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OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
NAZWA KIERUNKU: Budownictwo
POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopnia - inżynierskie

(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia)

PROFIL KSZTAŁCENIA: ogólnoakademicki
(ogólnoakademicki, praktyczny)

RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK
(kwalifikacja pełna na poziomie szóstym PRK, kwalifikacja pełna na poziomie siódmym PRK)

TYTUŁ ZAWODOWY UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA:

inż.
1. DZIEDZINY NAUKI I DYSCYPLINY NAUKOWE, DO KTÓRYCH PRZYPISANY JEST KIERUNEK:

(dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny należy określić dla każdej z dyscyplin procentowy udział 
liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów ECTS ze wskazaniem dyscypliny wiodącej)

100.0% - Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
100.0% - Inżynieria lądowa i transport

2. CELE KSZTAŁCENIA:

Nabycie wiedzy w zakresie wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, 
przemysłowego i komunikacyjnego oraz podstaw projektowania obiektów i robót budowlanych, a 
także kierowania robotami budowlanymi; zaznajomienie z technologiami i zasadami organizacji 
budownictwa, technikami komputerowymi i nowoczesnymi technologiami; wyrobienie umiejętności 
identyfikacji istotnych problemów dotyczących przemysłu budowlanego; przygotowanie absolwenta 
do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej.

3. SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje wiedzę w zakresie projektowania i realizacji 
różnorodnych obiektów budowlanych. Po zakończeniu studiów, posiada on podstawy do twórczej 
pracy w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów obiektów budowlanych i konstrukcji 
inżynierskich oraz nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi z wykorzystaniem 
nowoczesnych technik komputerowych. Absolwent nabywa również umiejętności zawodowe 
niezbędne na współczesnym rynku pracy. Zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie biegłości 
B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest on przygotowany do 
pracy na budowie, w biurach konstrukcyjno-projektowych oraz instytucjach zajmujących się 
poradnictwem budowlanym. Posiada umiejętności niezbędne do kierowania wykonawstwem obiektów 
budowlanych, projektowania obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, 
organizowania produkcji elementów budowlanych oraz do prowadzenia nadzoru wykonawstwa 
budowlanego. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

4. EFEKTY UCZENIA SIĘ:
Symbol WIEDZA Odniesienie do 

charakterystyk 
poziomów PRKOsoba posiadająca kwalifikacje pełną na poziomie szóstym PRK:

K6_W01 Wykazuje się znajomością i zrozumieniem matematyki oraz nauk ścisłych 
i dyscyplin inżynieryjnych stanowiących podstawy budownictwa na 
poziomie niezbędnym do osiągnięcia innych efektów programu.

P6S_WG

K6_W02 Wykazuje się znajomością i zrozumieniem procesów oraz zasad i metod 
analizy / rozwiązywania zagadnień i problemów inżynierskich w obszarze 
budownictwa i jest świadomy ich ograniczeń.

P6S_WG
P6S_WG (inż.)
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Symbol WIEDZA Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRKOsoba posiadająca kwalifikacje pełną na poziomie szóstym PRK:

K6_W03 Wykazuje się wiedzą i zrozumieniem procesów oraz ustalonych norm i 
metod projektowania w zakresie budownictwa oraz jest świadomy ich 
ograniczeń.

P6S_WG
P6S_WG (inż.)

K6_W04 Zna zasady geometrii wykreślnej i rysunku technicznego dotyczące 
zapisu i odczytu rysunków architektonicznych, budowlanych i 
geodezyjnych; również z wykorzystaniem CAD

P6U_W
P6S_WG (inż.)

K6_W05 Wykazuje się znajomością i zrozumieniem metod badawczych 
(pozyskiwanie informacji, symulacje, metody eksperymentalne) w 
zakresie budownictwa.

P6S_WG
P6S_WG (inż.)

K6_W06 Wykazuje praktyczną wiedzę i zrozumienie materiałów, urządzeń i 
narzędzi, procesów i technologii z zakresu budownictwa (oraz ich 
ograniczeń).

P6S_WG
P6S_WG (inż.)

K6_W07 Wykazuje zrozumienie wpływu inwestycji na środowisko oraz 
wzajemnych powiązań i zależności między obiektem budowlanym, a 
środowiskiem przyrodniczym

P6S_WK
P6S_WG (inż.)

K6_W08 Wykazuje się wiedzą na temat prawa budowlanego, podstaw 
przedsiębiorczości, zarządzania przedsięwzięciem budowlanym, zna 
zasady BHP i normy organizacji oraz kierowania budową.

P6U_W
P6S_WK (inż.)

K6_W71 ma wiedzę ogólną z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych lub 
ekonomicznych lub prawnych

P6U_W

K6_W81 posiada znajomość struktur gramatycznych oraz obszarów leksykalnych 
niezbędnych do porozumiewania się w języku obcym w zakresie języka 
ogólnego oraz specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów

P6U_W

Symbol UMIEJĘTNOŚCI Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRKOsoba posiadająca kwalifikacje pełną na poziomie szóstym PRK:

K6_U01 Stosuje wiedzę z matematyki oraz nauk ścisłych i dyscyplin 
inżynieryjnych leżących u podstaw budownictwa do rozwiązywania 
problemów i zagadnień inżynierskich.

P6S_UW
P6S_UW (inż.)

K6_U02 Analizuje i rozwiązuje zagadnienia i problemy inżynierskie w obszarze 
budownictwa poprzez zastosowanie odpowiednich i właściwych narzędzi i 
metod analitycznych, numerycznych, eksperymentalnych.

