
 
 

 

Uchwała Nr 51/2015/IX 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 26 listopada 2015 r. 
 
 

w sprawie określenia efektów kształcenia 
dla studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo, specjalności:  

1) „drogi, mosty i ekoinfrastruktura”, 
2) „konstrukcje budowlane i technologie ekologiczne”   

(„civil engineering structures and ecological engineering”), 
3) „ekoinżynieria w budownictwie komunikacyjnym” 
 („ecological engineering in transport infrastructure”), 

prowadzonych przez Wydział Budownictwa i Architektury 
 
 

Na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), § 27 ust. 2 
pkt 4 Statutu Politechniki Lubelskiej oraz § 10 Uchwały Nr 42/2015/VIII 
Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zasad 
tworzenia, prowadzenia i znoszenia kierunków studiów pierwszego  
i drugiego stopnia oraz wytycznych dla rad wydziałów w zakresie 
projektowania planów studiów i programów kształcenia w Politechnice 
Lubelskiej Senat  u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. 

1. Senat Politechniki Lubelskiej określa efekty kształcenia dla studiów 
drugiego stopnia na kierunku budownictwo, specjalność: „drogi, mosty  
i ekoinfrastruktura”, prowadzonych przez Wydział Budownictwa  
i Architektury, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  

2. Senat Politechniki Lubelskiej określa efekty kształcenia dla studiów 
drugiego stopnia na kierunku budownictwo, specjalność: „konstrukcje 
budowlane i technologie ekologiczne” („civil engineering structures and 
ecological engineering”), prowadzonych przez Wydział Budownictwa  
i Architektury, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.  

3. Senat Politechniki Lubelskiej określa efekty kształcenia dla studiów 
drugiego stopnia na kierunku budownictwo, specjalność: „ekoinżynieria  
w budownictwie komunikacyjnym” („ecological engineering in transport 
infrastructure”), prowadzonych przez Wydział Budownictwa  
i Architektury, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.  
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§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez rektora 
Politechniki Lubelskiej. 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr 51/2015/IX 

Senatu Politechniki Lubelskiej 
z dnia 26 listopada 2015 r. 

 

 

1. Ogólna charakterystyka studiów drugiego stopnia na kierunku 
budownictwo, specjalność: drogi, mosty i ekoinfrastruktura 

a) Nazwa kierunku studiów: 
budownictwo. 

b) Poziom kształcenia: 
studia drugiego stopnia. 

c) Profil kształcenia:  
ogólnoakademicki. 

d) Forma studiów: 
studia stacjonarne i niestacjonarne. 

e) Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: 
magister inżynier. 

f) Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia: 
w zakresie nauk technicznych. 

g) Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą 
się efekty kształcenia:  
dziedzina nauk technicznych, dyscyplina: budownictwo. 

h) Programy o podobnych celach i efektach prowadzone w Uczelni: 
Na Uczelni nie ma kierunku studiów o podobnie sformułowanych celach  
i efektach kształcenia. 

2. Sylwetka absolwenta: 
Absolwenci zdobywają wiedzę pozwalającą na projektowanie  

i wykonawstwo dróg, mostów i innych obiektów budowlanych zgodnie  
z zasadami BIM (Building Information Modelling) i z wykorzystaniem 
modelowania trójwymiarowego. Są świadomi tego, w jaki sposób drogi  
i ruch drogowy wpływają na środowisko, oraz zaznajomieni  
z planowaniem i projektowaniem infrastruktury komunikacyjnej 
przyjaznej środowisku. Wiedzą, w jaki sposób przeprowadzić ocenę 
wpływu infrastruktury komunikacyjnej na środowisko. Absolwenci mogą 
kontynuować karierę jako projektanci budowlani, konsultanci zagadnień 
dotyczących środowiska przyrodniczego w budownictwie drogowo-
mostowym, a także podejmować pracę w administracji drogowej oraz 
władzach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym. 
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Absolwenci przygotowani są do ustawicznego podnoszenia swoich 
kwalifikacji i uzupełniania wiedzy oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia 
(doktoranckich). Po odbyciu odpowiedniej praktyki mają możliwość 
uzyskania pełnych uprawnień do wykonawstwa i projektowania  
w specjalności mostowej i drogowej pozwalających pełnić samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie. 
 

3. Efekty kształcenia: 
a) Zamierzone efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych dla kierunku studiów i poziomu kształcenia  
w specjalności drogi, mosty i ekoinfrastruktura podano w Tabeli nr 1. 

b) Pokrycie efektów kształcenia dla obszaru kształcenia przez efekty 
kształcenia dla kierunku studiów i poziomu kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w specjalności 
drogi, mosty i ekoinfrastruktura podano w Tabeli nr 2. 
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Tabela 1. Efekty kształcenia dla studiów II stopnia: kierunek budownictwo,  
specjalność: drogi, mosty i ekoinfrastruktura 

Opis efektów kształcenia dla kierunku: budownictwo 

Poziom 
kształcenia: 

studia II stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia: 

Wiedza 

B2A_W01  ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z matematyki, fizyki  
i chemii, która jest podstawą przedmiotów z zakresu teorii 
konstrukcji, budownictwa ogólnego, technologii i organizacji 
procesów budowlanych 

B2A_W02  zna zasady analizy statycznej i dynamicznej, konstruowania  
i wymiarowania elementów złożonych konstrukcji budowlanych 

B2A_W03  zna podstawy mechaniki ośrodków ciągłych oraz ma wiedzę na 
temat zawansowanych zagadnień wytrzymałości materiałów oraz 
teorii sprężystości i plastyczności 

B2A_W04  ma wiedzę na temat podstaw teoretycznych metod numerycznych 
oraz ogólnych zasad prowadzenia nieliniowych obliczeń 
inżynierskich 

B2A_W05  zna mechanizmy procesów korozyjnych i zasady ochrony 
obiektów budowlanych przed korozją 

B2A_W06  zna nowoczesne materiały i technologie w budownictwie  

B2A_W07  zna klasyfikację i zakres stosowania programów komputerowych 
wspomagających analizę i projektowanie konstrukcji oraz 
przydatnych do planowania przedsięwzięć budowlanych 

B2A_W08  ma rozbudowaną wiedzę na temat analizy oraz projektowania 
złożonych systemów inżynierskich 

B2A_W09 5 ma wiedzę na temat teorii i metod zarządzania przedsięwzięciami 
budowlanymi 

B2A_W10  ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym 
zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej  

B2A_W11 6 zna normy oraz wytyczne projektowania obiektów budowlanych  
i ich elementów; zna i stosuje przepisy prawa budowlanego 

B2A_W12  zna elementy prawa dotyczące patentów i ochrony własności 
intelektualnych   

B2A_W13  ma podstawową wiedzę o historii budownictwa i architektury  
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B2A_W14  ma rozszerzoną wiedzę na temat klasyfikowania, utrzymania  
i projektowania drogowych obiektów inżynierskich,  
w tym mostów i obiektów ekologicznych 

B2A_W15  ma rozszerzoną wiedzę na temat metod stosowanych  
w obciążeniu liniowych obiektów drogowych i mostownictwie 

B2A_W16  zna zasady projektowania dróg, skrzyżowań, węzłów i urządzeń 
towarzyszących oraz robót ziemnych pod drogowe obiekty 
liniowe, w tym na terenach wrażliwych przyrodniczo  
i społecznie 

B2A_W17  zna zasady pomiaru i analizy ruchu drogowego, ma wiedzę, jak 
do niego dostosowywać sieć drogową oraz ma podstawową 
wiedzę na temat rozwiązywania problemów inżynierii ruchu  
w zakresie ochrony środowiska 

B2A_W18  zna zasady stosowania nowoczesnych technologii oraz 
ekologiczne zasady odwodnienia w budownictwie drogowym  
i mostowym  

B2A_W19  zna nowoczesne narzędzia kartograficzne 

B2A_W20  zna analityczne metody opisu pracy konstrukcji drogowych  
i mostowych 

B2A_W21  zna zasady diagnostyki i utrzymania oraz remontów obiektów 
drogowych i mostowych, w tym obiektów ekologicznych 

B2A_W22  ma podstawową wiedzę na temat rozwiązywania problemów 
estetyki w budownictwie komunikacyjnym 

B2A_W23  ma podstawową wiedzę na temat zagadnień dotyczących ochrony 
środowiska w budownictwie komunikacyjnym 

B2A_W24  ma podstawową wiedzę na temat ocen oddziaływania dróg na 
środowisko oraz konsultacji i dialogu społecznego  
w budownictwie komunikacyjnym 

B2A_W25  zna zasady monitorowania obiektów i urządzeń ochrony 
środowiska 

B2A_W26  ma podstawową wiedzę na temat zagadnień środowiska 
przyrodniczego, zasad inwentaryzacji przyrodniczej terenu 

B2A_W27  zna zasady wariantowania rozwiązań komunikacyjnych, metody 
stosowane w wariantowaniu rozwiązań oraz wyboru wariantu 
optymalnego 

