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Chętnych do studiowania budownictwa jest więcej,  
niż uczelnie mogą przyjąć. Nic dziwnego – co prawda,  
nie jest łatwo dostać indeks, ale łatwo dostać pracę. 

Budowlańcy mają co robić – choć wydawałoby się, że kryzys 
pognębi i tę branżę. Mieszkań buduje się coraz mniej, bo podro-
żały kredyty. Ale przecież ten zastój prędzej czy później minie 

i znowu – jak w starej piosence – mury będą pięły się do góry. 
Poza tym samo tylko Euro 2012 na kilka lat zapewni pracę dzie-

siątkom tysięcy ludzi. Ktoś przecież musi zbudować 700 kilometrów 
nowych dróg, kilka stadionów i kilkadziesiąt hoteli. 

Pewnie właśnie dlatego kłopoty wynikające z recesji jakoś 
omijają branżę budowlaną. Inni raczej zwalniają pracowników,  
a w budownictwie – aż trudno uwierzyć – obecnie pracuje kilkanaście 
tysięcy ludzi więcej aniżeli przed rokiem. Produkcja też jest większa. 
Tylko skrajni pesymiści mogą obawiać się, że będzie gorzej. Dotąd 
wśród kandydatów na studia obaw nie było. Ostatni ministerialny 
raport traktujący o tym, jakie kierunki studiów cieszą się największą 
popularnością, pokazuje wyraźnie: w 2008 roku, po raz pierwszy 
od niepamiętnych czasów, w pierwszej piątce najbardziej obleganych 
znalazł się kierunek techniczny. Budownictwo, właśnie. 

Jak się dostać 
Rok temu chętnych do studiowania było więcej niż miejsc. Od 

6 do 7 kandydatów ubiegało się o indeks wydziałów budownic-
twa Politechniki Białostockiej, warszawskiej Wojskowej Akademii 
Technicznej czy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na 
Politechnice Lubelskiej było ich prawie sześciu. Niemal taki sam tłok 
był w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, niewiele mniejszy 
na Politechnice Wrocławskiej. 

To nie są studia ani dla każdego, ani dla kogoś, kto tych kilka lat 
na uczelni zamierza spędzić łatwo, lekko i przyjemnie. Najpierw 
jednak słów kilka o organizacji studiów. Prowadzone są zarówno na 
uczelniach państwowych, jak i prywatnych i odbywają się w systemie 
dwustopniowym. Pierwszy stopień, który z reguły w większości uczelni 
publicznych trwa siedem semestrów, a na uczelniach niepublicznych 
i w wyższych szkołach zawodowych nawet osiem, kończy się uzyska-
niem tytułu inżyniera. Drugi, dostępny wyłącznie na uniwersytetach 
czy politechnikach, to dodatkowe trzy semestry nauki, w trakcie 
których student robi magisterium. Zasady rekrutacji są różne, przede 
wszystkim w zależności od tego, gdzie zdecydujemy się studiować. 
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Trzeba przygotować się na konkurs świadectw maturalnych. Liczą się 
– żadne to zaskoczenie – przede wszystkim oceny z przedmiotów 
ścisłych. I tak np. komisja kwalifikacyjna Politechniki Śląskiej bierze 
pod uwagę wyniki matury z matematyki, fizyki z astronomią, języka 
polskiego i języka obcego. Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie 
Technologicznym w Szczecinie liczy się to, jak została zdana matura 
z matematyki, polskiego, języka obcego i przedmiotu wskazanego przez 
samego kandydata (na specjalne względy za dobrą ocenę z historii 
jednak raczej nie ma co liczyć). Wszędzie oczywiście preferowany jest 
poziom rozszerzony. Podobnie dzieje się na wszystkich uczelniach 
kształcących studentów w systemie dwustopniowym. 

Nieco inaczej rzecz się ma na uczelniach kształcących wyłącznie 
na poziomie inżynierskim. Państwowe wyższe szkoły zawodowe 
w trakcie rekrutacji z zasady również biorą pod uwagę maturalne 
oceny z przedmiotów ścisłych, z tym że ich wachlarz jest szerszy 
aniżeli na uczelniach kształcących w systemie dwustopniowym. 
Aby więc zostać studentem budownictwa w Pile, trzeba dobrze 
zdać maturę z matematyki i fizyki lub chemii. W Suwałkach liczba 
akceptowanych przedmiotów jest większa. Obejmuje matematykę 
lub fizykę, ewentualnie chemię, a także informatykę oraz język obcy. 
Z kolei uczelnie niepubliczne z zasady sprowadzają procedurę kwa-
lifikacyjną do przyjęcia od kandydata odpowiednich dokumentów 
– tak jest np. w katowickiej Wyższej Szkole Technicznej, kieleckiej 
Wyższej Szkole Handlowej lub we włocławskiej Wyższej Szkole 

