub wspó³autor
skich dzia³añ twórczych, wspó³
dzia³ania przy projektowaniu pro
cesów technologicznych w wytwór
niach materia³ów i konstrukcji
budowlanych, u¿ytkowania syste
mów informatycznych maj¹cych
zastosowanie w budownictwie.
Zapoznaj¹ siê z organizacj¹ prze
mys³u budowlanego, procedurami
realizacji obiektów budowlanych
i obowi¹zuj¹cymi przepisami
budowlanymi. S¹ tak przygotowa
ni, by mogli zaplanowaæ przebieg
budowy, sporz¹dziæ kosztorys,
a z chwil¹ otrzymania kontraktu realizowaæ go umiejêtnie zarz¹dzaj¹c ludŸmi, sprzê
tem i kosztami. Potrafi¹ pos³ugiwaæ siê wspó³czeœnie stosowanym oprogramowa
niem s³u¿¹cym do szeroko rozumianego, komputerowo wspomaganego projekto
wania konstrukcji in¿ynierskich (CAD), umo¿liwiaj¹cym m. in. sprawne kreœlenie,
obliczanie oraz sprawdzanie spe³nienia normowych warunków noœnoœci i u¿ytkowa
nia. Uzyskana wiedza bazuje na zdobyczach nowoczesnej techniki z wykorzysta
niem metod komputerowych i technologii informatycznych.
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Absolwenci maj¹ zdolnoœæ rozumienia spo³ecznych, ekonomicznych, prawnych
i innych pozatechnicznych uwarunkowañ dzia³alnoœci in¿ynierskiej. Wykazuj¹ siê
umiejêtnoœci¹ pracy w zespole.
Absolwenci uzyskuj¹ podstawê do ubiegania siê, po spe³nieniu ustawowych wymagañ,
o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

Absolwent II stopnia
Absolwenci otrzymuj¹ tytu³ zawodowy magistra in¿yniera. W czasie studiów posze
rzaj¹ wiedzê zdobyt¹ na studiach I stopnia. Stanowi ona podstawê do twórczej pra
cy, ustawicznego kszta³cenia i zdobywania praktycznych umiejêtnoœci w szeroko
rozumianej dziedzinie in¿ynierii l¹dowej.
Absolwenci maj¹ zdolnoœæ rozumienia spo³ecznych, ekonomicznych, prawnych
i innych pozatechnicznych uwarunkowañ dzia³alnoœci in¿ynierskiej. Wykazuj¹ siê
umiejêtnoœci¹ pracy w zespole.
Absolwenci s¹ przygotowani do pracy w biurach projektowo-konstrukcyjnych, przed
siêbiorstwach wykonawstwa budowlanego, w³asnych firmach budowlanych, placów
kach naukowo-badawczych i konsultingowych, wy¿szych uczelniach, organach nadzo
ru budowlanego oraz w s³u¿bach administracji pañstwowej i samorz¹dowej.
W czasie studiów zainteresowani mog¹ ukoñczyæ studium pedagogiczne, które
uprawnia do nauczania w szko³ach zawodowych.
Ukoñczenie kierunku umo¿liwia staranie siê, po spe³nieniu ustawowych wymagañ,
o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŒCI
BUDOWLANE OBIEKTY INTELIGENTNE
Absolwenci tej specjalnoœci posiadaj¹ poszerzon¹ wiedzê i umiejêtnoœci w zakresie
projektowania i eksploatacji nowoczesnych budowli nowej generacji (tzw. budowli
inteligentnych) oraz wiedzê o nowoczesnych, w tym tak¿e o tzw. inteligentnych
materia³ach budowlanych, automatycznym sterowaniu budowl¹, jej funkcjonowaniu,
o sposobach jej zabezpieczania, zapewniania bezpieczeñstwa i komfortu przebywa
j¹cych w niej ludzi.
Absolwenici s¹ przygotowani do pracy w specjalistycznych firmach wykorzystuj¹
cych nowoczesne systemy sterowania i technologie informacyjne w budownictwie.
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BUDOWLE I ŒRODOWISKO
Absolwenci tej specjalnoœci posiadaj¹ podstawow¹ wiedzê i umiejêtnoœæ jej wyko
rzystania w zakresie takich, wspó³czeœnie wa¿nych zagadnieñ interdyscyplinarnych
w budownictwie, jak: akustyka i wibroakustyka stosowana w budownictwie; wp³ywy
œrodowiskowe, sejsmiczne i parasejsmiczne na budowle i ludzi; in¿ynieria wiatrowa,
interakcja budowla-pod³o¿e; budownictwo energooszczêdne; ochrona budowli
przed wp³ywami œrodowiskowymi; t³umiki drgañ mechanicznych i akustycznych;
nowoczesne materia³y konstrukcyjne; komfort ludzi i wibroekologia w budownictwie;
podstawy projektowania budowli specjalnych przy wp³ywach œrodowiskowych;
zagadnienia specjalne fundamentowania; badania budowli i konstrukcji przy wp³y
wach œrodowiskowych.