B2A_W28  zna zagadnienia związane z zarządzaniem zespołem ludzkim oraz 
ze współpracą w zespole z poszanowaniem płci i kultur 

B2A_W29  ma wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju w aspekcie 
ekonomicznym, społecznym i środowiskowym 

Umiejętności 

B2A_U01  umie dokonać klasyfikacji prostych i złożonych obiektów 
budowlanych 
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B2A_U02  umie zaprojektować elementy oraz złożone konstrukcje 
budowlane i inżynierskie  

B2A_U03  umie wykonać analizę statyczną i dynamiczną konstrukcji 

B2A_U04  zna liniowe i nieliniowe modele materiałowe Mechaniki 
Ośrodków Ciągłych 

B2A_U05  korzysta z zaawansowanych narzędzi specjalistycznych w celu 
wyszukania użytecznych informacji, komunikacji oraz 
pozyskiwania oprogramowania wspomagającego pracę 
projektanta i organizatora procesów budowlanych 

B2A_U06  potrafi poprawnie zdefiniować model obliczeniowy  
i przeprowadzić zaawansowaną analizę w zakresie liniowym 
złożonych konstrukcji inżynierskich oraz stosować techniki 
obliczeń nieliniowych na poziomie podstawowym 

B2A_U07  potrafi krytycznie ocenić wyniki analizy numerycznej systemów 
inżynierskich 

B2A_U08  umie zidentyfikować przyczyny korozji materiałów budowlanych 
i elementów konstrukcji oraz zaproponować sposób naprawy 
uszkodzeń 

B2A_U09  umie sporządzić w ujęciu wariantowym kosztorys  
i harmonogram przedsięwzięcia budowlanego i dokonać oceny 
wariantów 

B2A_U10  umie zarządzać przedsięwzięciami budowlanymi  

B2A_U11  potrafi zaplanować i przeprowadzić badania doświadczalne 

B2A_U12  potrafi wybrać narzędzia do rozwiązywania problemów 
inżynierskich z zakresu budownictwa 

B2A_U13  umie posługiwać się językiem obcym w zakresie: pozyskiwania 
informacji z literatury, formułowania krótkich doniesień 
naukowych i prezentacji ustnych oraz porozumienia się, łącznie  
ze znajomością języka technicznego z zakresu budownictwa 

B2A_U14  umie, zgodnie z zasadami naukowymi i wykorzystując warsztat 
naukowy, sformułować i przeprowadzić wstępne prace  
o charakterze badawczym prowadzące do rozwiązywania 
problemów inżynierskich 

B2A_U15  umie korzystać z różnych technik pomiarowych do lokalizacji  
i kontroli stanu obiektu 

B2A_U16  umie projektować kompleksowo konstrukcje drogowe i mostowe 
z uwzględnieniem ochrony środowiska 

B2A_U17  umie rozpoznawać, badać i oceniać materiały i konstrukcje 
drogowe oraz mostowe, w tym w zakresie ochrony środowiska 

B2A_U18  umie rozpoznawać parametry niezbędne do projektowania 
układów komunikacyjnych, w tym z uwagi na zagadnienia 
zrównoważonego rozwoju 
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B2A_U19  potrafi dobrać technologię robót drogowych i mostowych,  
w tym w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi 

Kompetencje społeczne 

B2A_K01  potrafi – realizując określone zadania – pracować samodzielnie, 
współpracować w zespole i kierować zespołem 

B2A_K02  ma poczucie odpowiedzialności za rzetelność uzyskanych 
wyników swoich prac oraz ocenę prac podległego mu zespołu 

B2A_K03  samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie 
nowoczesnych rozwiązań, technologii i procesów  
w budownictwie 

B2A_K04  jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i zespołu 

B2A_K05  ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji 
zawodowych i osobistych 

B2A_K06  potrafi formułować i prezentować opinie na temat budownictwa 

B2A_K07  rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu wiedzy na temat 
budownictwa 

B2A_K08  potrafi przekazać społeczeństwu informacje z dziedziny 
budownictwa w sposób powszechnie zrozumiały 

B2A_K09  potrafi formułować wnioski i opisuje wyniki prac własnych 

B2A_K10  potrafi przestrzegać zasad ekonomicznych/finansowych 
działalności przedsiębiorstw  

B2A_K11  rozumie rolę inżyniera budownictwa, w tym znaczenie 
aktywnego uczestniczenia w życiu miasta, regionu i kraju oraz 
dbałości o podtrzymanie historii i tradycji społeczności lokalnych 

B2A_K12  rozumie konieczność postępowania zgodnie z zasadami etyki 

B2A_K13  ma świadomość aspektów pozatechnicznych w działalności 
budowlanej 

 
Gdzie: 

B – kształcenie w zakresie kierunku: budownictwo 
2 – studia II stopnia 
A – profil ogólnoakademicki  

symbol po podkreślniku: 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K – kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia. 
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Tabela 2. Pokrycie efektów kształcenia dla obszaru kształcenia przez efekty 
kształcenia dla studiów II stopnia: kierunek budownictwo, specjalność: 

drogi, mosty i ekoinfrastruktura 

Nazwa kierunku 
studiów: 

budownictwo 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia dla obszaru kształcenia  
w zakresie nauk technicznych 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia dla 
kierunku 

Wiedza 

T2A_W01 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu 
matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów 
właściwych dla studiowanego kierunku 
studiów, przydatną do formułowania  
i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu 
studiowanego kierunku studiów 

B2A_W01 
B2A_W03 
B2A_W04 
B2A_W05 

T2A_W02 ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków 
studiów powiązanych ze studiowanym 
kierunkiem studiów 

B2A_W04 
B2A_W05 
B2A_W07 
B2A_W09 
B2A_W12 
B2A_W13 
B2A_W19 
B2A_W26 
B2A_W28 
B2A_W29 

T2A_W03 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie 
wiedzę ogólną obejmującą kluczowe 
zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku 
studiów 

B2A_W02 
B2A_W03 
B2A_W04 
B2A_W05 
B2A_W06 
B2A_W07 
B2A_W08 
B2A_W14 
B2A_W15 
B2A_W16 
B2A_W17 
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B2A_W18 
B2A_W19 
B2A_W20 
B2A_W21 
B2A_W22 
B2A_W23 
B2A_W24 
B2A_W25 

T2A_W04 ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową 
wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami  
z zakresu studiowanego kierunku studiów 

B2A_W02 
B2A_W03 
B2A_W04 
B2A_W06 
B2A_W13 
B2A_W14 
B2A_W15 
B2A_W16 
B2A_W17 
B2A_W18 
B2A_W19 
B2A_W27 

T2A_W05 ma wiedzę o trendach rozwojowych  
i najistotniejszych nowych osiągnięciach  
z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów 
i pokrewnych dyscyplin naukowych 

B2A_W06 
B2A_W07 
B2A_W13 
B2A_W14 
B2A_W17 
B2A_W18 
B2A_W19 
B2A_W26 

T2A_W06 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, 
obiektów i systemów technicznych 

B2A_W05 
B2A_W08 
B2A_W10 
B2A_W13 
B2A_W14 
B2A_W15 
B2A_W16 
B2A_W17 
B2A_W18 
B2A_W19 
B2A_W21 
B2A_W23 
B2A_W24 

T2A_W07 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia  
i materiały stosowane przy rozwiązywaniu 

B2A_W02 
B2A_W03 



11 
 

złożonych zadań inżynierskich z zakresu 
studiowanego kierunku studiów 

B2A_W07 
B2A_W08 
B2A_W14 
B2A_W15 
B2A_W17 
B2A_W20 
B2A_W21 
B2A_W27 

T2A_W08 ma wiedzę niezbędną do rozumienia 
społecznych, ekonomicznych, prawnych  
i innych pozatechnicznych uwarunkowań 
działalności inżynierskiej oraz ich 
uwzględniania w praktyce inżynierskiej 

B2A_W08 
B2A_W09 
B2A_W10 
B2A_W11 
B2A_W12 
B2A_W14 
B2A_W18 
B2A_W22 
B2A_W23 
B2A_W24 
B2A_W26 
B2A_W28 
B2A_W29 

T2A_W09 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, 
w tym zarządzania jakością, i prowadzenia 
działalności gospodarczej 

B2A_W09 
B2A_W10 
B2A_W11 
B2A_W12 
B2A_W28 
B2A_W29 

T2A_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady  
z zakresu ochrony własności przemysłowej  
i prawa autorskiego oraz konieczność 
zarządzania zasobami własności intelektualnej; 
potrafi korzystać z zasobów informacji 
patentowej 

B2A_W 11 
B2A_W12 
B2A_W14 
B2A_W18 
B2A_W19 
B2A_W28 
B2A_W29 

T2A_W11 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów 

B2A_W09 
B2A_W10 
B2A_W11 
B2A_W28 
B2A_W29 
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Umiejętności 

