
Integraln¹czêœci¹Informatoradlakandydatówjestza³¹czo
nap³ytaCDzprezentacj¹Wydzia³u.

Za³¹czonap³ytaCDzawieraszersz¹ofertêWydzia³uurozma
icon¹ciekawymielementamigraficznymim.in.ruchom¹pre
zentacj¹ dzia³ania niektórych pomocy dydaktycznych wyko
rzystywanych podczas æwiczeñ laboratoryjnych (testowanie
wytrzyma³oœcibetonu),czyprzestrzenn¹wizualizacjêprojek
towanego budynku. Zobaczycie Pañstwo równie¿ zdjêcia
zinauguracjirokuakademickiego,tradycyjnegoBaluL¹dowca
orazinnychimpreztowarzysz¹cychstudiomnaPolitechnice.
Dodatkowyfolder na płycie zawiera krótkie filmy o laborato-
riach, które można m.in. obejrzeć również na wydziałowym 
kanale YouTube.

W InformatorZe ZnajDZIeCIe PañstWo PoD
staWoWeInformaCjeDotyCZ¥CestuDIoWanIa
naWyDZIaLeIn̄ ynIerIIL¥DoWejPoLIteChnIkI
krakoWskIej, W tym o ProWaDZonyCh kIe
runkaCh I sPeCjaLnoœCIaCh. DoWIeCIe sIê
te¯,jakIemo¯LIWoœCIDajeukoñCZenIestu
DIÓWnaWIL(syLWetkIaBsoLWentÓW).sZCZe
GÓ£oWe ZasaDy rekrutaCjI stanoWI¥ Za
£¥CZnIkDoInformatora.



Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej po
siada 70letnie doœwiadczenie
w kszta³ceniu technicznym na
poziomie wy¿szym. oferuje on
studia na kierunkach: Budownic
two i Transport oraz studia na
kierunku miêdzywydzia³owym
Go spo dar ka prze strzen na. Kie
runekBudownictwoprowadzo
nyjestrównie¿wjêzykuangiel
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).
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INFORMACJE oGÓLneoWyDZIaLe



starannieopracowaneizgodnezzaleceniamiministerstwanaukiiszkolnictwaWy¿
szego programy studiów pozwalaj¹ na zdobycie wiedzy niezbêdnej absolwentowi
danegokierunkustudiów.GwarancjêwysokiejjakoœcistudiównanaszymWydziale
stanowiwysokokwalifikowanakadrapracownikównaukowodydaktycznych.W³aœci
wypoziomstudiównaWydzialezapewniaj¹tak¿eliczne,dobrzewyposa¿onelabo
ratoriadydaktyczne.Zajêciawlaboratoriachu³atwiaj¹zrozumieniezagadnieñteore
tycznychorazprzygotowuj¹dorozwi¹zywaniapraktycznychzadañin¿ynierskich.

DlastudentówstudiówIIstopniazosta³yprzygotowanespecjalnoœci,któreumo¿li
wiaj¹ realizowanie indywidualnych zainteresowañ (patrz informacje dalej). Po ich
ukoñczeniu mo¿na kontynuowaæ naukê na studiach doktoranckich (III stopnia)
ipodyplomowych.

studenci naszego Wydzia³u, w ramach programów europejskich np. erasmus+
mog¹ realizowaæ czêœæ studiów w uczelniach zagranicznych. obecnie Wydzia³
wspó³pracujezoko³o50uczelniamiwkrajacheuropy.

¯ycz¹cPañstwuw³aœciwegoikorzystnegowybo
ruWydzia³uikierunkuprzysz³ychstudiówliczymy
na spotkanie podczas rekrutacji i uroczystej
inauguracjirokuakademickiego.

INFORMACJE oGÓLneoWyDZIaLe
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DZIEKAN

dr hab. inż.Andrzej Szarata,prof.Pk

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

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYDZIA£U

Wsk³adWydzia³uIn¿ynieriiL¹dowejwchodz¹nastêpuj¹cejednostki:

Instytutmateria³ówikonstrukcjiBudowlanychL1

InstytutIn¿ynieriiDrogowejikolejowejL2

InstytutZarz¹dzaniawBudownictwieitransporcieL3

InstytutmechanikiBudowliL4

InstytuttechnologiiInformatycznychwIn¿ynieriiL¹dowejL5

ma³opolskieLaboratoriumBudownictwaenergooszczêdnegoL6

W£ADZE WYDZIA£U w kadencji 2016–2020

Prac¹Wydzia³ukierujeDziekan,którymadopomocyczterech
Prodziekanów.obecniefunkcjetepe³ni¹nastêpuj¹ceosoby:
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PRODZIEKANI studiastacjonarne

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

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

drin¿.Dorota Jasiñska
absolwentkaWydzia³uIn¿ynieriiL¹dowejPolitechnikikrakowskiejkierun
kuBudownictwoospecjalnościmechanikastosowana.autorkaiwspó³
autorka wielu publikacji naukowych. uczestnik grantów i projektów
naukowych.specjalistawzakresiemechaniki oœrodkówci¹g³ych,me
chanikikontaktuinanomechaniki.Zapracênaukow¹otrzyma³astypen
diumfundacjinaukiPolskiejnarok1995oraznagrodêPrezesarady
ministrówzawyró¿niaj¹c¹siêrozprawêdoktorsk¹.Wramachdziałalno-
ści dydaktycznejprowadziwyk³adym.in.zmechaniki,teoriisprê¿ystoœci
imetodmatematycznychwmechanice.
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PRODZIEKAN studianiestacjonarne