P6S_UW
P6S_UW (inż.)

K6_U03 Projektuje obiekty i detale w budownictwie, procesy i systemy budowlane, 
stosując odpowiednie normy i metody projektowania.

P6S_UW
P6S_UW (inż.)

K6_U04 Potrafi odczytywać i sporządzać dokumentację budowlaną (w tym 
rysunki, dokumentację graficzną w środowisku CAD), sprawnie posługuje 
się mapami oraz rysunkami architektonicznymi, budowlanymi i 
geodezyjnymi.

P6S_UW
P6S_UW (inż.)

K6_U05 Prowadzi badania (pozyskiwanie informacji, symulacje, metody 
eksperymentalne) z dziedziny budownictwa w celu rozwiązania 
określonych zadań i raportowania wyników badań.

P6S_UW
P6S_UW (inż.)

K6_U06 Prowadzi działania inżynierskie w zakresie budownictwa, wykorzystując i 
stosując praktyczną wiedzę i zrozumienie specyfiki materiałów, urządzeń i 
narzędzi, procesów i technologii.

P6S_UW
P6S_UW (inż.)

K6_U07 Projektuje i konstruuje obiekty budowlane w sposób zrównoważony, z 
dbałością o środowisko przyrodnicze i minimalny ślad węglowy

P6S_UW
P6S_UW (inż.)

K6_U08 Potrafi zarządzać przedsiębiorstwem/ przedsięwzięciem budowlanym, a 
także organizować pracę na budowie zgodnie z normami prawa i 
przepisami BHP.

P6S_UO

K6_U71 potrafi zastosować wiedzę z zakresu nauk humanistycznych lub 
społecznych lub ekonomicznych lub prawnych do rozwiązywania 
problemów w środowisku społecznym

P6U_U

K6_U81 posiada umiejętności poprawnej komunikacji w języku obcym na poziomie 
B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w sytuacjach 
życia codziennego oraz w środowisku akademickim i zawodowym

P6U_U
P6S_UK

K6_U82 potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje w języku obcym na poziomie 
B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego dotyczące 
kierunku studiów oraz środowiska akademickiego

P6U_U
P6S_UK
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Symbol KOMPETENCJE SPOŁECZNE Odniesienie do 
charakterystyk 
poziomów PRKOsoba posiadająca kwalifikacje pełną na poziomie szóstym PRK:

K6_K01 Jest świadomy kluczowych aspektów odpowiedzialności zawodowej, 
etycznej i społecznej związanych z zarządzaniem, prowadzeniem 
działalności, podejmowaniem decyzji i formułowaniem opinii w 
budownictwie.

P6S_KR

K6_K02 Potrafi skutecznie pracować w grupie, a także funkcjonować w zespołach, 
które mogą składać się z przedstawicieli różnych branż i poziomów.

P6S_KO

K6_K03 Potrafi skutecznie, jasno i jednoznacznie przekazywać informacje, 
opisywać działania i komunikować ich rezultaty/wyniki inżynierom lub 
szerszej publiczności przy użyciu odpowiednich metod i narzędzi 
komunikacji.

P6U_K

K6_K04 Angażuje się w niezależne uczenie się przez całe życie i samodzielnie 
śledzi rozwój nauki i technologii w obszarze inżynierii lądowej.

P6S_KK

K6_K71 ma świadomość potrzeby korzystania z wiedzy z zakresu nauk 
humanistycznych lub społecznych lub ekonomicznych lub prawnych w 
funkcjonowaniu w środowisku społecznym

P6U_K

K6_K81 potrafi podjąć współpracę w zespole międzynarodowym P6U_K
K6_K82 posiada przygotowanie do uczestniczenia w wykładach, seminariach, 

laboratoriach prowadzonych w języku obcym
P6U_K

K6_K91 ma świadomość znaczenia rywalizacji sportowej prowadzonej w duchu 
fair play, z wykorzystaniem znajomości przepisów i techniczno-
taktycznych aspektów wybranych dyscyplin sportowych

P6U_K

K6_K92 dostrzega znaczenie aktywności fizycznej i jej wpływ na prawidłowe 
funkcjonowanie organizmu i planuje działania na rzecz własnego zdrowia 
uwzględniające uwarunkowania anatomiczno-fizjologiczne

P6U_K

5. WNIOSKI Z ANALIZY ZGODNOŚCI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY ORAZ 
WNIOSKI Z ANALIZY WYNIKÓW MONITORINGU KARIER STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW:

Program studiów był konsultowany z przedstawicielami rynku pracy, a także z Radą Konsultacyjną przy
Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska PG. Według opinii pracodawców, na rynku pracy najbardziej
poszukiwani są absolwenci kreatywni, z umiejętnościami pracy w zespole oraz innymi kompetencjami "miękkimi". 
Wykształcenie wyższe, ogólnoakademickie, ma nauczyć myślenia oraz umiejętności zdobywania wiedzy i 
informacji. Z badań losów absolwentów PG wynika jasno, że znakomita większość absolwentów uzyskuje 
zatrudnienie zgodne z wykształceniem już pod koniec studiów lub w bardzo krótkim okresie po uzyskaniu 
dyplomu.

6. SPOSOBY WERYFIKACJI I OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ STUDENTA W 
TRAKCIECAŁEGO CYKLU KSZTAŁCENIA:
(określone w matrycy efektów uczenia się i kartach przedmiotów)

określone w matrycy efektów uczenia się i kartach przedmiotów
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