1) umiejętności ogólne (niezwiązane z obszarem kształcenia inżynierskiego) 

T2A_U01 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz 
danych oraz innych właściwie dobranych 
źródeł, także w języku angielskim lub innym 
języku obcym uznawanym za język komunikacji 
międzynarodowej w zakresie studiowanego 
kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane 
informacje, dokonywać ich interpretacji  
i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski 
oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać 
opinie 

B2A_U05 
B2A_U09 
B2A_U12 
B2A_U13 
B2A_U14 

T2A_U02 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych 
technik w środowisku zawodowym oraz  
w innych środowiskach, także w języku 
angielskim lub innym języku obcym 
uznawanym za język komunikacji 
międzynarodowej w zakresie studiowanego 
kierunku studiów 

B2A_U05 
B2A_U09 
B2A_U13 
B2A_U15 

T2A_U03 potrafi przygotować opracowanie naukowe  
w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe 
w języku obcym uznawanym za podstawowy 
dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 
właściwych dla studiowanego kierunku 
studiów, przedstawiające wyniki własnych 
badań naukowych 

B2A_U13 
B2A_U14 

T2A_U04 potrafi przygotować i przedstawić w języku 
polskim i języku obcym prezentację ustną 
dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu 
studiowanego kierunku studiów 

B2A_U13 

T2A_U05 potrafi określić kierunki dalszego uczenia się  
i zrealizować proces samokształcenia 

B2A_U05 

T2A_U06 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów, zgodne  
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

B2A_U13 
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2) podstawowe umiejętności inżynierskie 

T2A_U07 potrafi posługiwać się technikami informacyjno-
komunikacyjnymi właściwymi do realizacji 
zadań typowych dla działalności inżynierskiej 

B2A_U09 
B2A_U15 
B2A_U16 
B2A_U17 
B2A_U18 
B2A_U19 

T2A_U08 potrafi planować i przeprowadzać 
eksperymenty, w tym pomiary i symulacje 
komputerowe, interpretować uzyskane wyniki  
i wyciągać wnioski 

B2A_U03 
B2A_U06 
B2A_U07 
B2A_U11 
B2A_U14 
B2A_U15 
B2A_U16 
B2A_U17 
B2A_U19 

T2A_U09 potrafi wykorzystać do formułowania  
i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych 
problemów badawczych metody analityczne, 
symulacyjne oraz eksperymentalne 

B2A_U01 
B2A_U02 
B2A_U04 
B2A_U06 
B2A_U09 
B2A_U10 
B2A_U11 
B2A_U12 
B2A_U15 
B2A_U17 
B2A_U18 
B2A_U19 

T2A_U10 potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu 
zadań inżynierskich — integrować wiedzę  
z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów 
oraz zastosować podejście systemowe, 
uwzględniające także aspekty pozatechniczne 

B2A_U01 
B2A_U02 
B2A_U03 
B2A_U07 
B2A_U08 
B2A_U10 
B2A_U11 
B2A_U15 
B2A_U16 
B2A_U17 
B2A_U18 
B2A_U19 

T2A_U11 potrafi formułować i testować hipotezy 
związane z problemami inżynierskimi  

B2A_U04 
B2A_U08 
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i prostymi problemami badawczymi B2A_U11 
B2A_U14 
B2A_U15 
B2A_U17 
B2A_U18 

T2A_U12 potrafi ocenić przydatność i możliwość 
wykorzystania nowych osiągnięć (technik  
i technologii) w zakresie studiowanego kierunku 
studiów 

B2A_U03 
B2A_U07 
B2A_U12 
B2A_U19 

T2A_U13 ma przygotowanie niezbędne do pracy  
w środowisku przemysłowym oraz zna zasady 
bezpieczeństwa związane z tą pracą 

B2A_U10 
B2A_U17 
B2A_U19 

T2A_U14 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej 
podejmowanych działań inżynierskich 

B2A_U16 
B2A_U18 
B2A_U19 

3) umiejętności bezpośrednio związane z rozwiązywaniem zadań 
inżynierskich 

T2A_U15 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu 
funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza  
w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem 
studiów — istniejące rozwiązania techniczne,  
w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, 
procesy, usługi 

B2A_U01 
B2A_U10 

T2A_U16 potrafi zaproponować ulepszenia 
(usprawnienia) istniejących rozwiązań 
technicznych 

B2A_U08 

T2A_U17 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować 
specyfikację złożonych zadań inżynierskich 
charakterystycznych dla studiowanego kierunku 
studiów, w tym zadań nietypowych, 
uwzględniając ich aspekty pozatechniczne 

B2A_U01 
B2A_U02 
B2A_U06 
B2A_U08 

T2A_U18 potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi 
służących do rozwiązania zadania 
inżynierskiego charakterystycznego dla 
studiowanego kierunku studiów, w tym 
dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; 
potrafi — stosując także koncepcyjnie nowe 
metody — rozwiązywać złożone zadania 
inżynierskie charakterystyczne dla 
studiowanego kierunku studiów, w tym zadania 
nietypowe oraz zadania zawierające komponent 
badawczy 

B2A_U03 
B2A_U04 
B2A_U05 
B2A_U07 
B2A_U12 
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T2A_U19 potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją, 
uwzględniającą aspekty pozatechniczne — 
zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, 
system lub proces związane z zakresem 
studiowanego kierunku studiów oraz 
zrealizować ten projekt — co najmniej w części 
— używając właściwych metod, technik  
i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu 
istniejące lub opracowując nowe narzędzia 

B2A_U02 
B2A_U06 

Kompetencje społeczne 

T2A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; 
potrafi inspirować i organizować proces uczenia 
się innych osób 

B2A_K03 
B2A_K05 
B2A_K07 
B2A_K08 

T2A_K02 ma świadomość ważności i rozumie 
pozatechniczne aspekty i skutki działalności 
inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko,  
i związanej z tym odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje 

B2A_K02 
B2A_K03 
B2A_K06 
B2A_K10 
B2A_K11 
B2A_K12 

T2A_K03 potrafi współdziałać i pracować w grupie, 
przyjmując w niej różne role 

B2A_K01 
B2A_K02 
B2A_K04 

T2A_K04 potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji określonego przez siebie lub innych 
zadania 

B2A_K01 
B2A_K02 
B2A_K04 
B2A_K10 

T2A_K05 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
związane z wykonywaniem zawodu 

B2A_K07 
B2A_K08 
B2A_K10 
B2A_K11 
B2A_K12 
B2A_K13 

T2A_K06 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny  
i przedsiębiorczy 

B2A_K09 

T2A_K07 ma świadomość roli społecznej absolwenta 
uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie 
potrzebę formułowania i przekazywania 
społeczeństwu, w szczególności poprzez środki 
masowego przekazu, informacji i opinii 
dotyczących osiągnięć techniki i innych 
aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje 

B2A_K03 
B2A_K05 
B2A_K06 
B2A_K07 
B2A_K08 
B2A_K09 
B2A_K11 
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starania, aby przekazać takie informacje i opinie 
w sposób powszechnie zrozumiały,  
z uzasadnieniem różnych punktów widzenia 

B2A_K12 
B2A_K13 

 
Gdzie: 

T – symbol nauk technicznych 
2 – studia II stopnia 
A – profil ogólnoakademicki  
 

symbol po podkreślniku: 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K – kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia. 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr 51/2015/IX 

Senatu Politechniki Lubelskiej 
z dnia 26 listopada 2015 r. 

 

  
1.  Ogólna charakterystyka studiów drugiego stopnia na kierunku 

budownictwo, specjalność: konstrukcje budowlane i technologie 
ekologiczne – studia w języku angielskim 

a) Nazwa kierunku studiów: 
budownictwo. 

b) Poziom kształcenia: 
studia drugiego stopnia. 

c) Profil kształcenia:  
ogólnoakademicki. 

d) Forma studiów: 
studia stacjonarne. 

e) Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: 
magister inżynier. 

f) Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia: 
w zakresie nauk technicznych. 

g) Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą 
się efekty kształcenia:  
dziedzina nauk technicznych, dyscyplina: budownictwo. 

h) Programy o podobnych celach i efektach prowadzone w Uczelni: 
Na Uczelni nie ma kierunku studiów o podobnie sformułowanych celach  
i efektach kształcenia. 