dr inż. Agnieszka Leśniak
Absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej kierunku Budow-
nictwo o specjalności Technologia i Organizacja Budownictwa. Stopień naukowy 
doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budownictwo uzyskała w 2004 r.
Jej zainteresowania naukowe dotyczą zarządzania przedsięwzięciem budowlanym, 
modelowania  procesów decyzyjnych wykonawców, organizacji robót i planowania 
kosztów w budownictwie. Autorka i współautorka około 70 publikacji naukowych. 
Dwukrotnie uczestniczyła w miesięcznych stażach zagranicznych. Aktywny uczest-
nik krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. W ramach działalności 
dydaktycznej prowadzi zajęcia m.in. z Kosztorysowania, Ekonomiki budownictwa, 
Ekonomiki i zarządzania w procesie inwestycyjnym, Zarządzania przedsięwzięciami 
budowlanymi oraz Realizacji inwestycji budowlanych wg FIDIC. Promotor wielu in-
żynierskich i magisterskich prac dyplomowych. W 2014 roku wyróżniona Honorową 
Odznaką Politechniki Krakowskiej. Członek PZITB.
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INFORMACJE OGÓLNE O STUDIACH

Wydzia³In¿ynieriiL¹dowejprowadzistudiawdwóchtrybach:

stacjonarnym –zajêciaprowadzones¹wdnirobocze,
odponiedzia³kudopi¹tku

niestacjonarnym –zajêciaprowadzones¹wdwu–lubtrzydniowych
zjazdach,wpi¹tki,sobotyiniedziele,codwatygodnie

Zewzglêdunacharakteripoziomkszta³ceniaprowadzones¹studia:

stacjonarne Istopnia–3,5–letnie
   IIstopnia–1,5–roczne
   IIIstopnia(doktoranckie)–4–letnie

niestacjonarne Istopnia–4,5–letnie
   IIstopnia–2–letnie
   podyplomowe–1–lub2–semestralne

Wydzia³In¿ynieriiL¹dowejprowadzikszta³cenienakierunkach:

BU DOW NIC TWO (równie¿ w jêzyku angielskim)
TRANS PORT

oraznakierunkumiêdzywydzia³owym:

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Przezpierwsze3,5 roku (studia stacjonarne I stop
nia)kszta³cenieodbywasiêbezpodzia³unaspecjal
noœci. umo¿liwia to zapoznanie siê ze specyfik¹
wybranegokierunkustudiówidobreprzygotowanie
do pracy zawodowej, a nastêpnie pozwala na bar
dziejdojrza³ywybórspecjalnoœcipodczasrekrutacji
na studia II stopnia. Wybór specjalnoœci oznacza
decyzjêgruntownegopoznaniadanejdziedzinywie
dzy. Charakterystyki poszczególnych specjalnoœci
przedstawionowdalszejczêœciinformatora.

Wyró¿niaj¹cy siê studenci maj¹ mo¿liwoœæ realizacji indywidualnego planu
studiówiprogramunauczania,uzgodnionegozopiekunemnaukowym.
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Zajêcia prowadzone s¹ w nastêpu
j¹cychformach:
wyk³ady, æwiczenia audytoryjne,
æwiczenia projektowe, laboratoria
(w tym komputerowe), seminaria,
praktykiwprzedsiêbiorstwachpañ
stwowych lub prywatnych (w tym
wfirmachzagranicznych).

Po ukoñczeniu studiów I stopnia
absolwentotrzymujetytu³zawodowy
in¿yniera,zaœpoukoñczeniustudiów
IIstopniatytu³magistrain¿yniera.

ukoñczenie Wydzia³u na kierunku
Budownictwostanowipodstawêdo
podjêcia przez absolwenta starañ
ouprawnieniabudowlane.

SPRA WY SO CJAL NE

studentmo¿eubiegaæsiêo:

–miejscewDomustudenckim,

–stypendiumsocjalne,

–stypendiumsocjalnewzwiêkszonejwysokoœciztytu³uzamieszkania
wDomustudenckimlubinnymobiekcieni¿Domstudencki,

–stypendiumrektoradlanajlepszychstudentów,

–stypendiumministranaukiiszkolnictwaWy¿szegozawybitneosi¹gniêcia,

–stypendiumspecjalnedlaosóbniepe³nosprawnych,

–zapomogêlosow¹.

Politechnikakrakowskastarasiêu³atwiæstudiowanieoso
bomzró¿nymstopniemniepe³nosprawnoœci.Wstrukturze
uczelni na sta³e wpisane jest Biuro ds. osób niepe³no
sprawnych z Pe³nomocnikiem rektora na czele. Do
budynkuWydzia³uIn¿ynieriiL¹dowejdobudowanazosta
³a winda zewnêtrzna u³atwiaj¹ca osobom na wózkach
dostêpdoczterechkondygnacji.salewyk³adoweWydzia
³uwyposa¿ones¹wpêtleindukcyjne(dlastudentównie
dos³ysz¹cych wypo¿yczane s¹ urz¹dzenia przenoœne).
WœródpracownikówDziekanatuWydzia³us¹osobyw³a
daj¹cejêzykiemmigowym.



