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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW 

1. Nazwa kierunku studiów 

Budownictwo 

2. Klasyfikacja ISCED 

0732 - Budownictwo i inżynieria lądowa i wodna  

3. Poziom studiów 

Studia I stopnia 

4. Poziom PRK 

Poziom 6 PRK 

5. Profil studiów 

Ogólnoakademicki 

6. Dyscyplina naukowa/artystyczna lub dyscypliny 
naukowe/artystyczne ze wskazaniem dyscypliny wiodącej, do 
której przyporządkowany jest kierunek studiów 

Kierunek studiów Budownictwo przyporządkowany jest do dyscyplin:  

- inżynieria lądowa i transport - wiodąca (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych), 

- inżynieria mechaniczna (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych). 

7.  Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin 

Inżynieria lądowa i transport – 83%, 

Inżynieria mechaniczna – 17%. 

8. Koncepcja kształcenia 

a) cele kształcenia;   

Podstawowym celem kształcenia na kierunku Budownictwo jest wykształcenie 

absolwentów, posiadających kwalifikacje do podjęcia pracy w wykonawstwie, przy remontach 

i eksploatacji obiektów budowlanych, przy projektowaniu niezłożonych obiektów 

budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Realizacja programu studiów pozwala zdobyć wiedzę 

i umiejętności niezbędne do uzyskania uprawnień budowlanych i pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie.  
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Kształcenie w ramach studiów I stopnia zakłada zdobycie przez studentów wiedzy 

koniecznej do zrozumienia zagadnień z zakresu budownictwa mieszkaniowego, 

przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania obiektów budowlanych, wytwarzania, 

doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz wykonywania robót budowlanych. 

 Zrealizowanie programu studiów przygotowuje do realizacji procesów projektowania, 

wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych oraz prac wspomagających przy tych 

procesach w tym m.in. do: zarządzania pracą w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników 

oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi.  

W trakcie studiów kształtowane są postawy przedsiębiorczości, innowacyjności i racjonalne 

zachowania ekonomiczne. 

 

b) zgodność koncepcji kształcenia z: 

− misją i celami strategicznymi Uczelni  

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 

kształcąc kolejne pokolenia inżynierów, ekonomistów i pedagogów, zdobył miano wiodącej 

Uczelni regionu radomskiego i uznane miejsce na akademickiej mapie kraju. Misja Uczelni, 

zawarta w słowach: „KU GODNEJ PRZYSZŁOŚCI”, realizowana jest poprzez: 

• odkrywanie i przekazywanie prawdy,  

• kształcenie na najwyższym poziomie studentów i doktorantów, 

• prowadzenie badań naukowych.  

Program studiów na kierunku studiów Budownictwo jest zgodny z misją Uczelni. Wiąże 

się to z kształceniem kolejnych pokoleń inżynierów o rozległych horyzontach, świadomych 

swych przekonań, ale rozumiejących i respektujących światopogląd innych. To wszechstronne 

kształcenie ma wnosić istotny wkład w integralny system rozwoju intelektualnego regionu, 

a także całego społeczeństwa polskiego i społeczeństw innych krajów. Wiedza i wychowanie 

zdobywane w Uczelni mają służyć naszej Ojczyźnie i integracji europejskiej.  

Kształcenie na studiach na kierunku Budownictwo realizuje Wydział Mechaniczny, którego 

misją spójną z misją Uczelni, jest przewodzenie w rozwoju cywilizacji technicznej w obszarze 

inżynierii budowlanej, realizowane poprzez kształcenie oparte na badaniach, rozwoju wiedzy 

i transferze technologii, a także współpracę regionalną, krajową i międzynarodową 

w zgodności z najlepszymi standardami i poziomem współczesnej cywilizacji. 

Wydział Mechaniczny, pozytywnie przyczynia się do rozwoju Radomia i regionu 

radomskiego. Szczególną uwagę w programach działania przykłada do zagwarantowania 
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wysokiego poziomu kształcenia akademickiego i badań naukowych, jak również wychowania 

nowych pokoleń inżynierów i dalszego doskonalenia wiedzy absolwentów Wydziału. 