2. Sylwetka absolwenta: 
 Absolwent zdobywa wiedzę pozwalającą na projektowanie  
i wykonawstwo złożonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, 
komunalnego, przemysłowego oraz przygotowującą do diagnostyki  
i napraw obiektów budowlanych z uwzględnieniem zagadnień 
ekologicznych. 
 Absolwent może podjąć zatrudnienie w biurach projektowych, 
przedsiębiorstwach budowlanych, w ośrodkach badawczych, instytucjach 
doradztwa technicznego. Przygotowany jest do ustawicznego podnoszenia 
swoich kwalifikacji i uzupełniania wiedzy oraz podjęcia studiów trzeciego 
stopnia (doktoranckich). Po odbyciu odpowiedniej praktyki ma możliwość 
uzyskania pełnych uprawnień do wykonawstwa i projektowania  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pozwalających pełnić 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 
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3. Efekty kształcenia: 
a) Zamierzone efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych dla kierunku studiów i poziomu kształcenia  
w specjalności konstrukcje budowlane i technologie ekologiczne podano  
w Tabeli nr 1. 

b) Pokrycie efektów kształcenia dla obszaru kształcenia przez efekty 
kształcenia dla kierunku studiów i poziomu kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w specjalności 
konstrukcje budowlane i technologie ekologiczne podano w Tabeli nr 2. 



19 
 

Tabela 1. Efekty kształcenia dla studiów II stopnia: kierunek budownictwo,  
specjalność: konstrukcje budowlane i technologie ekologiczne 

Opis efektów kształcenia dla kierunku: budownictwo 

Poziom 
kształcenia: 

studia II stopnia 

Profil 
kształcenia: 

ogólnoakademicki 

Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia: 

Wiedza 

B2A_W01  ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z matematyki, fizyki i chemii, 
która jest podstawą przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji, 
budownictwa ogólnego, technologii i organizacji procesów 
budowlanych 

B2A_W02  zna zasady analizy statycznej i dynamicznej, konstruowania  
i wymiarowania elementów złożonych konstrukcji budowlanych 

B2A_W03  zna podstawy mechaniki ośrodków ciągłych oraz ma wiedzę na 
temat zawansowanych zagadnień wytrzymałości materiałów oraz 
teorii sprężystości i plastyczności 

B2A_W04  ma wiedzę na temat podstaw teoretycznych metod numerycznych 
oraz ogólnych zasad prowadzenia nieliniowych obliczeń 
inżynierskich 

B2A_W05  zna mechanizmy procesów korozyjnych i zasady ochrony 
obiektów budowlanych przed korozją 

B2A_W06  zna nowoczesne materiały i technologie w budownictwie 

B2A_W07  zna klasyfikację i zakres stosowania programów komputerowych 
wspomagających analizę i projektowanie konstrukcji oraz 
przydatnych do planowania przedsięwzięć budowlanych 

B2A_W08  ma rozbudowaną wiedzę na temat analizy oraz projektowania 
złożonych systemów inżynierskich 

B2A_W09 5 ma wiedzę na temat teorii i metod zarządzania przedsięwzięciami 
budowlanymi 

B2A_W10  ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym 
zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej  

B2A_W11 6 zna normy oraz wytyczne projektowania obiektów budowlanych  
i ich elementów; zna i stosuje przepisy prawa budowlanego 

B2A_W12  zna elementy prawa dotyczące patentów i ochrony własności 
intelektualnych   

B2A_W13  ma podstawową wiedzę o historii budownictwa i architektury  

B2A_W14  zna zasady diagnostyki, remontów oraz utrzymania budynków  
i obiektów inżynierskich 
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B2A_W15  ma podstawową wiedzę z zakresu recyklingu materiałów 

B2A_W16  zna zagadnienia związane z zarządzaniem zespołem ludzkim oraz  
ze współpracą w zespole z poszanowaniem płci i kultur 

B2A_W17  ma wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju w aspekcie 
ekonomicznym, społecznym i środowiskowym 

B2A_W18  zna ustawodawstwo związane ze specjalnością studiów stosowane  
w Unii Europejskiej  

B2A_W19  zna zasady projektowania architektoniczno-urbanistycznego  
z uwzględnieniem uwarunkowań środowiska naturalnego 

B2A_W20  ma podstawową wiedzę z zakresu instalacji elektrycznych  
w budynkach i systemów sterowania 

B2A_W21  ma wiedzę na temat oddziaływań środowiskowych na obiekty 
inżynierskie 

B2A_W22  zna zasady analizy dynamicznej złożonych konstrukcji 
inżynierskich 

B2A_W23  ma wiedzę o trendach rozwojowych w konstrukcjach 
budowlanych 

Umiejętności 

B2A_U01  umie dokonać klasyfikacji prostych i złożonych obiektów 
budowlanych 

B2A_U02  umie zaprojektować elementy oraz złożone konstrukcje budowlane  
i inżynierskie  

B2A_U03  umie wykonać analizę statyczną i dynamiczną konstrukcji 

B2A_U04  zna liniowe i nieliniowe modele materiałowe Mechaniki Ośrodków 
Ciągłych 

B2A_U05  korzysta z zaawansowanych narzędzi specjalistycznych w celu 
wyszukania użytecznych informacji, komunikacji oraz 
pozyskiwania oprogramowania wspomagającego pracę 
projektanta i organizatora procesów budowlanych 

B2A_U06  potrafi poprawnie zdefiniować model obliczeniowy  
i przeprowadzić zaawansowaną analizę w zakresie liniowym 
złożonych konstrukcji inżynierskich oraz stosować techniki 
obliczeń nieliniowych na poziomie podstawowym 

B2A_U07  potrafi krytycznie ocenić wyniki analizy numerycznej systemów 
inżynierskich 

B2A_U08  umie zidentyfikować przyczyny korozji materiałów budowlanych  
i elementów konstrukcji oraz zaproponować sposób naprawy 
uszkodzeń 

B2A_U09  umie sporządzić w ujęciu wariantowym kosztorys i harmonogram 
przedsięwzięcia budowlanego i dokonać oceny wariantów 

B2A_U10  umie zarządzać przedsięwzięciami budowlanymi  
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B2A_U11  potrafi zaplanować i przeprowadzić badania doświadczalne 

B2A_U12  potrafi wybrać narzędzia do rozwiązywania problemów 
inżynierskich z zakresu budownictwa 

B2A_U13  umie posługiwać się językiem obcym w zakresie: pozyskiwania 
informacji z literatury, formułowania krótkich doniesień 
naukowych i prezentacji ustnych oraz porozumienia się, łącznie ze 
znajomością języka technicznego z zakresu budownictwa 

B2A_U14  umie, zgodnie z zasadami naukowymi i wykorzystując warsztat 
naukowy, sformułować i przeprowadzić wstępne prace  
o charakterze badawczym prowadzące do rozwiązywania 
problemów inżynierskich 

B2A_U15  umie stosować zasady polityki równych szans w praktyce 

B2A_U16  potrafi korzystać z aktów prawnych odnoszących się do zasad 
zrównoważonego rozwoju 

B2A_U17  umie analizować problemy inżynierii budowlanej w szerszej 
perspektywie obejmującej aspekty środowiskowe i ekologiczne 

B2A_U18  potrafi zaplanować komponenty i procesy spełniające wymagania 
budownictwa i ekologii, przewidzieć skutki swoich działań 
dotyczące środowiska naturalnego, zoptymalizować projekt 
poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów 

B2A_U19  potrafi odczytać oznaczenia na rysunkach instalacji elektrycznych  
i korzystać z dokumentacji budowlanej 

B2A_U20  potrafi dokonać oceny i zestawienia dowolnych oddziaływań na 
obiekty budowlane 

B2A_U21  potrafi dokonywać wyboru i oceny rozwiązań materiałowo-
technologicznych 

B2A_U22  potrafi wykonać analizę dynamiczną konstrukcji inżynierskich 

B2A_U23  potrafi wykonać analizę statyczną konstrukcji powierzchniowych 
(tarcz, płyt, membran i powłok) 

B2A_U24  umie zidentyfikować przyczyny uszkodzeń obiektu budowlanego  
i zaproponować sposób ich naprawy 

B2A_U25  potrafi ocenić stan techniczny budynku wraz z niezbędną 
dokumentacją 

Kompetencje społeczne 

B2A_K01  potrafi – realizując określone zadania – pracować samodzielnie, 
współpracować w zespole i kierować zespołem 

B2A_K02  ma poczucie odpowiedzialności za rzetelność uzyskanych 
wyników swoich prac oraz ocenę prac podległego mu zespołu 

B2A_K03  samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie 
nowoczesnych rozwiązań, technologii i procesów w budownictwie 

B2A_K04  jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i zespołu 
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B2A_K05  ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji 
zawodowych i osobistych 

B2A_K06  potrafi formułować i prezentować opinie na temat budownictwa 

B2A_K07  rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu wiedzy na temat 
budownictwa 

B2A_K08  potrafi przekazać społeczeństwu informacje z dziedziny 
budownictwa w sposób powszechnie zrozumiały 

B2A_K09  potrafi formułować wnioski i opisuje wyniki prac własnych 

B2A_K10  potrafi przestrzegać zasad ekonomicznych/finansowych 
działalności przedsiębiorstw  

B2A_K11  rozumie rolę inżyniera budownictwa, w tym znaczenie aktywnego 
uczestniczenia w życiu miasta, regionu i kraju oraz dbałości  
o podtrzymanie historii i tradycji społeczności lokalnych 