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

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

KIERUNKI STUDIÓW I SPECJALNOŒCI

TRANSPORT

STACJONARNE

STACJONARNE

Istopnia,3,5letnie
(bezspecjalnoœci)

IIstopnia,1,5roczne IIstopnia,2letnie

NIESTACJONARNE

NIESTACJONARNE

Istopnia,4,5letnie
(bezspecjalnoœci)1)

BUDOWNICTWO (w jêzyku angielskim)

Istopnia,3,5letnie
(bezspecjalnoœci)

STACJONARNE

IIstopnia,1,5roczne IIstopnia,2letnie

NIESTACJONARNE

Istopnia,4,5letnie

SPECJALNOŒCI 
inteligentnezintegrowanesystemy

transportoweilogistyczne7)

spedycja
systemytransportoweilogistyczne8)

transportkolejowy9)

transportlotniczy10)
transportmiejski

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
(kierunek miedzywydzia³owy)Istopnia,3,5letnie

(bezspecjalnoœci)

IIstopnia,1,5roczne

–

–

STACJONARNE NIESTACJONARNE

SPECJALNOŒCI 
Budowlane obiekty inteligentne

Budowle i środowisko 2)

Budowle – informacja i modelowanie (BIM)3)

Drogi kolejowe
Drogi, ulice i autostrady

Infrastruktura transportu lotniczego 4)

Inżynieria wodna i komunalna 5)

Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Mechanika materiałów i konstrukcji 

budowlanych
Mosty i budowle podziemne

Technologia i organizacja budownictwa
Zarządzanie i marketing w budownictwie

Zastosowania informatyki w budownictwie 6)

BUDOWNICTWO (w jêzyku polskim)

SPECJALNOŒÆ
konstrukcjebudowlaneiin¿ynierskie

Istopnia,3,5letnie
(bezspecjalnoœci)

IIstopnia,1,5roczne

–

–

urbanistykaitransport
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BU DOW NIC TWO

Budownictwotojednazprioryteto
wychdziedzingospodarki, a in¿y
nier budownictwa to jeden z naj
bardziej atrakcyjnych, wszech
stronnych,presti¿owychiposzuki
wanychnarynkukrajowymieuro
pejskimzawodów.

Ab sol went I stop nia 

absolwenciwczasiestudiówotrzy
muj¹ tytu³ zawodowy in¿yniera.
uzyskuj¹ kwalifikacje do projekto
wania nieskomplikowanych obiek
tówbudowlanychikonstrukcjiin¿y
nierskich, kierowania pracami
w zakresie ichwykonania, remon
tów, u¿ytkowania, pe³nienia
pomocniczych lub wspó³autor
skich dzia³añ twórczych, wspó³
dzia³ania przy projektowaniu pro
cesówtechnologicznychwwytwór
niach materia³ów i konstrukcji
budowlanych, u¿ytkowania syste
mów informatycznych maj¹cych
zastosowanie w budownictwie.
Zapoznaj¹ siê zorganizacj¹prze
mys³u budowlanego, procedurami
realizacji obiektów budowlanych
i obowi¹zuj¹cymi przepisami
budowlanymi. s¹ tak przygotowa
ni, by mogli zaplanowaæ przebieg
budowy, sporz¹dziæ kosztorys,
azchwil¹otrzymaniakontrakturealizowaægoumiejêtniezarz¹dzaj¹cludŸmi,sprzê
tem ikosztami.Potrafi¹pos³ugiwaæsiêwspó³czeœniestosowanymoprogramowa
niems³u¿¹cymdoszeroko rozumianego,komputerowowspomaganegoprojekto
wania konstrukcji in¿ynierskich (CaD), umo¿liwiaj¹cym m. in. sprawne kreœlenie,
obliczanieorazsprawdzaniespe³nienianormowychwarunkównoœnoœciiu¿ytkowa
nia. uzyskana wiedza bazuje na zdobyczach nowoczesnej techniki z wykorzysta
niemmetodkomputerowychitechnologiiinformatycznych.
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absolwenci maj¹ zdolnoœæ rozumienia spo³ecznych, ekonomicznych, prawnych
i innych pozatechnicznych uwarunkowañ dzia³alnoœci in¿ynierskiej. Wykazuj¹ siê
umiejêtnoœci¹pracywzespole.

absolwenciuzyskuj¹podstawêdoubieganiasiê,pospe³nieniuustawowychwymagañ,
ouprawnieniabudowlanedowykonywaniasamodzielnychfunkcjiw budownictwie.

Ab sol went II stop nia 

absolwenciotrzymuj¹tytu³zawodowymagistrain¿yniera.Wczasiestudiówposze
rzaj¹wiedzêzdobyt¹nastudiachIstopnia.stanowionapodstawêdotwórczejpra
cy, ustawicznego kszta³cenia i zdobywania praktycznych umiejêtnoœci w szeroko
rozumianejdziedziniein¿ynieriil¹dowej.

absolwenci maj¹ zdolnoœæ rozumienia spo³ecznych, ekonomicznych, prawnych
i innych pozatechnicznych uwarunkowañ dzia³alnoœci in¿ynierskiej. Wykazuj¹ siê
umiejêtnoœci¹pracywzespole.

absolwencis¹przygotowanidopracywbiurachprojektowokonstrukcyjnych,przed
siêbiorstwachwykonawstwabudowlanego,w³asnych firmachbudowlanych,placów
kachnaukowobadawczychikonsultingowych,wy¿szychuczelniach,organachnadzo
rubudowlanegoorazws³u¿bachadministracjipañstwowejisamorz¹dowej.

W czasie studiów zainteresowani mog¹ ukoñczyæ studium pedagogiczne, które
uprawniadonauczaniawszko³achzawodowych.

ukoñczeniekierunkuumo¿liwiastaraniesiê,pospe³nieniuustawowychwymagañ,
ouprawnieniabudowlanedowykonywaniasamodzielnychfunkcjiw budownictwie.

 CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŒCI

BU DOW LA NE OBIEK TY IN TE LI GENT NE

absolwencitejspecjalnoœciposiadaj¹poszerzon¹wiedzêiumiejêtnoœciwzakresie
projektowania ieksploatacjinowoczesnychbudowlinowejgeneracji (tzw.budowli
inteligentnych) oraz wiedzê o nowoczesnych, w tym tak¿e o tzw. inteligentnych
materia³achbudowlanych,automatycznymsterowaniubudowl¹,jejfunkcjonowaniu,
osposobachjejzabezpieczania,zapewnianiabezpieczeñstwaikomfortuprzebywa
j¹cychwniejludzi.

absolwenici s¹ przygotowani do pracy w specjalistycznych firmach wykorzystuj¹
cychnowoczesnesystemysterowaniaitechnologieinformacyjnewbudownictwie.
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BU DOW LE I ŒRO DO WI SKO

absolwenci tejspecjalnoœciposiadaj¹podstawow¹wiedzê iumiejêtnoœæ jejwyko
rzystaniawzakresietakich,wspó³czeœniewa¿nychzagadnieñinterdyscyplinarnych
wbudownictwie,jak:akustykaiwibroakustykastosowanawbudownictwie;wp³ywy
œrodowiskowe,sejsmiczneiparasejsmicznenabudowleiludzi;in¿ynieriawiatrowa,
interakcja budowlapod³o¿e; budownictwo energooszczêdne; ochrona budowli
przed wp³ywami œrodowiskowymi; t³umiki drgañ mechanicznych i akustycznych;
nowoczesnemateria³ykonstrukcyjne;komfortludziiwibroekologiawbudownictwie;
podstawy projektowania budowli specjalnych przy wp³ywach œrodowiskowych;
zagadnieniaspecjalne fundamentowania;badaniabudowli i konstrukcjiprzywp³y
wachœrodowiskowych.

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

absolwencitejspecjalnoœciposiadaj¹praktyczn¹wiedzêiumiejêtnoœciw zakresie
stosowania nowoczesnych technik komputerowego modelowania i wspomagania
projektowania(CaD)orazzarz¹dzania informacj¹oobiektachbudowlanych(BIm).
Ponadtos¹przygotowaniteoretycznieipraktyczniedokorzystaniawprojektowaniu
konstrukcjiz nowoczesnychprogramówobliczeniowychopartychnametodzieele
mentówskoñczonych(mes).

absolwencitejspecjalnoœcibêd¹mogliznaleŸæzatrudnieniewfirmachbudowlanych
(wykonawczych,projektowych i rozwijaj¹cychnowe technologiedlabudownictwa)
oraz w firmachijednostkachoprofilubadawczorozwojowym.
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DRO GI KO LE JO WE

absolwenci tej specjalnoœci posiadaj¹ poszerzon¹ wiedzê i umiejêtnoœci ostatnio
szczególnieposzukiwanenarynkuwzakresieprojektowania,budowyieksploatacji
nowoczesnych liniikolejowych,sieci tramwajowych,metra ikoleispecjalnychoraz
innychelementów infrastruktury transportowej.s¹ tak¿eprzygotowanidoprojekto
wania,budowyieksploatacjimostów,tuneli,estakadiwiaduktów.

Zapoznaj¹siêrównie¿zmetodamiplanowaniarozwojuuk³adówkomunikacyjnych,
sterowania ruchem kolejowym oraz modernizacji istniej¹cych obiektów transportu
szynowego.

DRO GI, ULI CE I AU TO STRA DY

absolwenci tej specjalnoœci posiadaj¹ poszerzon¹ wiedzê
iumiejêtnoœciwzakresieprojektowania,budowyorazeks
ploatacjiautostrad,uliciinnychdróg,skrzy¿owañiwêz³ów
drogowych oraz innych elementów infrastruktury drogowej
i transportowej. s¹ tak¿e przygotowani do projektowania,
budowyieksploatacjimostów,tuneli,estakadiwiaduktów.

Znają również metodyplanowaniarozwojusiecidrogowej,
z metodami in¿ynierii ruchu, w tym bezpieczeñstwem
i organizacj¹ ruchu oraz z rozwi¹zaniami w komunikacji
zbiorowej.

IN FRASTRUK TU RA LOT NI SKO WA

absolwencitejspecjalnoœcis¹przygotowanidosamodziel
nego rozwi¹zywania problemów z zakresu budownictwa,

zw³aszcza w odniesieniu do budowlanych obiektów infrastruktury lotniskowej.
Posiadaj¹podstawow¹wiedzêiumiejêtnoœcizzakresutransportulotniczego,syste
mów sterowania i zarz¹dzania ruchem lotniczym, jak równie¿ ogóln¹ wiedzê na
tematœrodkówtransportuwlotnictwie.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w por tach lot ni czych oraz w jednostkach
administracjirz¹dowejisamorz¹dowej,zajmuj¹cychsiêbudow¹ieksploatacj¹lot
nisk. Bêd¹ mogli podejmowaæ pracê w jednostkach planistycznoprojektowych
z zakresu budownictwa, w tym ogólnego, w urzêdzie Lotnictwa Cywilnego oraz
wPolskiejagencji¯eglugiPowietrznej,wjednostkacheksploatacyjnychtransportu
lotniczego,atak¿ewjednostkachorganizacyjnychs³u¿bruchulotniczego,wprzed
siêbiorstwachspedycyjnychorazwjednostkachnaukowobadawczych.



INŻYNIERIA WODNA I KOMUNALNA

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

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

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

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

absolwencitejspecjalnoœciposiadaj¹poszerzon¹wiedzêiumiejêtnoœciwzakresie
projektowaniairealizacjibudowliokonstrukcjistalowej,¿elbetowejwtymsprê¿onej,
murowejidrewnianej.obejmujetoobiekty:budownictwaogólnego,przemys³owe
go,u¿ytecznoœcipublicznejorazbudowlespecjalne,wysokiebudynkiszkieletowe,
konstrukcjepow³okowe,zbiorniki,masztyiwie¿e,obiektymostowe.

Znaj¹sposobyuwzglêdnianiawymagañniskiegozapotrzebowaniaenergii,jakiwyko
rzystanianiekonwencjonalnych–ekologicznychŸróde³energii.