BUDOWLE – INFORMACJA I MODELOWANIE (BIM)
Absolwenci tej specjalnoœci posiadaj¹ praktyczn¹ wiedzê i umiejêtnoœci w zakresie
stosowania nowoczesnych technik komputerowego modelowania i wspomagania
projektowania (CAD) oraz zarz¹dzania informacj¹ o obiektach budowlanych (BIM).
Ponadto s¹ przygotowani teoretycznie i praktycznie do korzystania w projektowaniu
konstrukcji z nowoczesnych programów obliczeniowych opartych na metodzie ele
mentów skoñczonych (MES).
Absolwenci tej specjalnoœci bêd¹ mogli znaleŸæ zatrudnienie w firmach budowlanych
(wykonawczych, projektowych i rozwijaj¹cych nowe technologie dla budownictwa)
oraz w firmach i jednostkach o profilu badawczo-rozwojowym.
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DROGI KOLEJOWE
Absolwenci tej specjalnoœci posiadaj¹ poszerzon¹ wiedzê i umiejêtnoœci ostatnio
szczególnie poszukiwane na rynku w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji
nowoczesnych linii kolejowych, sieci tramwajowych, metra i kolei specjalnych oraz
innych elementów infrastruktury transportowej. S¹ tak¿e przygotowani do projekto
wania, budowy i eksploatacji mostów, tuneli, estakad i wiaduktów.
Zapoznaj¹ siê równie¿ z metodami planowania rozwoju uk³adów komunikacyjnych,
sterowania ruchem kolejowym oraz modernizacji istniej¹cych obiektów transportu
szynowego.

DROGI, ULICE I AUTOSTRADY
Absolwenci tej specjalnoœci posiadaj¹ poszerzon¹ wiedzê
i umiejêtnoœci w zakresie projektowania, budowy oraz eks
ploatacji autostrad, ulic i innych dróg, skrzy¿owañ i wêz³ów
drogowych oraz innych elementów infrastruktury drogowej
i transportowej. S¹ tak¿e przygotowani do projektowania,
budowy i eksploatacji mostów, tuneli, estakad i wiaduktów.
Znają również metody planowania rozwoju sieci drogowej,
z metodami in¿ynierii ruchu, w tym bezpieczeñstwem
i organizacj¹ ruchu oraz z rozwi¹zaniami w komunikacji
zbiorowej.

INFRASTRUKTURA LOTNISKOWA
Absolwenci tej specjalnoœci s¹ przygotowani do samodziel
nego rozwi¹zywania problemów z zakresu budownictwa,
zw³aszcza w odniesieniu do budowlanych obiektów infrastruktury lotniskowej.
Posiadaj¹ podstawow¹ wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu transportu lotniczego, syste
mów sterowania i zarz¹dzania ruchem lotniczym, jak równie¿ ogóln¹ wiedzê na
temat œrodków transportu w lotnictwie.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w portach lotniczych oraz w jednostkach
administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, zajmuj¹cych siê budow¹ i eksploatacj¹ lot
nisk. Bêd¹ mogli podejmowaæ pracê w jednostkach planistyczno-projektowych
z zakresu budownictwa, w tym ogólnego, w Urzêdzie Lotnictwa Cywilnego oraz
w Polskiej Agencji ¯eglugi Powietrznej, w jednostkach eksploatacyjnych transportu
lotniczego, a tak¿e w jednostkach organizacyjnych s³u¿b ruchu lotniczego, w przed
siêbiorstwach spedycyjnych oraz w jednostkach naukowo-badawczych.
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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, piętrzących i wodociągowych, z wykorzystaniem najnowszych metod komputerowego
wspomagania projektowania oraz nowoczesnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych 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-konstrukcyjnych, przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego, przedsiębiorstwach
gospodarki komunalnej, służbach ochrony środowiska, w placówkach administracji
państwowej i samorządowej, we własnych firmach budowlanych, projektowych
i wykonawczych.