B2A_K12  rozumie konieczność postępowania zgodnie z zasadami etyki 

B2A_K13  ma świadomość aspektów pozatechnicznych w działalności 
budowlanej 

 
Gdzie: 

B – kształcenie w zakresie kierunku: budownictwo 
2 – studia II stopnia 
A – profil ogólnoakademicki  
 

symbol po podkreślniku: 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K – kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia. 
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Tabela 2. Pokrycie efektów kształcenia dla obszaru kształcenia przez efekty 
kształcenia dla studiów II stopnia: kierunek budownictwo, specjalność: 

konstrukcje budowlane i technologie ekologiczne 

Nazwa kierunku 
studiów: 

budownictwo 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia dla obszaru kształcenia  
w zakresie nauk technicznych 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia dla 
kierunku 

Wiedza 

T2A_W01 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu 
matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów 
właściwych dla studiowanego kierunku 
studiów, przydatną do formułowania  
i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu 
studiowanego kierunku studiów 

B2A_W01 
B2A_W03 
B2A_W04 
B2A_W05 

T2A_W02 ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków 
studiów powiązanych ze studiowanym 
kierunkiem studiów 

B2A_W04 
B2A_W05 
B2A_W07 
B2A_W09 
B2A_W12 
B2A_W16 
B2A_W17 
B2A_W18 
B2A_W20 

T2A_W03 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie 
wiedzę ogólną obejmującą kluczowe 
zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku 
studiów 

B2A_W02 
B2A_W03 
B2A_W04 
B2A_W05 
B2A_W06 
B2A_W07 
B2A_W08 
B2A_W21 
B2A_W22 

T2A_W04 ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową 
wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami  
z zakresu studiowanego kierunku studiów 

B2A_W02 
B2A_W03 
B2A_W04 
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B2A_W06 
B2A_W10 
B2A_W11 
B2A_W13 
B2A_W14 
B2A_W15 
B2A_W19 
B2A_W23 

T2A_W05 ma wiedzę o trendach rozwojowych  
i najistotniejszych nowych osiągnięciach  
z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów 
i pokrewnych dyscyplin naukowych 

B2A_W06 
B2A_W07 
B2A_W23 

T2A_W06 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, 
obiektów i systemów technicznych 

B2A_W05 
B2A_W08 
B2A_W10 
B2A_W13 
B2A_W14 
B2A_W15 
B2A_W17 
B2A_W19 
B2A_W21 

T2A_W07 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia  
i materiały stosowane przy rozwiązywaniu 
złożonych zadań inżynierskich z zakresu 
studiowanego kierunku studiów 

B2A_W02 
B2A_W03 
B2A_W07 
B2A_W08 
B2A_W13 
B2A_W14 
B2A_W19 
B2A_W22 
B2A_W23 

T2A_W08 ma wiedzę niezbędną do rozumienia 
społecznych, ekonomicznych, prawnych  
i innych pozatechnicznych uwarunkowań 
działalności inżynierskiej oraz ich 
uwzględniania w praktyce inżynierskiej 

B2A_W08 
B2A_W09 
B2A_W10 
B2A_W11 
B2A_W12 
B2A_W13 
B2A_W16 
B2A_W17 
B2A_W18 

T2A_W09 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, 
w tym zarządzania jakością, i prowadzenia 
działalności gospodarczej 

B2A_W09 
B2A_W10 
B2A_W11 
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B2A_W12 
B2A_W16 

T2A_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady  
z zakresu ochrony własności przemysłowej  
i prawa autorskiego oraz konieczność 
zarządzania zasobami własności intelektualnej; 
potrafi korzystać z zasobów informacji 
patentowej 

B2A_W 11 
B2A_W12 
B2A_W 18 

T2A_W11 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów 

B2A_W09 
B2A_W10 
B2A_W11 
B2A_W16 
B2A_W18 

Umiejętności 

1) umiejętności ogólne (niezwiązane z obszarem kształcenia inżynierskiego) 

T2A_U01 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz 
danych oraz innych właściwie dobranych 
źródeł, także w języku angielskim lub innym 
języku obcym uznawanym za język komunikacji 
międzynarodowej w zakresie studiowanego 
kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane 
informacje, dokonywać ich interpretacji  
i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski 
oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać 
opinie 

B2A_U05 
B2A_U09 
B2A_U12 
B2A_U13 
B2A_U14 
B2A_U16 
B2A_U19 

T2A_U02 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych 
technik w środowisku zawodowym oraz  
w innych środowiskach, także w języku 
angielskim lub innym języku obcym 
uznawanym za język komunikacji 
międzynarodowej w zakresie studiowanego 
kierunku studiów 

B2A_U05, 
B2A_U09, 
B2A_U13, 
B2A_U19, 
B2A_U25 

T2A_U03 potrafi przygotować opracowanie naukowe  
w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe 
w języku obcym uznawanym za podstawowy 
dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 
właściwych dla studiowanego kierunku 
studiów, przedstawiające wyniki własnych 
badań naukowych 

B2A_U13 
B2A_U14 

T2A_U04 potrafi przygotować i przedstawić w języku 
polskim i języku obcym prezentację ustną 

B2A_U13 
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dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu 
studiowanego kierunku studiów 

T2A_U05 potrafi określić kierunki dalszego uczenia się  
i zrealizować proces samokształcenia 

B2A_U05 

T2A_U06 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów, zgodne  
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 

B2A_U13 

2) podstawowe umiejętności inżynierskie 

T2A_U07 potrafi posługiwać się technikami informacyjno-
komunikacyjnymi właściwymi do realizacji 
zadań typowych dla działalności inżynierskiej 

B2A_U09 
B2A_U19 
B2A_U25 

T2A_U08 potrafi planować i przeprowadzać 
eksperymenty, w tym pomiary i symulacje 
komputerowe, interpretować uzyskane wyniki  
i wyciągać wnioski 

B2A_U03 
B2A_U06 
B2A_U07 
B2A_U11 
B2A_U14 
B2A_U17 
B2A_U18 
B2A_U20 
B2A_U21 
B2A_U22 
B2A_U23 

T2A_U09 potrafi wykorzystać do formułowania  
i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych 
problemów badawczych metody analityczne, 
symulacyjne oraz eksperymentalne 

B2A_U01 
B2A_U02 
B2A_U04 
B2A_U06 
B2A_U09 
B2A_U10 
B2A_U11 
B2A_U12 
B2A_U17 
B2A_U18 
B2A_U19 
B2A_U20 
B2A_U21 
B2A_U22 
B2A_U23 
B2A_U24 

T2A_U10 potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu B2A_U01 
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zadań inżynierskich — integrować wiedzę  
z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów 
oraz zastosować podejście systemowe, 
uwzględniające także aspekty pozatechniczne 

B2A_U02 
B2A_U03 
B2A_U07 
B2A_U08 
B2A_U10 
B2A_U11 
B2A_U16 
B2A_U17 
B2A_U18 
B2A_U20 
B2A_U21 
B2A_U24 

T2A_U11 potrafi formułować i testować hipotezy 
związane z problemami inżynierskimi  
i prostymi problemami badawczymi 

B2A_U04 
B2A_U08 
B2A_U11 
B2A_U14 
B2A_U17 
B2A_U18 
B2A_U19 
B2A_U21 
B2A_U24 
B2A_U25 

T2A_U12 potrafi ocenić przydatność i możliwość 
wykorzystania nowych osiągnięć (technik  
i technologii) w zakresie studiowanego kierunku 
studiów 

B2A_U03 
B2A_U07 
B2A_U12 
B2A_U21 
B2A_U23 
B2A_U24 
B2A_U25 

T2A_U13 ma przygotowanie niezbędne do pracy  
w środowisku przemysłowym oraz zna zasady 
bezpieczeństwa związane z tą pracą 

B2A_U10 
B2A_U15 
B2A_U16 

T2A_U14 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej 
podejmowanych działań inżynierskich 

B2A_U18 
B2A_U21 

3) umiejętności bezpośrednio związane z rozwiązywaniem zadań 
inżynierskich 

T2A_U15 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu 
funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza  
w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem 
studiów — istniejące rozwiązania techniczne,  
w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, 
procesy, usługi 

B2A_U01 
B2A_U10 
B2A_U24 
B2A_U25 
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T2A_U16 potrafi zaproponować ulepszenia 
(usprawnienia) istniejących rozwiązań 
technicznych 

B2A_U08 

T2A_U17 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować 
specyfikację złożonych zadań inżynierskich 
charakterystycznych dla studiowanego kierunku 
studiów, w tym zadań nietypowych, 
uwzględniając ich aspekty pozatechniczne 