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

absolwencitejspecjalnoœciposiadaj¹poszerzon¹wiedzêiumiejêtnoœciwzakresie
projektowaniairealizacjibudowliokonstrukcjistalowej,¿elbetowejwtymsprê¿onej,
murowej i drewnianej z zastosowaniem nowoczesnych metod obliczeniowych
(wspomaganych komputerowo), zarówno w przypadku budowli typowych jak
iobiektównietypowychodu¿ymstopniuz³o¿onoœci.
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MO STY I BU DOW LE POD ZIEM NE

absolwencitejspecjalnoœciposiadaj¹dodatkowe,szczegó³oweprzygotowaniedo
projektowaniaiwznoszeniawszelkiegotypuobiektówmostowych(mosty,wiadukty,
estakady, przepusty, pó³mosty, galerie i tunele), stosowanych powszechnie we
wspó³czesnymbudownictwiekomunikacyjnym.

s¹przygotowanidostosowaniaobliczeñzwykorzystaniemwspó³czesnych,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
wybranymiaspektamibudowydróg,uliciautostradorazhydraulikiihydrologii.

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

absolwencitejspecjalnoœciposiadaj¹poszerzon¹wiedzêiumiejêtnoœciwzakresie
planowaniaizarz¹dzaniarealizacj¹przedsiêwziêæbudowlanych,kierowaniafirmami
budowlanymiorazprowadzeniadzia³alnoœci rynkowej (ze znajomoœci¹prawabu
dowlanego).

Wszczególnoœcizaœpotrafi¹odpowiedniostosowaæanalizydotycz¹ceczasu,kosztu
i jakoœcirobótzuwzglêdnieniemryzyka;przygotowaæofertêdlaklienta;wynegocjo

waækorzystnewarun
ki umowy o roboty
budowlane; realizo
waæ przedsiêwziêcie
efektywnie, dbaj¹c
o bezpieczeñstwo
ihigienêpracy;wyko
rzystywaæ stosowne
o p r o g r a m o w a n i e
komputerowe w bie
¿¹cejpracy.
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ZA RZ¥ DZA NIE I MAR KE TING W BU DOW NIC TWIE 

absolwencitejspecjalnoœciposiadaj¹poszerzon¹wiedzêiumiejêtnoœciwzakresie
organizacjiizarz¹dzaniajednostkamiiinstytucjamigospodarczymizesferybudow
nictwa,zarz¹dzaniaichfinansamiizasobamiludzkimi,kszta³towaniastrategiiipoli
tykirynkowej,realizacjifunkcjimarketingowychorazekonomikiprocesuinwestycyj
nego,rynkunieruchomoœciorazwycenyobiektówbudowlanychigruntu.
Wszczególnoœcizaœpotrafi¹opracowaæplandzia³añprorynkowychfirmy;przygo
towaæ ofertê i pozyskaæ kontrakt; realizowaæ przedsiêwziêcie efektywnie poprzez
umiejêtneplanowanieiorganizowanierobót,motywowaniepracowników,kontrolo
wanieprzebieguca³oœciprzedsiêwziêcia;wykorzystywaæstosowneoprogramowa
niekomputerowewbie¿¹cejpracywzarz¹dziefirmylubnabudowie.

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

absolwencitejspecjalnoœcis¹przygotowanidopracywin¿ynieriil¹dowej,zeszcze
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,prowadzeniapracwykonawczychizarz¹dzaniafirm¹budowlan¹.absolwen
cis¹przygotowanidopracynaró¿nychpolachaktywnoœciin¿ynierskiejidorealizacji
zadañbadawczorozwojowych.Bêd¹mogliznaleŸæzatrudnieniewfirmachbudowla

nych (wykonawczych,projektowych i rozwijaj¹
cych nowe technologie budownictwa), w fir
machtworz¹cychin¿ynierskieoprogramowanie,
wadministracjipañstwowejisamorz¹dowej.

absolwencitejspecjalnoœciotrzymuj¹wykszta³
cenieinformatycznewzakresiezaawansowanej
wiedzyobudowieidzia³aniukomputerówwsys
temach ms Windows i Linux, o wykorzystaniu
sieciteleinformatycznychinowoczesnychnarzê
dzi programistycznych w zakresie baz danych
(np. mysQL), przetwarzania równoleg³ego i roz
proszonego,grafiki komputerowej (np.openGL)
isystemówekspertowych.Wzakresiezastoso
wañinformatykiwin¿ynieriil¹dowej,absolwenci
s¹przygotowanidopos³ugiwaniasiêsystemami

obliczeniowymiopartyminametodzieelementówskoñczonych(mes),nowoczesnymi
technikami komputerowegowspomaganiaprojektowania (CaD) i systemami zarz¹
dzaniaobiektamibudowlanymi(BIm).opróczumiejêtnoœcistosowaniaznanychtech
nikinformatycznych,umiej¹tworzyæspecjalistyczneoprogramowanie(wzale¿noœciod
wymagañprojektowychieksploatacyjnych)istosowaæzaawansowanetechnikiopra
cowaniadanychpomiarowych.
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TRANS PORT

to druga, równorzêdna wzglêdem budownictwa dziedzina gospodarki, a in¿ynier
transportu to równie¿ jedenznajbardziejatrakcyjnych,wszechstronnych,presti¿o
wychiposzukiwanychnarynkukrajowymieuropejskimzawodów.