Wypełniając swą misję, Wydział Mechaniczny stawia sobie za cel być uznanym naukowo 

i edukacyjnie Wydziałem w Polsce i w Europie, kształcącym inżynierów konkurencyjnych na 

rynku pracy, kreatywnych i otwartych na innowacyjność. 

Dbałość o rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, prowadzenie badań naukowych 

i prawidłowy proces dydaktyczny, a także poprawa infrastruktury socjalnej i warunków 

studiowania wyznaczają Uniwersytetowi Technologiczno-Humanistycznemu im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu kierunkowe cele strategiczne, którymi są: 

• podniesienie rangi i restrukturyzacja Uczelni, 

• ciągły rozwój kadry naukowej, 

• rozwój infrastruktury Uczelni, 

• doskonalenie procesu dydaktycznego, 

• intensyfikacja działalności naukowo-badawczej, 

• doskonalenie zarządzania Uczelnią, 

• poszerzenie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, 

• wspomaganie inicjatyw i działalności studenckiego ruchu naukowego, kulturalnego 

i sportu. 

Program studiów kierunku Budownictwo realizuje w szczególności zadania w zakresie 

doskonalenia procesu dydaktycznego w postaci: 

• wdrażania i doskonalenia procesu dydaktycznego zgodnie z postanowieniami Deklaracji 

Bolońskiej i Polskiej Ramy Kwalifikacji, 

• rozszerzenia nauczania w językach obcych - oferta wykładów prowadzonych w obu 

językach – polskim i fakultatywnie w języku angielskim, 

• realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych 

przez wyspecjalizowane Kadry, 

• współpracy z rodzimymi przedsiębiorstwami o profilu budowlanym, 

• współpracy z uczelniami zagranicznymi w ramach europejskich programów edukacyjnych. 

− z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku pracy 

  Celem utworzenia kierunku była potrzeba (wynikająca z zapotrzebowania rynku pracy) 

kształcenia specjalistów w dziedzinie inżynierii budowlanej. Posiadana przez absolwenta 

kierunku wiedza i umiejętności umożliwia mu realizację całego procesu budowlanego.   
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Program studiów dla kierunku Budownictwo został skonsultowany z przedstawicielami 

branży budowalnej, zarówno w zakresie projektowania obiektów budowlanych, jak i w zakresie 

ich realizacji (wykonawstwa). Ponadto uwzględniono wnioski i spostrzeżenia, które zgłaszane 

są w trakcie praktyk zawodowych i zajęć realizowanych w terenie (np. wycieczki do zakładów 

pracy). Oczekiwania rynku pracy konsultowano z interesariuszami zewnętrznymi.  

− z prowadzonymi w jednostce badaniami 

  Nauczyciele akademiccy i inne osoby realizujące proces kształcenia na kierunku 

Budownictwo prowadzą badania naukowe, w zakresie: 

• wpływu domieszek chemicznych na właściwości betonu; 

• wykorzystania kruszyw recyklingowych do wytwarzania betonu; 

• wpływu modyfikacji mieszanki wapienno-piaskowej na właściwości gotowych wyrobów; 

• wpływ modyfikacji zapraw wapienno-cementowych i cementowo-wapiennych na 

właściwości fizyczne i mechaniczne świeżej i stwardniałej zaprawy; 

• wykorzystania odpadowych materiałów budowlanych jako czynnika budownictwa 

zrównoważonego; 

• wpływu oddziaływania czynników środowiskowych na trwałość obiektów budowlanych; 

• teorii i praktyki optymalizacji konstrukcji z użyciem komputerowych metod 

obliczeniowych; 

• wykorzystania druku 3D do wytwarzania wyrobów i detali architektoniczno-budowlanych; 

• modelowania geometrii obiektów wytwarzanych na drukarkach 3D; 