B2A_U01 
B2A_U02 
B2A_U06 
B2A_U08 
B2A_U15 
B2A_U16 
B2A_U18 
B2A_U20 
B2A_U22 
B2A_U23 

T2A_U18 potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi 
służących do rozwiązania zadania 
inżynierskiego charakterystycznego dla 
studiowanego kierunku studiów, w tym 
dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; 
potrafi — stosując także koncepcyjnie nowe 
metody — rozwiązywać złożone zadania 
inżynierskie charakterystyczne dla 
studiowanego kierunku studiów, w tym zadania 
nietypowe oraz zadania zawierające komponent 
badawczy 

B2A_U03 
B2A_U04 
B2A_U05 
B2A_U07 
B2A_U12 
B2A_U22 
B2A_U23 
B2A_U24 
B2A_U25 

T2A_U19 potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją, 
uwzględniającą aspekty pozatechniczne — 
zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, 
system lub proces związane z zakresem 
studiowanego kierunku studiów oraz 
zrealizować ten projekt — co najmniej w części 
— używając właściwych metod, technik  
i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu 
istniejące lub opracowując nowe narzędzia 

B2A_U02 
B2A_U06 
B2A_U17 
B2A_U18 

Kompetencje społeczne 

T2A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; 
potrafi inspirować i organizować proces uczenia 
się innych osób 

B2A_K03 
B2A_K05 
B2A_K07 
B2A_K08 

T2A_K02 ma świadomość ważności i rozumie 
pozatechniczne aspekty i skutki działalności 
inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko,  
i związanej z tym odpowiedzialności za 

B2A_K02 
B2A_K03 
B2A_K06 
B2A_K10 
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podejmowane decyzje B2A_K11 
B2A_K12 
B2A_K13 
B2A_K14 

T2A_K03 potrafi współdziałać i pracować w grupie, 
przyjmując w niej różne role 

B2A_K01 
B2A_K02 
B2A_K04 

T2A_K04 potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji określonego przez siebie lub innych 
zadania 

B2A_K01 
B2A_K02 
B2A_K04 
B2A_K10 

T2A_K05 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
związane z wykonywaniem zawodu 

B2A_K07 
B2A_K08 
B2A_K10 
B2A_K11 
B2A_K12 
B2A_K13 

T2A_K06 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny  
i przedsiębiorczy 

B2A_K09 

T2A_K07 ma świadomość roli społecznej absolwenta 
uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie 
potrzebę formułowania i przekazywania 
społeczeństwu, w szczególności poprzez środki 
masowego przekazu, informacji i opinii 
dotyczących osiągnięć techniki i innych 
aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje 
starania, aby przekazać takie informacje i opinie 
w sposób powszechnie zrozumiały,  
z uzasadnieniem różnych punktów widzenia 

B2A_K03 
B2A_K05 
B2A_K06 
B2A_K07 
B2A_K08 
B2A_K09 
B2A_K11 
B2A_K12 
B2A_K13 

 

Gdzie: 
T – symbol nauk technicznych 
2 – studia II stopnia 
A – profil ogólnoakademicki  
 

symbol po podkreślniku: 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K – kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia. 
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Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr 51/2015/IX 

Senatu Politechniki Lubelskiej 
z dnia 26 listopada 2015 r. 

 

 

1. Ogólna charakterystyka studiów drugiego stopnia na kierunku 
budownictwo, specjalność: ekoinżynieria w budownictwie 
komunikacyjnym – studia w języku angielskim 

a) Nazwa kierunku studiów: 
budownictwo. 

b) Poziom kształcenia: 
studia drugiego stopnia. 

c) Profil kształcenia:  
 ogólnoakademicki. 

d) Forma studiów: 
 studia stacjonarne. 

e) Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: 
 magister inżynier. 

f) Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia: 
w zakresie nauk technicznych. 

g) Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą 
się efekty kształcenia:  
dziedzina nauk technicznych, dyscyplina: budownictwo. 

h) Programy o podobnych celach i efektach prowadzone w Uczelni: 
Na Uczelni nie ma kierunku studiów o podobnie sformułowanych celach 
i efektach kształcenia. 

2. Sylwetka absolwenta: 
Absolwenci zdobywają wiedzę pozwalającą na projektowanie  

i wykonawstwo dróg, mostów i innych obiektów budowlanych zgodnie  
z zasadami BIM (Building Information Modelling) i z wykorzystaniem 
modelowania trójwymiarowego. Są świadomi tego, w jaki sposób drogi  
i ruch drogowy wpływają na środowisko, oraz zaznajomieni  
z planowaniem i projektowaniem infrastruktury komunikacyjnej 
przyjaznej środowisku. Wiedzą, w jaki sposób przeprowadzić ocenę 
wpływu infrastruktury komunikacyjnej na środowisko. Absolwenci mogą 
kontynuować karierę jako projektanci budowlani, konsultanci zagadnień 
dotyczących środowiska przyrodniczego w budownictwie drogowo-
mostowym, a także podejmować pracę w administracji drogowej oraz 
władzach zajmujących się środowiskiem przyrodniczym. 
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Absolwenci przygotowani są do ustawicznego podnoszenia swoich 
kwalifikacji i uzupełniania wiedzy oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia 
(doktoranckich). Po odbyciu odpowiedniej praktyki mają możliwość 
uzyskania pełnych uprawnień do wykonawstwa i projektowania  
w specjalności mostowej i drogowej pozwalających pełnić samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie. 
 

4. Efekty kształcenia: 
a)  Zamierzone efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych dla kierunku studiów i poziomu kształcenia 
w specjalności ekoinżynieria w budownictwie komunikacyjnym podano  
w Tabeli nr 1. 

b)  Pokrycie efektów kształcenia dla obszaru kształcenia przez efekty 
kształcenia dla kierunku studiów i poziomu kształcenia w zakresie 
wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w specjalności 
ekoinżynieria w budownictwie komunikacyjnym podano w Tabeli nr 2. 

 



32 
 

Tabela 1. Efekty kształcenia dla studiów II stopnia: kierunek budownictwo,  
specjalność: ekoinżynieria w budownictwie komunikacyjnym 

Opis efektów kształcenia dla kierunku: budownictwo 

Poziom 
kształcenia: 

studia II stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia: 

Wiedza 

B2A_W01  ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z matematyki, fizyki  
i chemii, która jest podstawą przedmiotów z zakresu teorii 
konstrukcji, budownictwa ogólnego, technologii i organizacji 
procesów budowlanych 

B2A_W02  zna zasady analizy statycznej i dynamicznej, konstruowania  
i wymiarowania elementów złożonych konstrukcji budowlanych 

B2A_W03  zna podstawy mechaniki ośrodków ciągłych oraz ma wiedzę na 
temat zawansowanych zagadnień wytrzymałości materiałów oraz 
teorii sprężystości i plastyczności 

B2A_W04  ma wiedzę na temat podstaw teoretycznych metod numerycznych 
oraz ogólnych zasad prowadzenia nieliniowych obliczeń 
inżynierskich 

B2A_W05  zna mechanizmy procesów korozyjnych i zasady ochrony 
obiektów budowlanych przed korozją 

B2A_W06  zna nowoczesne materiały i technologie w budownictwie  

B2A_W07  zna klasyfikację i zakres stosowania programów komputerowych 
wspomagających analizę i projektowanie konstrukcji oraz 
przydatnych do planowania przedsięwzięć budowlanych 

B2A_W08  ma rozbudowaną wiedzę na temat analizy oraz projektowania 
złożonych systemów inżynierskich 

B2A_W09 5 ma wiedzę na temat teorii i metod zarządzania przedsięwzięciami 
budowlanymi 

B2A_W10  ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym 
zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej  

B2A_W11 6 zna normy oraz wytyczne projektowania obiektów budowlanych  
i ich elementów; zna i stosuje przepisy prawa budowlanego 

B2A_W12  zna elementy prawa dotyczące patentów i ochrony własności 
intelektualnych   

B2A_W13  ma podstawową wiedzę o historii budownictwa i architektury  
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B2A_W14  ma rozszerzoną wiedzę na temat klasyfikowania, utrzymania  
i projektowania drogowych obiektów inżynierskich, w tym 
mostów i obiektów ekologicznych 

B2A_W15  ma rozszerzoną wiedzę na temat metod stosowanych  
w obciążeniu liniowych obiektów drogowych i mostownictwie 

B2A_W16  zna zasady projektowania dróg, skrzyżowań, węzłów i urządzeń 
towarzyszących oraz robót ziemnych pod drogowe obiekty 
liniowe, w tym na terenach wrażliwych przyrodniczo  
i społecznie 

B2A_W17  zna zasady pomiaru i analizy ruchu drogowego, ma wiedzę, jak 
do niego dostosowywać sieć drogową oraz ma podstawową 
wiedzę na temat rozwiązywania problemów inżynierii ruchu  
w zakresie ochrony środowiska 

B2A_W18  zna zasady stosowania nowoczesnych technologii oraz 
ekologiczne zasady odwodnienia w budownictwie drogowym  
i mostowym  