Ab sol went I stop nia

studia kszta³c¹ specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu drogowego,
kolejowegoi lotniczegozuwzglêdnienieminfrastruktury,zintegrowanychsystemów
transportowych i logistycznych. absolwenci posiadaj¹ kwalifikacje w dziedzinie
zarz¹dzaniaisterowaniatransportemzzastosowaniemnowoczesnychmetod,urz¹
dzeñoraztechnologiiinformatycznych.absolwencimaj¹zdolnoœærozumieniaspo
³ecznych,ekonomicznych,prawnychiinnychpozatechnicznychuwarunkowañdzia
³alnoœciin¿ynierskiej.Wykazuj¹siêumiejêtnoœci¹pracywzespole.

absolwencis¹przygotowanidopracywprzedsiêbiorstwachprzewozowychispedy
cyjnychorazw³asnychtegotypufirmach;wdzia³achtransportuilogistyki;wbiurach
urbanistycznych;wprzedsiêbiorstwachprzewozówpasa¿erskich.

Ab sol went II stop nia

absolwencikierunkupostudiachIIstopniaka¿dejz4specjalnoœci,dziêkiwszech
stronnemu wykszta³ceniu technicznemu wzbogaconemu wiedz¹ organizacyjn¹,
prawn¹iekonomiczn¹,s¹przygotowanidopracywjednostkachstudialnych,projek
towych i badawczych; w przedsiêbiorstwach przewozowych i spedycyjnych oraz
w³asnychtegotypufirmach;wdzia³achtransportuilogistykiprzedsiêbiorstw,wtym
wmiejskichzarz¹dachdróg;wspe
cjalistycznych komórkach admini
stracji rz¹dowej i samorz¹dowej;
w biurach urbanistycznych;
w przedsiêbiorstwach przewozów
pasa¿erskich;wcentrachlogistycz
nych,anawetwpolicji.absolwenci
maj¹zdolnoœærozumieniaspo³ecz
nych, ekonomicznych, prawnych
iinnychpozatechnicznychuwarun
kowañ dzia³alnoœci in¿ynierskiej.
Wykazuj¹ siê umiejêtnoœci¹ pracy
w zespole. W zakresie transportu
lotniczegoabsolwencis¹przygoto
wanidopracywportachlotniczych.
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CHARAKTERYSTYKA SPECJALNOŒCI



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

absolwencitejspecjalnoœciposiadaj¹rozleg³¹wiedzêiumiejêtnoœcizzakresu:pro
fesjonalnego rozpoznawania systemowych potrzeb, formu³owania wielokryterial
nychproblemówoptymalizacji irozwi¹zywaniaichprzypomocyzaawansowanych
inteligentnychnarzêdzikomputerowychwobszarachzarz¹dzania,harmonogramo
wania, inteligentnegonadzoru isterowaniadowolnymizintegrowanymisystemami
transportowymiilogistycznymi.Istotnymuzupe³nieniemjestumiejêtnoœæpos³ugiwa
nia siê nowoczesnymi œwiatowymi standardami i obligatoryjnymi metodologiami
tworzeniatakichsystemów.

absolwenci specjalnoœci maj¹ szerokie spektrum mo¿liwoœci podjêcia atrakcyjnej
pracywkrajuiuniieuropejskiejnaró¿nychpoziomachsektoratransportuilogistyki.
napoziomiekrajowymdotyczytopraktyczniewszelkiejaktywnoœcifirmtransporto
wychilogistycznychorazjednostekadministracjipañstwowejisamorz¹dowej.

SPEDYCJA

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

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

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

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

absolwenci tej specjalnoœci posiadaj¹ rozleg³¹ wiedzê i umiejêtnoœci z zakresu:
zarz¹dzaniaisterowaniasystemow¹infrastruktur¹orazprocesamitransportowymi,
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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 transportowych,
obejmuj¹cych w szczególno
œci transport drogowy, kolejo
wy,lotniczyorazmiejski.

Istotnymuzupe³nieniemznajo
moœcirozwi¹zañtechnicznych
s¹ elementy prawa, polityki
transportowej,ekonomiki,mar
ketingu i psychologii komuni
kacyjnej.

TRANSPORT KOLEJOWY

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

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

absolwencitejspecjalnoœciposiadaj¹rozleg³¹wiedzêiumiejêtnoœcizzakresupla
nowania i eksploatacji infrastruktury transportu, ze szczególnym uwzglêdnieniem
transportu lotniczego,niezawodnoœci ibezpieczeñstwasystemów transportowych,
zeszczególnymuwzglêdnieniemruchulotniczego,zarz¹dzaniaisterowaniaruchem,
zw³aszczalotniczym.

Absolwenci dysponują także wiedzą i umiejętnościami z zakresu zintegrowanych
systemówlogistycznychitransportowych,wtym³añcuchówtransportowychwpodró
¿achlotniczych,atak¿ewtransporcie³adunkówdrogamilotniczymi.Istotnymuzu
pe³nieniemwiedzyiumiejêtnoœcitechnicznychs¹elementyprawa,politykitranspor
towej,ekonomikiimarketingu.

Dziêkibardzodobremuwykszta³ceniuwzakresietransportulotniczego,absolwenci
s¹ przygotowani do pracy w portach lotniczych, w specjalistycznych komórkach
administracjirz¹dowejisamorz¹dowej,wtymwurzêdzieLotnictwaCywilnegooraz
Polskiejagencji¯eglugiPowietrznej.