Uczelnie, na których można zdobyć  
tytuł magistra inżyniera budownictwa 
á   Politechnika Białostocka; www.pb.bialystok.pl 
á   Politechnika Częstochowska; www.pcz.pl 
á   Politechnika Gdańska; www.pg.gda.pl 
á   Politechnika Koszalińska; www.tu.koszalin.pl 
á   Politechnika Krakowska; www.pk.edu.pl 
á   Politechnika Lubelska; www.pollub.pl 
á   Politechnika Łódzka; www.p.lodz.pl 
á   Politechnika Opolska; www.po.opole.pl 
á   Politechnika Poznańska; www.put.poznan.pl 
á   Politechnika Rzeszowska; www.prz.edu.pl 
á   Politechnika Świętokrzyska; www.tu.kielce.pl 
á   Politechnika Śląska; www.polsl.pl 
á   Politechnika Warszawska; www.pw.edu.pl 
á   Politechnika Wrocławska; www.pwr.wroc.pl 
á   Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
á   Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszcz; www.utp.edu.pl 
á   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; www.uwm.edu.pl 
á   Uniwersytet Zielonogórski; www.uz.zgora.pl 
á   Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; www.zut.edu.pl 
á   Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; www.agh.edu.pl 
á   Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; www.sggw.pl 
á   Wojskowa Akademia Techniczna; www.wat.edu.pl 

Techniki i Przedsiębiorczości, która jednak dopuszcza także możliwość 
przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. 

Nie ma się co łudzić: na najbardziej prestiżowych uczelniach 
nie wszyscy przejdą przez kwalifikacyjne sito. Najgorszy spośród 
przyjętych w ubiegłym roku na Wydział Budownictwa Politechniki 
Łódzkiej zdobył 414 punktów na 1000 możliwych, a ostatni kandydat 
na Politechnikę Poznańską – 900 (na 2000 do uzyskania). Chcecie 
wiedzieć, z jakimi wynikami startowali kandydaci? Na Politechnice 
Warszawskiej kandydat zamykający listę nowych studentów budow-
nictwa miał z matematyki (poziom rozszerzony) wynik 88 proc. fizykę 
(też poziom rozszerzony) zdał na 67 proc. A język polski (ten można 
było zdać na poziomie podstawowym) – 90 proc. 

Robota, tak dużo roboty 

Same studia zaliczają się do trudnych i niezwykle pracochłonnych. 
Wymagają sumienności, pracowitości, dokładności i systematycz-
ności, czyli właśnie tych zalet, jakimi winien się cechować inżynier 
budownictwa. Są kierunki studiów, których studenci mogą łączyć 
naukę z mniej lub bardziej dorywczą pracą. Budownictwo raczej 
się do nich nie zalicza. Łączna liczba godzin dydaktycznych zbliża 
się tu do czterech tysięcy. Studenci narzekają, że przedmioty są 
trudne, szczególnie rysunek techniczny, mechanika ogólna i teore-
tyczna, mechanika budowli, teoria sprężystości. Do tego dochodzi 
konieczność wykonania podczas studiów wielu trudnych projektów, 
obowiązek odbycia kilkutygodniowych praktyk i ćwiczeń terenowych 
z geodezji i geotechniki. 

Szkoły wyższe oferujące tytuł  
inżyniera budownictwa 
á   Państwowa Wyższa Szkoła zawodowa w Chełmie; 

 www.pwsz.chelm.pl 
á   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu;  

www.pwsz.elblag.pl 
á   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie;  

www.pwsz.krosno.pl 
á   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie;  

www.pwsz.konien.edu.pl 
á   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w pile; www.pwsz.pila.pl 
á   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach;  

www.pwsz.suwalki.pl 
á   Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie; www.wseiz.pl 
á   Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach;  

www.ws-h.kielce.edu.pl 
á   Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu; wsh.wroc.edu.pl 
á   Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach; www.wst.pl 
á   Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku;  

www.wstop.wloclawek.pl 
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Naukę zaczyna się od przedmiotów podstawowych, będących 
podstawą całych studiów, a i budowlanej wiedzy: matematyki, fizyki, 
chemii budowlanej, geometrii wykreślnej, mechaniki ogólnej. Już 
na pierwszym roku pojawiają się: rysunek techniczny, informatyka, 
zajęcia z wiedzy o materiałach budowlanych i technologii betonu. 
Na kolejnych dochodzą historia architektury i urbanistyki, geodezja, 
hydraulika, hydrologia, geologia. 

Inżynier budownictwa niejednokrotnie musi kierować dużymi 
zespołami pracowników, powinien znać organizację budowy, eko-
nomię. Nic dziwnego, że te przedmioty wzbogacają spis zajęć. 