B2A_W19  zna nowoczesne narzędzia kartograficzne 

B2A_W20  zna analityczne metody opisu pracy konstrukcji drogowych  
i mostowych 

B2A_W21  zna zasady diagnostyki i utrzymania oraz remontów obiektów 
drogowych i mostowych, w tym obiektów ekologicznych 

B2A_W22  ma podstawową wiedzę na temat rozwiązywania problemów 
estetyki w budownictwie komunikacyjnym 

B2A_W23  ma podstawową wiedzę na temat zagadnień dotyczących ochrony 
środowiska w budownictwie komunikacyjnym 

B2A_W24  ma podstawową wiedzę na temat ocen oddziaływania dróg na 
środowisko oraz konsultacji i dialogu społecznego  
w budownictwie komunikacyjnym 

B2A_W25  zna zasady monitorowania obiektów i urządzeń ochrony 
środowiska 

B2A_W26  ma podstawową wiedzę na temat zagadnień środowiska 
przyrodniczego, zasad inwentaryzacji przyrodniczej terenu 

B2A_W27  zna zasady wariantowania rozwiązań komunikacyjnych, metody 
stosowane w wariantowaniu rozwiązań oraz wyboru wariantu 
optymalnego 

B2A_W28  zna zagadnienia związane z zarządzaniem zespołem ludzkim oraz 
ze współpracą w zespole z poszanowaniem płci i kultur 

B2A_W29  ma wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju w aspekcie 
ekonomicznym, społecznym i środowiskowym 

Umiejętności 

B2A_U01  umie dokonać klasyfikacji prostych i złożonych obiektów 
budowlanych 



34 
 

B2A_U02  umie zaprojektować elementy oraz złożone konstrukcje 
budowlane i inżynierskie  

B2A_U03  umie wykonać analizę statyczną i dynamiczną konstrukcji 

B2A_U04  zna liniowe i nieliniowe modele materiałowe Mechaniki 
Ośrodków Ciągłych 

B2A_U05  korzysta z zaawansowanych narzędzi specjalistycznych w celu 
wyszukania użytecznych informacji, komunikacji oraz 
pozyskiwania oprogramowania wspomagającego pracę 
projektanta i organizatora procesów budowlanych 

B2A_U06  potrafi poprawnie zdefiniować model obliczeniowy  
i przeprowadzić zaawansowaną analizę w zakresie liniowym 
złożonych konstrukcji inżynierskich oraz stosować techniki 
obliczeń nieliniowych na poziomie podstawowym 

B2A_U07  potrafi krytycznie ocenić wyniki analizy numerycznej systemów 
inżynierskich 

B2A_U08  umie zidentyfikować przyczyny korozji materiałów budowlanych 
i elementów konstrukcji oraz zaproponować sposób naprawy 
uszkodzeń 

B2A_U09  umie sporządzić w ujęciu wariantowym kosztorys  
i harmonogram przedsięwzięcia budowlanego i dokonać oceny 
wariantów 

B2A_U10  umie zarządzać przedsięwzięciami budowlanymi  

B2A_U11  potrafi zaplanować i przeprowadzić badania doświadczalne 

B2A_U12  potrafi wybrać narzędzia do rozwiązywania problemów 
inżynierskich z zakresu budownictwa 

B2A_U13  umie posługiwać się językiem obcym w zakresie: pozyskiwania 
informacji z literatury, formułowania krótkich doniesień 
naukowych i prezentacji ustnych oraz porozumienia się, łącznie  
ze znajomością języka technicznego z zakresu budownictwa 

B2A_U14  umie, zgodnie z zasadami naukowymi i wykorzystując warsztat 
naukowy, sformułować i przeprowadzić wstępne prace  
o charakterze badawczym prowadzące do rozwiązywania 
problemów inżynierskich 

B2A_U15  umie korzystać z różnych technik pomiarowych do lokalizacji  
i kontroli stanu obiektu 

B2A_U16  umie projektować kompleksowo konstrukcje drogowe i mostowe 
z uwzględnieniem ochrony środowiska 

B2A_U17  umie rozpoznawać, badać i oceniać materiały i konstrukcje 
drogowe oraz mostowe, w tym w zakresie ochrony środowiska 

B2A_U18  umie rozpoznawać parametry niezbędne do projektowania 
układów komunikacyjnych, w tym z uwagi na zagadnienia 
zrównoważonego rozwoju 
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B2A_U19  potrafi dobrać technologię robót drogowych i mostowych, w tym 
w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi 

Kompetencje społeczne 

B2A_K01  potrafi – realizując określone zadania – pracować samodzielnie, 
współpracować w zespole i kierować zespołem 

B2A_K02  ma poczucie odpowiedzialności za rzetelność uzyskanych 
wyników swoich prac oraz ocenę prac podległego mu zespołu 

B2A_K03  samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie 
nowoczesnych rozwiązań, technologii i procesów  
w budownictwie 

B2A_K04  jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i zespołu 

B2A_K05  ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji 
zawodowych i osobistych 

B2A_K06  potrafi formułować i prezentować opinie na temat budownictwa 

B2A_K07  rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu wiedzy na temat 
budownictwa 

B2A_K08  potrafi przekazać społeczeństwu informacje z dziedziny 
budownictwa w sposób powszechnie zrozumiały 

B2A_K09  potrafi formułować wnioski i opisuje wyniki prac własnych 

B2A_K10  potrafi przestrzegać zasad ekonomicznych/finansowych 
działalności przedsiębiorstw  

B2A_K11  rozumie rolę inżyniera budownictwa, w tym znaczenie 
aktywnego uczestniczenia w życiu miasta, regionu i kraju oraz 
dbałości o podtrzymanie historii i tradycji społeczności lokalnych 

B2A_K12  rozumie konieczność postępowania zgodnie z zasadami etyki 

B2A_K13  ma świadomość aspektów pozatechnicznych w działalności 
budowlanej 

 
Gdzie: 

B – kształcenie w zakresie kierunku: budownictwo 
2 – studia II stopnia 
A – profil ogólnoakademicki  
 

symbol po podkreślniku: 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K – kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia. 
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Tabela 2. Pokrycie efektów kształcenia dla obszaru kształcenia przez efekty 
kształcenia dla studiów II stopnia: kierunek budownictwo, specjalność: 

ekoinżynieria w budownictwie komunikacyjnym 

Nazwa kierunku 
studiów: 

budownictwo 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia dla obszaru kształcenia  
w zakresie nauk technicznych 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia dla 
kierunku 

Wiedza 

T2A_W01 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu 
matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów 
właściwych dla studiowanego kierunku 
studiów, przydatną do formułowania  
i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu 
studiowanego kierunku studiów 

B2A_W01 
B2A_W03 
B2A_W04 
B2A_W05 

T2A_W02 ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków 
studiów powiązanych ze studiowanym 
kierunkiem studiów 

B2A_W04 
B2A_W05 
B2A_W07 
B2A_W09 
B2A_W12 
B2A_W13 
B2A_W19 
B2A_W26 
B2A_W28 
B2A_W29 

T2A_W03 ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie 
wiedzę ogólną obejmującą kluczowe 
zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku 
studiów 

B2A_W02 
B2A_W03 
B2A_W04 
B2A_W05 
B2A_W06 
B2A_W07 
B2A_W08 
B2A_W14 
B2A_W15 
B2A_W16 
B2A_W17 
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B2A_W18 
B2A_W19 
B2A_W20 
B2A_W21 
B2A_W22 
B2A_W23 
B2A_W24 
B2A_W25 

T2A_W04 ma podbudowaną teoretycznie, szczegółową 
wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami  
z zakresu studiowanego kierunku studiów 

B2A_W02 
B2A_W03 
B2A_W04 
B2A_W06 
B2A_W13 
B2A_W14 
B2A_W15 
B2A_W16 
B2A_W17 
B2A_W18 
B2A_W19 
B2A_W27 

T2A_W05 ma wiedzę o trendach rozwojowych  
i najistotniejszych nowych osiągnięciach  
z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów 
i pokrewnych dyscyplin naukowych 

B2A_W06 
B2A_W07 
B2A_W13 
B2A_W14 
B2A_W17 
B2A_W18 
B2A_W19 
B2A_W26 

T2A_W06 ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, 
obiektów i systemów technicznych 

B2A_W05 
B2A_W08 
B2A_W10 
B2A_W13 
B2A_W14 
B2A_W15 
B2A_W16 
B2A_W17 
B2A_W18 
B2A_W19 
B2A_W21 
B2A_W23 
B2A_W24 

T2A_W07 zna podstawowe metody, techniki, narzędzia  
i materiały stosowane przy rozwiązywaniu 

B2A_W02 
B2A_W03 
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złożonych zadań inżynierskich z zakresu 
studiowanego kierunku studiów 