TRANS PORT MIEJ SKI

Absolwenci tej specjalności posiadają poszerzoną wie dzêm.in.wzakresieprogra
mowania,planowaniarozwojuorazzarz¹dzanianapoziomieeksploatacyjnymsys
temamitransportuwobszarachzurbanizowanych.

absolwenci specjalnoœci
s¹ szczególnie predyspo
nowani do podjêcia pracy
w administracji samorz¹
dowej,wkomórkachodpo
wiedzialnychzaprogramo
wanierozwojuorazeksplo
atacjê transportumiejskie
go, w tym w miejskich
zarz¹dachdrógitranspor
tu, w firmach logistycz
nych, w biurach urbani
stycznych,wprzedsiêbior
stwach przewozów pasa
¿erskich,wpolicji,a tak¿e
w instytucjach badaw
czych oraz w innych dzia
³achsektoratransportu.
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AKREDYTACJE WIL PK  

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

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

Dla osób z bardzo dobr¹ znajomoœci¹ jêzyka angielskiego Wydzia³ In¿ynierii
L¹dowejPolitechnikikrakowskiejmapropozycjêrealizacjinieodp³atnychstudiów
nakierunkuBudownictwowjêzykuangielskim.

studia maj¹ na celu kszta³cenie przysz³ych in¿ynierów, którzy nie tylko zdobêd¹
fachow¹wiedzêzzakresunowoczesnegobudownictwa,ale tak¿ebiegleopanuj¹
technicznyjêzykangielski,takpotrzebnynawspó³czesnym,otwartymrynkupracy.
nale¿ypodkreœliæ,¿eukoñczenieproponowanychstudiówbêdziedawa³omo¿liwoœæ
ubieganiasiêwprzysz³oœciouprawnieniabudowlanepospe³nieniuustawowych
wymagañ.

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

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

STU DIA STA CJO NAR NE I i II STOP NIA

staraj¹cysiêoprzyjêcienastudiawjêzykuangielskim,bêd¹rejestrowaæsiêwtym
samymczasiecokandydacinastudiawjêzykupolskimibêd¹poddanitakiejsamej
procedurzekwalifikacyjnej.odkandydatówwymaganabêdziedodatkowoudoku
mentowanaznajomoœæjêzykaangielskiego.11

studiaIstopniakoñcz¹siêdyplomemin¿yniera.

studiaIIstopniakoñcz¹siêdyplomemmagistrain¿yniera.
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Ab sol went I stop nia

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.

GO SPO DAR KA PRZE STRZEN NA

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.
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absolwencitegokierunkumog¹byæzatrudnianiwjednostkachlokalnegosamorz¹du
terytorialnego – zw³aszcza w zarz¹dach gospodarki komunalnej i transportu – oraz
w jednostkachwykonawczych, realizuj¹cychzadaniaplanowania,kszta³towania roz
wi¹zañ i realizacji infrastruktury technicznej i transportowej z zakresu zaopatrzenia
wwodêiodprowadzaniaœcieków,gospodarowaniawodamiopadowymiiinnychbran
¿owopowi¹zanychzgospodark¹przestrzenn¹;wjednostkachregionalnegosamorz¹
duterytorialnegoiichstrukturachbran¿owychzwi¹zanychzgospodark¹przestrzenn¹;
wbiurachprojektów(planowanieprzestrzenneorazplanowanieiprojektowanieinfra
struktury technicznej i transportowej); innych jednostkach administracji
publicznejorazprojektowychiwykonawczych,zajmuj¹cychsiêzarz¹dzaniem,kszta³
towaniemwarunkówikontrol¹rozwoju.

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 uczestnicze-
niu w kształtowaniu środowiska cywilizacyjnego, zgodnie z zasadami zrównoważo-
nego rozwoju, z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, społecznych, środowisko-
wych, kulturowych i technicznych oraz zasadami ładu przestrzennego. Do formuło-
wania i rozwiązywania zadań odnoszących się do inwentaryzacji, planowania oraz 
zarządzania przestrzenią absolwenci stosują wybrane metody pomiarowe, analitycz-
ne i symulacyjne, integrując przy tym wiedzę z różnych dyscyplin i dysponując zna-
jomością 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 szcze-
gólności dotyczy to problematyki: teoria i praktyka urbanistyki; polityka miejska 
i regionalna oraz marketing terytorialny; uwarunkowania prawne i procedury wykony-
wania dokumentów planistycznych; uwarunkowanie kulturowe i partycypacja spo-
łeczna w planowaniu przestrzennym; metody planowania rozwoju miast, w szczegól-
ności ich systemów transportu i logistyki; ochrona i kształtowanie środowiska, 
w szczególności oddziaływania transportu; ochrona dziedzictwa kulturowego; mode-
lowanie, prognozowanie z wykorzystaniem technik komputerowych (w tym progra-
mów 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 przestrzen-
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nym oraz planowaniem dróg i komunikacji, gospodarką i mieniem komunal-
nym, 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 prze-

strzennego miast i gmin;
–  sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
–  sporządzaniu ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego związku metropolitalnego;
– opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego województw;
–  konstruowaniu strategii, programów i wizji rozwojowych jednostek osadni-

czych;
– 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 syste-
mów transportowych; 

–  opracowywaniu ocen wpływu przedsięwzięć (zwłaszcza transportowych) na 
środowisko. 

Po odbyciu kilkulet-
niej praktyki absol-
wenci kierunku będą 
mogli ubiegać się 
o przyjęcie do izby 
urbanistów i pełnić 
samodzielne funkcje 
w planowaniu prze-
strzennym (w tym 
w ramach własnej 
działalności gospo-
darczej) oraz będą 
przygotowani do peł-
nienia funkcji kierow-
niczych w wyżej 
wymienionych profe-
sjach i instytucjach. 