KONSTRUKCJE BUDOWLANE I IN¯YNIERSKIE
Absolwenci tej specjalnoœci posiadaj¹ poszerzon¹ wiedzê i umiejêtnoœci w zakresie
projektowania i realizacji budowli o konstrukcji stalowej, ¿elbetowej w tym sprê¿onej,
murowej i drewnianej. Obejmuje to obiekty: budownictwa ogólnego, przemys³owe
go, u¿ytecznoœci publicznej oraz budowle specjalne, wysokie budynki szkieletowe,
konstrukcje pow³okowe, zbiorniki, maszty i wie¿e, obiekty mostowe.
Znaj¹ sposoby uwzglêdniania wymagañ niskiego zapotrzebowania energii, jak i wyko
rzystania niekonwencjonalnych – ekologicznych Ÿróde³ energii.

MECHANIKA MATERIA£ÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
Absolwenci tej specjalnoœci posiadaj¹ poszerzon¹ wiedzê i umiejêtnoœci w zakresie
projektowania i realizacji budowli o konstrukcji stalowej, ¿elbetowej w tym sprê¿onej,
murowej i drewnianej z zastosowaniem nowoczesnych metod obliczeniowych
(wspomaganych komputerowo), zarówno w przypadku budowli typowych jak
i obiektów nietypowych o du¿ym stopniu z³o¿onoœci.
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MOSTY I BUDOWLE PODZIEMNE
Absolwenci tej specjalnoœci posiadaj¹ dodatkowe, szczegó³owe przygotowanie do
projektowania i wznoszenia wszelkiego typu obiektów mostowych (mosty, wiadukty,
estakady, przepusty, pó³mosty, galerie i tunele), stosowanych powszechnie we
wspó³czesnym budownictwie komunikacyjnym.
S¹ przygotowani do stosowania obliczeñ z wykorzystaniem wspó³czesnych, nowo
czesnych metod wspomagania komputerowego, zapoznaj¹ siê z zagadnieniami
tradycyjnych i nowych materia³ów w mostownictwie, nowoczesnych technologii
budowy mostów, problemami estetyki i trwa³oœci obiektów mostowych, a tak¿e
wybranymi aspektami budowy dróg, ulic i autostrad oraz hydrauliki i hydrologii.

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA BUDOWNICTWA
Absolwenci tej specjalnoœci posiadaj¹ poszerzon¹ wiedzê i umiejêtnoœci w zakresie
planowania i zarz¹dzania realizacj¹ przedsiêwziêæ budowlanych, kierowania firmami
budowlanymi oraz prowadzenia dzia³alnoœci rynkowej (ze znajomoœci¹ prawa bu
dowlanego).
W szczególnoœci zaœ potrafi¹ odpowiednio stosowaæ analizy dotycz¹ce czasu, kosztu
i jakoœci robót z uwzglêdnieniem ryzyka; przygotowaæ ofertê dla klienta; wynegocjo
waæ korzystne warun
ki umowy o roboty
budowlane; realizo
waæ przedsiêwziêcie
efektywnie, dbaj¹c
o bezpieczeñstwo
i higienê pracy; wyko
rzystywaæ stosowne
o p r o g r a m o w a n i e
komputerowe w bie
¿¹cej pracy.
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ZARZ¥DZANIE I MARKETING W BUDOWNICTWIE
Absolwenci tej specjalnoœci posiadaj¹ poszerzon¹ wiedzê i umiejêtnoœci w zakresie
organizacji i zarz¹dzania jednostkami i instytucjami gospodarczymi ze sfery budow
nictwa, zarz¹dzania ich finansami i zasobami ludzkimi, kszta³towania strategii i poli
tyki rynkowej, realizacji funkcji marketingowych oraz ekonomiki procesu inwestycyj
nego, rynku nieruchomoœci oraz wyceny obiektów budowlanych i gruntu.
W szczególnoœci zaœ potrafi¹ opracowaæ plan dzia³añ prorynkowych firmy; przygo
towaæ ofertê i pozyskaæ kontrakt; realizowaæ przedsiêwziêcie efektywnie poprzez
umiejêtne planowanie i organizowanie robót, motywowanie pracowników, kontrolo
wanie przebiegu ca³oœci przedsiêwziêcia; wykorzystywaæ stosowne oprogramowa
nie komputerowe w bie¿¹cej pracy w zarz¹dzie firmy lub na budowie.