• reologii materiałów budowlanych; 

• kształtowania właściwości elementów stalowych i konstrukcyjnych; 

• rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją instalacji geotermalnych; 

• opracowania metody zapobiegania procesów kolmatacji chłonnych otworów 

geotermalnych oraz optymalizacji pracy instalacji geotermalnych. Prowadzenie prac 

badawczych pozwalających na ocenę wytrzymałościową gruntów przeznaczonych pod 

posadowienie obiektów budowlanych; 

• analizy statycznej konstrukcji, problematyki zwichrzenia profili cienkościennych, 

nieliniowa praca zgięciowa konstrukcji, wyznaczenie krzywych równowagi statycznej; 

• analizy stateczności konstrukcji, stany podkrytyczne równowagi, stateczność dynamiczna. 
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c) wzorce krajowe lub/i międzynarodowe wykorzystane przy opracowaniu programu 

studiów 

Przygotowując program studiów dla kierunku Budownictwo I stopnia brano pod uwagę 

wzorce międzynarodowe. Wzorce wykorzystywane były na etapach formułowania efektów 

uczenia się i celów kształcenia, doboru metod nauczania oraz doboru sposobu weryfikacji 

osiąganych efektów uczenia się. 

Wzorce międzynarodowe adaptowane są również na podstawie uczestnictwa w programach 

wymiany międzynarodowej nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus.  

Opracowując program dla kierunku Budownictwo analizowano programy studiów z kilku 

uczelni zagranicznych. Wykaz tych uczelni znajduje się w poniższej tabeli. 

 

Lp. Nazwa Uczelni Dziedzina 

1. 

HANZE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Groningen, Holandia 

 

Budownictwo 

2. 
VIA UNIVERSITY COLLEGE  

Risskov, Dania 
Budownictwo 

3. 
VSB − TECHNICKA UNIVERZITA 

Ostrava, Czechy 
Budownictwo 

4. 
IZMIR INSTITUTE OF TECHNOLOGY 

Izmir, Turcja 
Architektura 

5. 
UNIVERSITY OF WOLVERHAMPTON 

Wolverhampton, Wielka Brytania 
Budownictwo 

6. 
POLYTECHNIC INSTITUTE OF VISEU 

Viseu, Portugalia 
Budownictwo 

7. 
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ−NAPOCA 

Cluj−Napoca, Rumunia 
Budownictwo 

8. 
KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJA 

Kowno, Litwa 
Budownictwo 

 

d) główne założenia i cele polityki jakości oraz wpływ jej realizacji na doskonalenie 

koncepcji kształcenia, w tym rola i znaczenie interesariuszy zewnętrznych 

w procesie opracowania koncepcji kształcenia 

    Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziału Mechanicznego (WSZJK 

WM) został utworzony w ramach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, 

wprowadzonego uchwałą Senatu UTH Radom. Aktualnie obowiązująca wersja WSZJK została 

zatwierdzona uchwałą (nr IX/06/2015) Rady Wydziału z dnia 26 lutego 2015 roku. Tekst 

ujednolicony został zatwierdzony uchwałą (nr IV/11/2017) Rady Wydziału z dnia 27.04.2017 

roku.  
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  Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest zgodny z misją i strategią 

Wydziału Mechanicznego UTH Radom. 

Głównymi celami Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia są: 

− zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym,  

− zapewnienie podmiotowości studentów i doktorantów w procesie kształcenia, 

− zapewnienie mobilności studentów w kraju i za granicą, 

− zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o procesie kształcenia na Wydziale 

Mechanicznym UTH Radom i atrakcyjności Wydziału Mechanicznego na rynku usług 

szkolnictwa wyższego.    