Naturalnie, nie sposób być budowlanym omnibusem, kimś 
kto potrafi zbudować i dom, i most, i zaporę wodną albo linię 
kolejową. W trakcie studiów – zazwyczaj na trzecim roku – trzeba 
wybrać jedną spośród proponowanych przez uczelnię specjalności. 
Czasami do wyboru jest kilka, czasami aż kilkanaście. Ta decyzja 
określa jednocześnie zakres tematyczny pracy magisterskiej oraz 
profil późniejszej pracy. Można zdecydować się np. na inżynierię 
budowlaną, lądową czy drogowo-kolejową, albo wyspecjalizować 
się w budowie dróg i autostrad, zostać fachowcem od mostów 
i budowli podziemnych. 

Prof. dr hab. inż. Wojciech Dornowski, 
prodziekan Wydziału Architektury w Wyższej Szkole
Ekonomii i Zarządzania w Warszawie

Kandydatów na pierwszy rok studiów 
w WSEIZ przyjmujemy na podstawie kolej-
ności zgłoszeń, bez egzaminu wstępnego. 
Nie wymagamy zdawania konkretnych 
przedmiotów  na egzaminie maturalnym. 
Jednak zawód inżyniera budownictwa 
wymaga pewnych predyspozycji; ważna jest 
umiejętność logicznego myślenia, kojarzenia 
faktów oraz zamiłowanie do przedmiotów 
ścisłych. Współczesny inżynier powinien 
posiadać umiejętności, które pozwolą mu 
rozwiązywać szereg problemów technicznych, 
organizacyjnych czy też logistycznych.

Na budownictwie proponujemy studia 
w zakresie trzech specjalności: architektura w budownictwie, energooszczędne 
technologie w budownictwie oraz zarządzanie produkcją w budownictwie.

Warto podkreślić fakt, że jesteśmy jedyną uczelnią niepaństwową, w której 
studia (na specjalności energooszczędne technologie w budownictwie) są dofinan-
sowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Dzięki temu możliwe było uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej, na przykład najlepsi 
studenci mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie, a dla 
tych, którzy chcieliby lepiej zrozumieć i polubić matematykę czy fizykę prowadzone 
są dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tych przedmiotów.

Samodzielność zawodową (podstawowe uprawnienia budowlane) inżynierowie 
budownictwa zdobywają zwykle po dwóch latach praktyki zawodowej, pracując 
najczęściej bezpośrednio na budowie w nadzorze budowlanym. Rozszerzenie 
uprawnień budowlanych wymaga dalszego kształcenia (studia magisterskie) 
i praktyki w zakresie projektowania. Zawód ten można wykonywać również poza 
granicami kraju, znanych jest przecież wielu polskich inżynierów projektujących 
śmiałe i piękne konstrukcje.

Zdaniem zawodowca  
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z planu zajęć 
matematyka i zaawansowana matematyka, fizyka, chemia, geologia, geometra 
wykreślna i rysunek techniczny, materiały budowlane, fundamentowanie, in-
stalacje budowlane, budownictwo komunikacyjne, fizyka budowli, mechanika 
budowli, mechanika gruntów, wytrzymałość materiałów, hydraulika i hydro-
logia, organizacja produkcji budowlanej, technologia robót budowlanych, 
kierowanie procesem inwestycyjnym, ekonomika budownictwa, mechanika 
teoretyczna, metody obliczeniowe, teoria sprężystości i plastyczności, metody 
komputerowe, złożone konstrukcje metalowe, złożone konstrukcje betonowe, 
zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi 

Praktyka czyni mistrza 
Absolwent budownictwa ma w kieszeni dyplom magistra inży-

niera (albo tylko inżyniera), w głowie mnóstwo wiedzy teoretycznej. 
Do tego na ogół bardzo powierzchowną wiedzę praktyczną. A ta 
w budownictwie jest niezwykle ważna, znacznie bardziej niezbędna 
niż w wielu innych zawodach. Jeżeli zdecydujesz się na takie studia, 
musisz wiedzieć, że to dopiero początek nauki. Świeżo upieczonego 
inżyniera czekają kilkuletnie ćwiczenia terenowe. Musi zdobyć praktykę 
na budowie i w biurze projektowym. Jak długo musi praktykować? 
Zależy od tego jakie uprawnienia chce uzyskać. Na koniec trzeba 
jeszcze zdać egzamin. 

Coraz bardziej popularne jest takie rozwiązanie: absolwent sta-
cjonarnych studiów pierwszego stopnia podejmuje pracę i uzupełnia 
wykształcenie na zaocznych studiach magisterskich. W ten sposób 
łączy naukę z praktyką.   n

Jan Raszeja 
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