ZASTOSOWANIA INFORMATYKI W BUDOWNICTWIE
Absolwenci tej specjalnoœci s¹ przygotowani do pracy w in¿ynierii l¹dowej, ze szcze
gólnym uwzglêdnieniem stosowania zaawansowanych technik informatycznych
w projektowaniu, budowie i eksploatacji obiektów budowlanych. S¹ wykszta³ceni
w zakresie mechaniki, wytrzyma³oœci materia³ów, projektowania ró¿norakich kon
strukcji, prowadzenia prac wykonawczych i zarz¹dzania firm¹ budowlan¹. Absolwen
ci s¹ przygotowani do pracy na ró¿nych polach aktywnoœci in¿ynierskiej i do realizacji
zadañ badawczo-rozwojowych. Bêd¹ mogli znaleŸæ zatrudnienie w firmach budowla
nych (wykonawczych, projektowych i rozwijaj¹
cych nowe technologie budownictwa), w fir
mach tworz¹cych in¿ynierskie oprogramowanie,
w administracji pañstwowej i samorz¹dowej.
Absolwenci tej specjalnoœci otrzymuj¹ wykszta³
cenie informatyczne w zakresie zaawansowanej
wiedzy o budowie i dzia³aniu komputerów w sys
temach MS  Windows i Linux, o wykorzystaniu
sieci teleinformatycznych i nowoczesnych narzê
dzi programistycznych w zakresie baz danych
(np. MySQL), przetwarzania równoleg³ego i roz
proszonego, grafiki komputerowej (np. OpenGL)
i systemów ekspertowych. W zakresie zastoso
wañ informatyki w in¿ynierii l¹dowej, absolwenci
s¹ przygotowani do pos³ugiwania siê systemami
obliczeniowymi opartymi na metodzie elementów skoñczonych (MES), nowoczesnymi
technikami komputerowego wspomagania projektowania (CAD) i systemami zarz¹
dzania obiektami budowlanymi (BIM). Oprócz umiejêtnoœci stosowania znanych tech
nik informatycznych, umiej¹ tworzyæ specjalistyczne oprogramowanie (w zale¿noœci od
wymagañ projektowych i eksploatacyjnych) i stosowaæ zaawansowane techniki opra
cowania danych pomiarowych.
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TRANSPORT
to druga, równorzêdna wzglêdem budownictwa dziedzina gospodarki, a in¿ynier
transportu to równie¿ jeden z najbardziej atrakcyjnych, wszechstronnych, presti¿o
wych i poszukiwanych na rynku krajowym i europejskim zawodów.

Absolwent I stopnia
Studia kszta³c¹ specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu drogowego,
kolejowego i lotniczego z uwzglêdnieniem infrastruktury, zintegrowanych systemów
transportowych i logistycznych. Absolwenci posiadaj¹ kwalifikacje w dziedzinie
zarz¹dzania i sterowania transportem z zastosowaniem nowoczesnych metod, urz¹
dzeñ oraz technologii informatycznych. Absolwenci maj¹ zdolnoœæ rozumienia spo
³ecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowañ dzia
³alnoœci in¿ynierskiej. Wykazuj¹ siê umiejêtnoœci¹ pracy w zespole.
Absolwenci s¹ przygotowani do pracy w przedsiêbiorstwach przewozowych i spedy
cyjnych oraz w³asnych tego typu firmach; w dzia³ach transportu i logistyki; w biurach
urbanistycznych; w przedsiêbiorstwach przewozów pasa¿erskich.

Absolwent II stopnia
Absolwenci kierunku po studiach II stopnia ka¿dej z 4 specjalnoœci, dziêki wszech
stronnemu wykszta³ceniu technicznemu wzbogaconemu wiedz¹ organizacyjn¹,
prawn¹ i ekonomiczn¹, s¹ przygotowani do pracy w jednostkach studialnych, projek
towych i badawczych; w przedsiêbiorstwach przewozowych i spedycyjnych oraz
w³asnych tego typu firmach; w dzia³ach transportu i logistyki przedsiêbiorstw, w tym
w miejskich zarz¹dach dróg; w spe
cjalistycznych komórkach admini
stracji rz¹dowej i samorz¹dowej;
w
biur ach
urban is tyczn ych;
w przedsiêbiorstwach przewozów
pasa¿erskich; w centrach logistycz
nych, a nawet w policji. Absolwenci
maj¹ zdolnoœæ rozumienia spo³ecz
nych, ekonomicznych, prawnych
i innych pozatechnicznych uwarun
kowañ dzia³alnoœci in¿ynierskiej.
Wykazuj¹ siê umiejêtnoœci¹ pracy
w zespole. W zakresie transportu
lotniczego absolwenci s¹ przygoto
wani do pracy w portach lotniczych.
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CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŒCI

INTELIGENTNE ZINTEGROWANE SYSTEMY TRANSPORTOWE I LOGISTYCZNE
Absolwenci tej specjalnoœci posiadaj¹ rozleg³¹ wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu: pro
fesjonalnego rozpoznawania systemowych potrzeb, formu³owania wielokryterial
nych problemów optymalizacji i rozwi¹zywania ich przy pomocy zaawansowanych
inteligentnych narzêdzi komputerowych w obszarach zarz¹dzania, harmonogramo
wania, inteligentnego nadzoru i sterowania dowolnymi zintegrowanymi systemami
transportowymi i logistycznymi. Istotnym uzupe³nieniem jest umiejêtnoœæ pos³ugiwa
nia siê nowoczesnymi œwiatowymi standardami i obligatoryjnymi metodologiami
tworzenia takich systemów.
Absolwenci specjalnoœci maj¹ szerokie spektrum mo¿liwoœci podjêcia atrakcyjnej
pracy w kraju i Unii Europejskiej na ró¿nych poziomach sektora transportu i logistyki.
Na poziomie krajowym dotyczy to praktycznie wszelkiej aktywnoœci firm transporto
wych i logistycznych oraz jednostek administracji pañstwowej i samorz¹dowej.

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 logistycznymi. Wiedza ta odnosi się zarówno do spedycji krajowej, jak i międzynarodowej. Istotnym uzupełnieniem znajomości rozwiązań technicznych są elementy
prawa, w tym prawa celnego, handlu krajowego i międzynarodowego, polityki ekonomiki, marketingu i psychologii komunikacyjnej.
Absolwenci mają również zdolność rozumienia społecznych i innych pozatechnicznych 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.

SYSTEMY TRANSPORTOWE I LOGISTYCZNE
Absolwenci tej specjalnoœci posiadaj¹ rozleg³¹ wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu:
zarz¹dzania i sterowania systemow¹ infrastruktur¹ oraz procesami transportowymi,
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prze³adunkowymi i logistycz
nymi; sterowania ruchem
i przewozami; kierowania fir
mami transportowymi i logi
stycznymi. Dzia³ania te odno
sz¹ siê do zintegrowanych
systemów transp ort owych,
obejmuj¹cych w szczególno
œci transport drogowy, kolejo
wy, lotniczy oraz miejski.
Istotnym uzupe³nieniem znajo
moœci rozwi¹zañ technicznych
s¹ elementy prawa, polityki
transportowej, ekonomiki, mar
ketingu i psychologii komuni
kacyjnej.

TRANSPORT KOLEJOWY
Absolwenci tej specjalności
posiadaj¹ rozległą wiedzę
i umiejętności z zakresu planowania i eksploatacji infrastruktury kolejowej oraz niezawodności i bezpieczeństwa systemów transportowych, ze
szczególnym uwzględnieniem
budowy i utrzymania dróg kolejowych, techniki i organizacji
ruchu kolejowego, budowy
i eksploatacji pojazdów szynowych oraz sterowania ruchem
kolejowym. Istotnym uzupełnieniem wiedzy i umiejętności technicznych są elementy prawa, polityki transportowej,
ekonomiki i marketingu. Absolwenci mają zdolność rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. 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 kolejowe, takich jak Urząd Transportu Kolejowego oraz Urzędy Marszałkowskie.
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TRANSPORT LOTNICZY
Absolwenci tej specjalnoœci posiadaj¹ rozleg³¹ wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu pla
nowania i eksploatacji infrastruktury transportu, ze szczególnym uwzglêdnieniem
transportu lotniczego, niezawodnoœci i bezpieczeñstwa systemów transportowych,
ze szczególnym uwzglêdnieniem ruchu lotniczego, zarz¹dzania i sterowania ruchem,
zw³aszcza lotniczym.
Absolwenci dysponują także wiedzą i umiejętnościami z zakresu zintegrowanych
systemów logistycznych i transportowych, w tym ³añcuchów transportowych w podró
¿ach lotniczych, a tak¿e w transporcie ³adunków drogami lotniczymi. Istotnym uzu
pe³nieniem wiedzy i umiejêtnoœci technicznych s¹ elementy prawa, polityki transpor
towej, ekonomiki i marketingu.
Dziêki bardzo dobremu wykszta³ceniu w zakresie transportu lotniczego, absolwenci
s¹ przygotowani do pracy w portach lotniczych, w specjalistycznych komórkach
administracji rz¹dowej i samorz¹dowej, w tym w Urzêdzie Lotnictwa Cywilnego oraz
Polskiej Agencji ¯eglugi Powietrznej.