B2A_W07 
B2A_W08 
B2A_W14 
B2A_W15 
B2A_W17 
B2A_W20 
B2A_W21 
B2A_W27 

T2A_W08 ma wiedzę niezbędną do rozumienia 
społecznych, ekonomicznych, prawnych  
i innych pozatechnicznych uwarunkowań 
działalności inżynierskiej oraz ich 
uwzględniania w praktyce inżynierskiej 

B2A_W08 
B2A_W09 
B2A_W10 
B2A_W11 
B2A_W12 
B2A_W14 
B2A_W18 
B2A_W22 
B2A_W23 
B2A_W24 
B2A_W26 
B2A_W28 
B2A_W29 

T2A_W09 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, 
w tym zarządzania jakością, i prowadzenia 
działalności gospodarczej 

B2A_W09 
B2A_W10 
B2A_W11 
B2A_W12 
B2A_W28 
B2A_W29 

T2A_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady  
z zakresu ochrony własności przemysłowej  
i prawa autorskiego oraz konieczność 
zarządzania zasobami własności intelektualnej; 
potrafi korzystać z zasobów informacji 
patentowej 

B2A_W 11 
B2A_W12 
B2A_W14 
B2A_W18 
B2A_W19 
B2A_W28 
B2A_W29 

T2A_W11 zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form 
indywidualnej przedsiębiorczości, 
wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów 

B2A_W09 
B2A_W10 
B2A_W11 
B2A_W28 
B2A_W29 
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Umiejętności 

1) umiejętności ogólne (niezwiązane z obszarem kształcenia inżynierskiego) 

T2A_U01 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz 
danych oraz innych właściwie dobranych 
źródeł, także w języku angielskim lub innym 
języku obcym uznawanym za język komunikacji 
międzynarodowej w zakresie studiowanego 
kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane 
informacje, dokonywać ich interpretacji  
i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski 
oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać 
opinie 

B2A_U05 
B2A_U09 
B2A_U12 
B2A_U13 
B2A_U14 

T2A_U02 potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych 
technik w środowisku zawodowym oraz  
w innych środowiskach, także w języku 
angielskim lub innym języku obcym 
uznawanym za język komunikacji 
międzynarodowej w zakresie studiowanego 
kierunku studiów 

B2A_U05 
B2A_U09 
B2A_U13 
B2A_U15 

T2A_U03 potrafi przygotować opracowanie naukowe  
w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe 
w języku obcym uznawanym za podstawowy 
dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 
właściwych dla studiowanego kierunku 
studiów, przedstawiające wyniki własnych 
badań naukowych 

B2A_U13 
B2A_U14 

T2A_U04 potrafi przygotować i przedstawić w języku 
polskim i języku obcym prezentację ustną 
dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu 
studiowanego kierunku studiów 

B2A_U13 

T2A_U05 potrafi określić kierunki dalszego uczenia się  
i zrealizować proces samokształcenia 

B2A_U05 

T2A_U06 ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin 
nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla 
studiowanego kierunku studiów, zgodne  
z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego 
 
 

B2A_U13 
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2) podstawowe umiejętności inżynierskie 

T2A_U07 potrafi posługiwać się technikami informacyjno-
komunikacyjnymi właściwymi do realizacji 
zadań typowych dla działalności inżynierskiej 

B2A_U09 
B2A_U15 
B2A_U16 
B2A_U17 
B2A_U18 
B2A_U19 

T2A_U08 potrafi planować i przeprowadzać 
eksperymenty, w tym pomiary i symulacje 
komputerowe, interpretować uzyskane wyniki  
i wyciągać wnioski 

B2A_U03 
B2A_U06 
B2A_U07 
B2A_U11 
B2A_U14 
B2A_U15 
B2A_U16 
B2A_U17 
B2A_U19 

T2A_U09 potrafi wykorzystać do formułowania  
i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych 
problemów badawczych metody analityczne, 
symulacyjne oraz eksperymentalne 

B2A_U01 
B2A_U02 
B2A_U04 
B2A_U06 
B2A_U09 
B2A_U10 
B2A_U11 
B2A_U12 
B2A_U15 
B2A_U17 
B2A_U18 
B2A_U19 

T2A_U10 potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu 
zadań inżynierskich — integrować wiedzę  
z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 
właściwych dla studiowanego kierunku studiów 
oraz zastosować podejście systemowe, 
uwzględniające także aspekty pozatechniczne 

B2A_U01 
B2A_U02 
B2A_U03 
B2A_U07 
B2A_U08 
B2A_U10 
B2A_U11 
B2A_U15 
B2A_U16 
B2A_U17 
B2A_U18 
B2A_U19 

T2A_U11 potrafi formułować i testować hipotezy 
związane z problemami inżynierskimi  

B2A_U04 
B2A_U08 
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i prostymi problemami badawczymi B2A_U11 
B2A_U14 
B2A_U15 
B2A_U17 
B2A_U18 

T2A_U12 potrafi ocenić przydatność i możliwość 
wykorzystania nowych osiągnięć (technik  
i technologii) w zakresie studiowanego kierunku 
studiów 

B2A_U03 
B2A_U07 
B2A_U12 
B2A_U19 

T2A_U13 ma przygotowanie niezbędne do pracy  
w środowisku przemysłowym oraz zna zasady 
bezpieczeństwa związane z tą pracą 

B2A_U10 
B2A_U17 
B2A_U19 

T2A_U14 potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej 
podejmowanych działań inżynierskich 

B2A_U16 
B2A_U18 
B2A_U19 

3) umiejętności bezpośrednio związane z rozwiązywaniem zadań 
inżynierskich 

T2A_U15 potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu 
funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza  
w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem 
studiów — istniejące rozwiązania techniczne,  
w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, 
procesy, usługi 

B2A_U01 
B2A_U10 

T2A_U16 potrafi zaproponować ulepszenia 
(usprawnienia) istniejących rozwiązań 
technicznych 

B2A_U08 

T2A_U17 potrafi dokonać identyfikacji i sformułować 
specyfikację złożonych zadań inżynierskich 
charakterystycznych dla studiowanego kierunku 
studiów, w tym zadań nietypowych, 
uwzględniając ich aspekty pozatechniczne 

B2A_U01 
B2A_U02 
B2A_U06 
B2A_U08 

T2A_U18 potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi 
służących do rozwiązania zadania 
inżynierskiego charakterystycznego dla 
studiowanego kierunku studiów, w tym 
dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; 
potrafi — stosując także koncepcyjnie nowe 
metody — rozwiązywać złożone zadania 
inżynierskie charakterystyczne dla 
studiowanego kierunku studiów, w tym zadania 
nietypowe oraz zadania zawierające komponent 
badawczy 

B2A_U03 
B2A_U04 
B2A_U05 
B2A_U07 
B2A_U12 
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T2A_U19 potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją, 
uwzględniającą aspekty pozatechniczne — 
zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, 
system lub proces związane z zakresem 
studiowanego kierunku studiów oraz 
zrealizować ten projekt — co najmniej w części 
— używając właściwych metod, technik  
i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu 
istniejące lub opracowując nowe narzędzia 

B2A_U02 
B2A_U06 

Kompetencje społeczne 

T2A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; 
potrafi inspirować i organizować proces uczenia 
się innych osób 

B2A_K03 
B2A_K05 
B2A_K07 
B2A_K08 

T2A_K02 ma świadomość ważności i rozumie 
pozatechniczne aspekty i skutki działalności 
inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko,  
i związanej z tym odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje 

B2A_K02 
B2A_K03 
B2A_K06 
B2A_K10 
B2A_K11 
B2A_K12 

T2A_K03 potrafi współdziałać i pracować w grupie, 
przyjmując w niej różne role 

B2A_K01 
B2A_K02 
B2A_K04 

T2A_K04 potrafi odpowiednio określić priorytety służące 
realizacji określonego przez siebie lub innych 
zadania 

B2A_K01 
B2A_K02 
B2A_K04 
B2A_K10 

T2A_K05 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy 
związane z wykonywaniem zawodu 

B2A_K07 
B2A_K08 
B2A_K10 
B2A_K11 
B2A_K12 
B2A_K13 

T2A_K06 potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny  
i przedsiębiorczy 

B2A_K09 

T2A_K07 ma świadomość roli społecznej absolwenta 
uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie 
potrzebę formułowania i przekazywania 
społeczeństwu, w szczególności poprzez środki 
masowego przekazu, informacji i opinii 
dotyczących osiągnięć techniki i innych 
aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje 

B2A_K03 
B2A_K05 
B2A_K06 
B2A_K07 
B2A_K08 
B2A_K09 
B2A_K11 
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starania, aby przekazać takie informacje i opinie 
w sposób powszechnie zrozumiały,  
z uzasadnieniem różnych punktów widzenia 

B2A_K12 
B2A_K13 

 
Gdzie: 

T – symbol nauk technicznych 
2 – studia II stopnia 
A – profil ogólnoakademicki  
 

symbol po podkreślniku: 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K – kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia. 

 