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



WPolsce,podobniejakwinnychkrajachuniieuropejskiej,systematycznierosn¹aspiracjeedu
kacyjnespo³eczeñstwa.Wynikatozszybkozmieniaj¹cychsiêpotrzebrynkupracy,jakrównie¿
zpowszechnejœwiadomoœci,¿ewykszta³ceniepozostanienajwa¿niejszymczynnikiemdetermi
nuj¹cymawansspo³ecznyizawodowy.

specyfikanauczaniawwy¿szejszkoletechnicznejorazdziedzinain¿ynieriil¹dowej,powoduj¹
koniecznoœæ zapewnienia studentom dostêpu do nowoczesnej bazy naukowobadawczej
wykorzystywanej w procesie dydaktycznym, w trakcie praktycznej nauki zawodu. Wydzia³
In¿ynieriiL¹dowejprowadzikierunkistudiówokluczowymznaczeniudlagospodarkiopartej
nawiedzy.Dziêkirealizacjiprojektu„stworzeniekompleksulaboratoriównaWydzialeIn¿ynierii
L¹dowejPolitechnikikrakowskiej,ul.Warszawska24,kraków”Wydzia³zapewnianowocze
œniewyposa¿onelaboratoria.

NOWOCZESNA BAZA NAUKOWO-BADAWCZA

Fu n d u s z e  E u r o p e j s k i e      d l a  M a ³ o p o l s k i
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KO £A NA UKO WE

naWydzialeIn¿ynieriiL¹dowejobecnieaktywniedzia³a16kó³naukowych.
W obszarze dzia³alnoœci kó³ naukowych mieœci siê m.in. organizacja ciekawych
wypraws³u¿¹cychposzerzaniuwiedzy,zdobywaniunowychdoœwiadczeñoraznawi¹
zywaniukontaktówzcz³onkamikó³naukowychinnychuczelniwPolsceizagranic¹.

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
imo¿liwoœæwymianydoœwiad
czeñ. niejednokrotnie uwieñ
czeniem dzia³añ cz³onków kó³
s¹licznenagrodyidyplomyza
osi¹gniêcia.

reprezentacja Wydzia³u podczas studenckiego
konkursumostówstalowych–ko³onaukowekon
strukcjimostowych
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Dzia³alnoœæwko³achnaukowychobfitujewró¿ne
go rodzaju wycieczki, seminaria oraz sesje i dni
integracyjne.



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

¯yciestudenckiesk³adasiêzwieluelementów.Próczbiegównaporannytramwaj,
byniespóŸniæsiênazajêcia,pozawielomagodzinamispêdzonyminadprojektami
iopuchniêtychoczupodczasprzygotowywaniasiêdosesji,¿yciestudenckieobfitu
jewró¿negorodzajuprzyjemniejszewra¿eniaiwydarzeniakulturalne.

festiwalnauki

Wyœcigdrezyn(Czy¿ynalia)
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na Politechnice kra
kowskiejaktywniedzia
³asamorz¹dstudencki,
w którego sk³ad wcho
dz¹ przedstawiciele
samorz¹dówWydzia³o
wych. samorz¹d stu
dentów Pk jest organi
zatorem wielu imprez
i wydarzeñ, do których
mo¿emyzaliczyæm.in.



„aDaPCIak”–obózadaptacyjnyorganizowanydlaprzysz³ychstu
dentów pierwszego roku. atrakcje jakie czekaj¹ na uczestników to
m.in. zwiedzanie krakowa i jego dzielnic, spotkanie z W³adzami
uczelni,prezentacjeorganizacjistudenckich,spotkaniainformacyjne
dot.kwaterunkuwakademikach,zwiedzanieuczelniitp.,

corocznie organizowany rajd Politechniki krakowskiej, któremu
zawsze towarzysz¹ liczne atrakcje m.in. piesze wycieczki górskie,
konkursyikoncerty,

Czy¿ynalia,odbywaj¹cesiêwokresiejuwenaliówstudenckich.stu
dencibior¹udzia³wzabawach,koncertach,wspólnymgrillowaniuna
terenie rekreacyjnymwokó³domówstudenckich.odbywasiêwów
czaspokazsztucznychogniiwyborynajmilszejstudentkiPk.Wobu
przypadkachs¹todniwolneodnauki,

studenckifestiwalkultury,

„Wampiriada”czylistudenckaakcjahonorowegooddawaniakrwi–
organizatoremjestniezale¿neZrzeszeniestudentów.
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rajdPk

Czy¿ynalia

DzieñL¹dowca

Czy¿ynalia



Dlaczegowarto
dzia³aæ
wSamorz¹dzie?

jesttodoskona
³aokazjadorozwija
niatwoichumiejêt
noœciorganizator
skich,poprzezpro
wadzenieró¿nego
rodzajuimpreziuro
czystoœci(Dni
otwarteWydzia³u,
balewydzia³owe,
imprezytematyczne,
takiejakhalloween,andrzejki)oraz
naprawdêdu¿ycheventów:juwenalia,rajd
Pkczyfestiwalkultury,zarównonaforum
lokalnym,jakimiêdzynarodowym(imprezy
integracyjnedlastudentów–obcokrajow
ców,szko³yletnie),

bopomagaszinnym:studentom–poprzez
dzia³alnoœæwkomisjachdydaktycznejistypendialnejorazosobom
potrzebuj¹cym–dzieciomzdomówdzieckaprowadz¹cakcjemiko
³ajkiiDzieñDziecka,

borobiszwczasiestudiówcoœwiêcej,ni¿uczeniesiê–rozwijaszsiê,
poznajeszciekawychludziidobrzesiêprzytymbawisz.

Wydawca:
DziekanatWydzia³uIn¿ynieriiL¹dowej(budynekg³ówny,IIiIVp.)
Politechnikakrakowska31155kraków,ul.Warszawska24
tel./fax.(012)6282023lub
tel.(012)6282302(studiastacjonarne)lub
tel.(012)6282305(studianiestacjonarne)lub
tel.(012)6282303(sprawysocjalne)
wil@pk.edu.pl
www.wil.pk.edu.pl

WydzialInzynieriiLadowejPk

opracowaniegraficzne
jadwigam¹czka
fotografie
janZych,archiwumWydzia³u