TRANSPORT MIEJSKI
Absolwenci tej specjalności posiadają poszerzoną wiedzê m.in. w zakresie progra
mowania, planowania rozwoju oraz zarz¹dzania na poziomie eksploatacyjnym sys
temami transportu w obszarach zurbanizowanych.
Absolwenci specjalnoœci
s¹ szczególnie predyspo
nowani do podjêcia pracy
w administracji samorz¹
dowej, w komórkach odpo
wiedzialnych za programo
wanie rozwoju oraz eksplo
atacjê transportu miejskie
go, w tym w miejskich
zarz¹dach dróg i transpor
tu, w firmach logistycz
nych, w biurach urbani
stycznych, w przedsiêbior
stwach przewozów pasa
¿erskich, w policji, a tak¿e
w instytucjach badaw
czych oraz w innych dzia
³ach sektora transportu.
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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 lokalowych, jakości laboratoriów, organizacji pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, działalności Kół Naukowych, organizacji wymiany międzynarodowej, kształceniu na odległość, poszerzaniu dopasowanej 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 akredytację 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 znajomoœci¹ jêzyka angielskiego Wydzia³ In¿ynierii
L¹dowej Politechniki Krakowskiej ma propozycjê realizacji nieodp³atnych studiów
na kierunku Budownictwo w jêzyku angielskim.
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.

STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA
Staraj¹cy siê o przyjêcie na studia w jêzyku angielskim, bêd¹ rejestrowaæ siê w tym
samym czasie co kandydaci na studia w jêzyku polskim i bêd¹ poddani takiej samej
procedurze kwalifikacyjnej. Od kandydatów wymagana bêdzie dodatkowo udoku
mentowana znajomoœæ jêzyka angielskiego.11  
Studia I stopnia koñcz¹ siê dyplomem in¿yniera.
Studia II stopnia koñcz¹ siê dyplomem magistra in¿yniera.
11

 Od kandydatów na studia prowadzone na kierunku Budownictwo w języku angielskim wymagana jest znajomość
języka angielskiego udokumentowana certyfikatem egzaminu CPE albo CAE albo FCE albo TOEFL lub równoważnych
albo świadectwem międzynarodowej matury albo świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum z wykładowym
językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z języka angielskie
go zdawanego na poziomie rozszerzonym.

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.
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GOSPODARKA PRZESTRZENNA

to nowoczesny kierunek gwa
rantuj¹cy interdyscyplinarn¹
wiedzêzzakresuprzestrzennej
organizacjirozwojuspo³eczno
gospodarczego,zasaditechni
ki planowania przestrzennego,
ogóln¹ wiedzê ekonomiczn¹,
przyrodnicz¹ i spo³eczn¹,
atak¿especjalistyczn¹wiedzê
z zakresu uwarunkowañ oraz
zasad i techniki kszta³towania
przestrzeni,planowaniarozwo
ju infrastruktury technicznej
itransportowej.

Absolwent I stopnia
absolwencikierunkupostudiachIstopniaposiadająkwalifikacjedouczestniczenia
wkonstruowaniulokalnychstrategiirozwojuiwprogramowaniusektorowym,ukie
runkowanym na podniesienie konkurencyjnoœci struktur lokalnych i regionalnych
oraznaprzeciwdzia³aniezagro¿eniomnaturalnym.Posiadaj¹kompetencjedoradcy
z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomoœciami. Dysponują kwalifikacjami do
opracowywaniadokumentówzzakresuoddzia³ywaniainwestycjinaœrodowiskoczy
plany rozwoju, zw³aszcza systemów infrastruktury technicznej i transportowej. s¹
przygotowani do wykonywania specjalistycznych analiz in¿ynierskich i planów
zzakresutransformacjiprzestrzennych.
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Absolwenci tego kierunku mog¹ byæ zatrudniani w jednostkach lokalnego samorz¹du
terytorialnego – zw³aszcza w zarz¹dach gospodarki komunalnej i transportu – oraz
w jednostkach wykonawczych, realizuj¹cych zadania planowania, kszta³towania roz
wi¹zañ i realizacji infrastruktury technicznej i transportowej z zakresu zaopatrzenia
w wodê i odprowadzania œcieków, gospodarowania wodami opadowymi i innych bran
¿owo powi¹zanych z gospodark¹ przestrzenn¹; w jednostkach regionalnego samorz¹
du terytorialnego i ich strukturach bran¿owych zwi¹zanych z gospodark¹ przestrzenn¹;
w biurach projektów (planowanie przestrzenne oraz planowanie i projektowanie infra
struktury technicznej i transportowej); innych jednostkach administracji
publicznej oraz projektowych i wykonawczych, zajmuj¹cych siê zarz¹dzaniem, kszta³
towaniem warunków i kontrol¹ rozwoju.

