
Profesor Politechniki Gdańskiej 
Beata Grzyl | kierownik studiów:
Cieszymy się, że na Wydziale Inżynierii 
Lądowej i Środowiska uruchomiliśmy 
kierunek opierający się na wiedzy naszej 
uczelnianej kadry, ale również na doświad-
czeniu ekspertów i praktyków zarządzają-
cych i prowadzących wielkie budowy.
Z niecierpliwością czekamy na czwartą 
edycję tych studiów.

Mgr inż. Karol Kalinowski |
inicjator i pomysłodawca studiów:
Doświadczenia zbierałem metodą „prób
i błędów” i od mentorów, których spotkałem 
na drodze zawodowej. Udział
w takich projektach, jak budowa obiektów 
olimpijskich w Londynie, Stadionu w Gdań-
sku, ECS czy Muzeum II Wojny Światowej 
nauczył mnie praktycznych rozwiązań
w zarządzaniu i organizacji procesu budow-
lanego. Ale nie każdy projekt kończy się 
sukcesem. Czasem stronom brakuje 
wiedzy, jak sprawnie przejść przez proces 
inwestycyjny. Dlatego narodziła się idea 
studiów, na których wybitni fachowcy
z różnych branż dzielą się swoimi praktyka-
mi, tak by absolwenci nie musieli wszyst-
kiego uczyć się już w trakcie procesu 
inwestycyjnego. 

ZARZĄDZAJ
BUDOWĄ Z GŁOWĄ
I DOŁĄCZ DO NAS!
Wybierz studia podyplomowe 
Zarządzanie projektami budowlanymi

www.pg.edu.pl



Realizacja projektów budowlanych to wymagające zadanie 
dla wszystkich stron procesu inwestycyjnego. Istnieje około 
150 aktów prawnych bezpośrednio regulujących proces 
budowlany i ponad 600 norm, wytycznych i instrukcji pre-
cyzujących wymagania stawiane wyrobom, robotom i obiek-
tom budowlanym. 

Zarządzanie projektem to często konieczność odnalezienia 
się w natłoku procedur. Należy uwzględnić interesy wszyst-
kich stron, a także interesariuszy niezaangażowanych bez-
pośrednio w budowę.  

Doświadczenie można zdobyć po latach praktyki lub… bez-
pośrednio od mentorów, specjalistów. Ten drugi model jest 
możliwy podczas naszych rocznych studiów podyplo-
mowych: Zarządzanie projektami budowlanymi.

Studia odbywają się na Politechnice Gdańskiej na Wydziale 
Inżynierii Lądowej i Środowiska przy ul. Narutowicza 11/12. 
Zajęcia będą prowadzone średnio dwa razy w miesiącu:
w soboty i niedziele w godz. 9.00-17.00. Będą one realizowane 
w formie zdalnej i stacjonarnej, każdorazowo do wyboru 
przez słuchaczy.

Wykładowcy to eksperci, praktycy, wybitni przedstawiciele 
branży budowlanej. 

Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do pełnienia 
funkcji Project Managera lub skutecznego członka zespołu 
realizującego budowlany projekt inwestycyjny. 

ZARZĄDZANIE
PROJEKTAMI
BUDOWLANYMI



Wprowadzenie do zarządzania projektami

Dokumentacja inwestycji budowlanej – od pomysłu do
rozliczenia inwestycji
Cykl życia obiektu budowlanego
Lider i umiejętności menadżerskie – część 1

Lider i umiejętności menadżerskie – część 2

Procedury udzielania zamówień publicznych
w projektach budowlanych
Kultura organizacyjna a zarządzanie projektami
Zrównoważony rozwój w budownictwie i społeczna
odpowiedzialność firm budowlanych
Rozpoczęcie projektu inwestycyjnego
Umowy w procesie inwestycyjnym oraz praktyczne
problemy dotyczące ich realizacji – część 1
"Zarządzanie ryzykiem w budowlanym procesie
inwestycyjnym"
Ryzyko w budowlanym projekcie inwestycyjnym
Umowy w procesie inwestycyjnym oraz praktyczne
problemy dotyczące ich realizacji – część 2
Praktyczne aspekty zarządzania projektem
z perspektywy jego uczestników – Inwestora, Inżyniera
kontraktu, Projektanta, Wykonawcy
Praktyczne aspekty zarządzania projektem z perspekty-
wy jego uczestników – Inżyniera Projektu i Projektanta
Rozliczanie kontraktów na roboty budowlane
Teleinformatyczne wspomaganie zarządzania projekta-
mi. Building Information Modeling.
Międzybranżowa koordynacja projektu – ochrona cieplna
budynków
Międzybranżowa koordynacja projektu – wybrane
zagadnienia inżynierskie branży sanitarnej i elektrycznej
Międzybranżowa koordynacja projektu – wybrane zagad-
nienia inżynierskie branży teletechnicznej i budowlanej
Specyfika zarządzania projektami budowlanych na
wybranych przykładach – obiekty zabytkowe
Specyfika zarządzania projektami budowlanych na
wybranych przykładach – obiekty kolejowe
Specyfika zarządzania projektami budowlanych na
wybranych przykładach – obiekty drogowe
Specyfika zarządzania projektami budowlanych na
wybranych przykładach – obiekty hydrotechniczne
Specyfika zarządzania projektami budowlanymi na
wybranych przykładach – obiekty muzealno-wystawiennicze
Zarządzanie projektem w fazie eksploatacji obiektu
Komunikacja, PR i marketing w projektach budowlanych
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WILiŚ PG – rozwijamy
profesjonalne kompetencje
przyszłości, budujemy
szerokie perspektywy
zawodowe i oferujemy
nowe możliwości rozwoju

Aleksandra Lewandowska
tel. 48 58 347 26 96
e-mail: aleksandra.lewandowska@pg.edu.pl
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Budynek Żelbetu, pok. 101
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Kto może zostać słuchaczem studiów podyplomowych 
Zarządzania projektami budowlanymi?

Osoby z wyższym wykształceniem zarówno już pracujące, które chcą
uzupełnić i uaktualnić swoją wiedzę, ale również tegoroczni absolwen-
ci studiów I i II stopnia, pragnący wyróżnić się wśród innych kandy-
datów na rynku pracy. Studia podyplomowe to 176 godzin wykładów,
ćwiczeń i warsztatów realizowane podczas dwóch semestrów.

Start IV edycji marzec 2022