Absolwent II stopnia
urbanistyka i transport
Absolwenci posiadają uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną,
obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej (procesy,
cele rozwojowe, zadania techniczne) oraz pogłębioną szczegółową wiedzę związaną
z wybranymi zagadnieniami. Zapewnia to absolwentom kompetencje w uczestniczeniu w kształtowaniu środowiska cywilizacyjnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, społecznych, środowiskowych, kulturowych i technicznych oraz zasadami ładu przestrzennego. Do formułowania i rozwiązywania zadań odnoszących się do inwentaryzacji, planowania oraz
zarządzania przestrzenią absolwenci stosują wybrane metody pomiarowe, analityczne i symulacyjne, integrując przy tym wiedzę z różnych dyscyplin i dysponując znajomością trendów rozwojowych i innowacji w gospodarce przestrzennej.
Absolwenci posiadają również umiejętności analityczne, kreatywne i negocjacyjne
(w tym umiejętność rozwiązywania konfliktów) z zakresu gospodarki przestrzennej,
uszczegółowione w obszarze urbanistyki i planowania komunikacyjnego. W szczególności dotyczy to problematyki: teoria i praktyka urbanistyki; polityka miejska
i regionalna oraz marketing terytorialny; uwarunkowania prawne i procedury wykonywania dokumentów planistycznych; uwarunkowanie kulturowe i partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym; metody planowania rozwoju miast, w szczególności ich systemów transportu i logistyki; ochrona i kształtowanie środowiska,
w szczególności oddziaływania transportu; ochrona dziedzictwa kulturowego; modelowanie, prognozowanie z wykorzystaniem technik komputerowych (w tym programów do symulacji) w planowaniu przestrzennym, w szczególności w transporcie;
systemowe zarządzanie w gospodarce przestrzennej.
Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie:
– w urzędach miast i gmin, starostwach oraz urzędach marszałkowskich,
w szczególności w komórkach zajmujących się: planowaniem przestrzen24

nym oraz planowaniem dróg i komunikacji, gospodarką i mieniem komunalnym, przygotowywaniem inwestycji, ochroną środowiska;
– w urzędach administracji rządowej;
– w biurach planistycznych, projektowych i konsultingowych pracujących na
rzecz jednostek samorządu terytorialnego;
– w biurach i innych jednostkach planowania i zarządzania transportem;
– w instytutach naukowo-badawczych związanych z urbanistyką lub transportem
przy:
– sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin;
– sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
– sporządzaniu ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego;
– opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego województw;
– konstruowaniu strategii, programów i wizji rozwojowych jednostek osadniczych;
– opracowywaniu programów przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
– wydawaniu decyzji lokalizacyjnych;
– opracowaniu dokumentu "Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej"
(ZRID);
– opracowywaniu studiów i ekspertyz dotyczących planowania rozwoju sieci
dróg ulic i komunikacji zbiorowej oraz zarządzania i funkcjonowania systemów transportowych;
– opracowywaniu ocen wpływu przedsięwzięć (zwłaszcza transportowych) na
środowisko.
Po odbyciu kilkuletniej praktyki absolwenci kierunku będą
mogli ubiegać się
o przyjęcie 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.
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F u n d u s z e E u r o p e j s k i e       d

NOWOCZESNA BAZA NAUKOWO-BADAWCZA
W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, systematycznie rosn¹ aspiracje edu
kacyjne spo³eczeñstwa. Wynika to z szybko zmieniaj¹cych siê potrzeb rynku pracy, jak równie¿
z powszechnej œwiadomoœci, ¿e wykszta³cenie pozostanie najwa¿niejszym czynnikiem determi
nuj¹cym awans spo³eczny i zawodowy.
Specyfika nauczania w wy¿szej szkole technicznej oraz dziedzina in¿ynierii l¹dowej, powoduj¹
koniecznoœæ zapewnienia studentom dostêpu do nowoczesnej bazy naukowo-badawczej
wykorzystywanej w procesie dydaktycznym, w trakcie praktycznej nauki zawodu. Wydzia³
In¿ynierii L¹dowej prowadzi kierunki studiów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej
na wiedzy. Dziêki realizacji projektu „Stworzenie kompleksu laboratoriów na Wydziale In¿ynierii
L¹dowej Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Kraków” Wydzia³ zapewnia nowocze
œnie wyposa¿one laboratoria.

k i e       d l a M a ³ o p o l s k i

KO£A NAUKOWE
Na Wydziale In¿ynierii L¹dowej obecnie aktywnie dzia³a 16 Kó³ Naukowych.
W obszarze dzia³alnoœci Kó³ Naukowych mieœci siê m.in. organizacja ciekawych
wypraw s³u¿¹cych poszerzaniu wiedzy, zdobywaniu nowych doœwiadczeñ oraz nawi¹
zywaniu kontaktów z cz³onkami Kó³ Naukowych innych uczelni w Polsce i zagranic¹.

Reprezentacja Wydzia³u podczas Studenckiego
Konkursu Mostów Stalowych – Ko³o Naukowe Kon
strukcji Mostowych

Dzia³alnoœæ w Ko³ach Nauko
wych to równie¿ wyjazdy na
konferencje, seminaria, opra
cowywanie i wyg³aszanie refe
ratów, aktywny udzia³ w pane
lach dyskusyjnych, ale te¿
poznawanie nowych przyjació³
i mo¿liwoœæ wymiany doœwiad
czeñ. Niejednokrotnie uwieñ
czeniem dzia³añ cz³onków Kó³
s¹ liczne nagrody i dyplomy za
osi¹gniêcia.
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Dzia³alnoœæ w Ko³ach Naukowych obfituje w ró¿ne
go rodzaju wycieczki, seminaria oraz sesje i dni
integracyjne.
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STUDIOWANIE NA WIL TO NIE TYLKO NAUKA
¯ycie studenckie sk³ada siê z wielu elementów. Prócz biegów na poranny tramwaj,
by nie spóŸniæ siê na zajêcia, poza wieloma godzinami spêdzonymi nad projektami
i opuchniêtych oczu podczas przygotowywania siê do sesji, ¿ycie studenckie obfitu
je w ró¿nego rodzaju przyjemniejsze wra¿enia i wydarzenia kulturalne.

Na Politechnice Kra
kowskiej aktywnie dzia
³a Samorz¹d Studencki,
w którego sk³ad wcho
dz¹ przedstawiciele
Samorz¹dów Wydzia³o
wych. Samorz¹d Stu
dentów PK  jest organi
zatorem wielu imprez
i wydarzeñ, do których
mo¿emy zaliczyæ m.in.

Festiwal Nauki
Wyœcig drezyn (Czy¿ynalia)
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„ADAPCIAK” – obóz adaptacyjny organizowany dla przysz³ych stu
dentów pierwszego roku. Atrakcje jakie czekaj¹ na uczestników to
m.in. zwiedzanie Krakowa i jego dzielnic, spotkanie z W³adzami
Uczelni, prezentacje organizacji studenckich, spotkania informacyjne
dot. kwaterunku w akademikach, zwiedzanie Uczelni itp.,
corocznie organizowany Rajd Politechniki Krakowskiej, któremu
zawsze towarzysz¹ liczne atrakcje m.in. piesze wycieczki górskie,
konkursy i koncerty,
Czy¿ynalia, odbywaj¹ce siê w okresie Juwenaliów studenckich. Stu
denci bior¹ udzia³ w zabawach, koncertach, wspólnym grillowaniu na
terenie rekreacyjnym wokó³ domów studenckich. Odbywa siê wów
czas pokaz sztucznych ogni i wybory najmilszej studentki PK. W obu
przypadkach s¹ to dni wolne od nauki,
Studencki Festiwal Kultury,
„Wampiriada” czyli studencka akcja honorowego oddawania krwi –
organizatorem jest Niezale¿ne Zrzeszenie Studentów.
Czy¿ynalia

Rajd PK
Czy¿ynalia

Dzieñ L¹dowca
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Dlaczego warto
dzia³aæ
w Samorz¹dzie?
jest to doskona
³a okazja do rozwija
nia Twoich umiejêt
noœci organizator
skich, poprzez pro
wadzenie ró¿nego
rodzaju imprez i uro
czystoœci (Dni
Otwarte Wydzia³u,
bale wydzia³owe,
imprezy tematyczne,
takie jak Halloween, Andrzejki) oraz
naprawdê du¿ych eventów: Juwenalia, Rajd
PK czy Festiwal Kultury, zarówno na forum
lokalnym, jak i miêdzynarodowym (imprezy
integracyjne dla studentów – obcokrajow
ców, szko³y letnie),
bo pomagasz innym: studentom – poprzez
dzia³alnoœæ w komisjach dydaktycznej i stypendialnej oraz osobom
potrzebuj¹cym – dzieciom z domów dziecka prowadz¹c akcje Miko
³ajki i Dzieñ Dziecka,
bo robisz w czasie studiów coœ wiêcej, ni¿ uczenie siê – rozwijasz siê,
poznajesz ciekawych ludzi i dobrze siê przy tym bawisz.

Wydawca:
Dziekanat Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej (budynek g³ówny, II i IV p.)
Politechnika Krakowska 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
tel. /fax. (0-12) 628-20-23 lub
tel. (0-12) 628-23-02 (studia stacjonarne) lub
tel. (0-12) 628-23-05 (studia niestacjonarne) lub
tel. (0-12) 628-23-03 (sprawy socjalne)
wil@pk.edu.pl
www.wil.pk.edu.pl
WydzialInzynieriiLadowejPK
Opracowanie graficzne
Jadwiga M¹czka
Fotografie
Jan Zych, archiwum Wydzia³u