Cele te będą realizowane przez: 

− stałe monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia; 

− zatrudnianie, ocenę i rozwój kadry naukowo-dydaktycznej; 

− podnoszenie poziomu naukowego jednostki i prowadzonych badań naukowych; 

− dbałość o zapewnienie odpowiednich technicznych i organizacyjnych warunków 

kształcenia;  

− dostosowywanie planów i programów studiów do nowych ram prawnych 

w szkolnictwie wyższym i zmieniających się wyzwań rynku pracy; 

− tworzenie i stosowanie jednoznacznych procedur oceny metod, warunków i programów 

studiów; 

− zapewnienie udziału interesariuszy zewnętrznych (w tym pracodawców), studentów 

i doktorantów w procesie tworzenia i doskonalenia programów studiów;  

− stały kontakt przedstawicieli WM z władzami miasta i regionu radomskiego, szkołami 

różnych typów i przedsiębiorstwami oraz udział we wspólnych inicjatywach 

upowszechniających wiedzę. 

Koncepcję kształcenia konsultowano z interesariuszami zewnętrznymi.  
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9. Wymagania wstępne – oczekiwane kompetencje kandydata 
i zasady rekrutacji 

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia na kierunek Budownictwo prowadzona jest 

zgodnie z warunkami, trybem, sposobem jej przeprowadzenia oraz w terminach ustalonych 

przez Senat UTH Radom. Uchwała Senatu udostępniana jest na stronie Uczelni nie później niż 

do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, w którym ma się odbyć rekrutacja.  

Liczbę miejsc na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2019/2020 ustala Senat, a od 

roku akademickiego 2020/2021 Rektor.   

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są na I rok studiów laureaci 

i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych 

i ogólnopolskich w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 zgodnie z uchwałą Nr 

000-7/8/2018 Senatu UTH Radom z dnia 29 listopada 2018 roku obowiązującej na lata 

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. 

10. Tytuł zawodowy nadany absolwentom studiów 

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Budownictwo absolwent uzyskuje tytuł 

zawodowy inżyniera. 

11. Możliwości zatrudnienia i kontynuowania kształcenia przez 
absolwentów 

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo przygotowany jest do 

podjęcia pracy w różnych obszarach budownictwa, m.in..: w pracowniach projektowych, 

w zakładach prefabrykacji, w komórkach administracji państwowej i samorządowej 

związanych z budownictwem, w przedsiębiorstwach wykonawczych, a także w placówkach 

naukowo-badawczych. 

 Ukończenie studiów na studiach pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo umożliwia 

ubieganie się o uzyskanie uprawnień budowlanych. Absolwent może podjąć kształcenie na 

studiach drugiego stopnia.  
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II. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

1. Tabela odniesień kierunkowych efektów uczenia się do uniwersalnych charakterystyk 

pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy. 
 

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Nazwa kierunku: Budownictwo 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

Poziom kwalifikacji (PRK): 6 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Dyscypliny naukowe: inżynieria lądowa i transport – wiodąca  

                                       (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych),  

                                    inżynieria mechaniczna (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych) 

 

 

 

Lp

. 

Symbol 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

(KEU) 

Opis efektów uczenia się dla kierunku 

 

Absolwent po ukończeniu kierunku 

studiów 

zna i rozumie (W) 

potrafi (U) 

jest gotów do (K): 

 

Uniwersalne 

charakterystyk

i pierwszego 

stopnia 

efektów 

uczenia się  

 (U) 

 

symbol 

Charakterystyki 

drugiego stopnia 

efektów uczenia się  

dla kwalifikacji na 

poziomie 6 PRK 

(S) 

 

 

symbol 

WIEDZA (W)   

1.  K_WG01 

Ma wiedzę z wybranych działów 

matematyki, fizyki, chemii i innych 

obszarów nauki przydatną 

do formułowania i rozwiązywania zadań 

technicznych, w tym związanych 

z budownictwem. 

P6U_W P6S_WG 

2.  K_WG02 

Zna zasady geometrii wykreślnej 

i rysunku technicznego dotyczące zapisu 

i odczytu rysunków architektonicznych, 

budowlanych, konstrukcyjnych i 

geodezyjnych, a także ich sporządzania z 

wykorzystaniem oprogramowania do 

komputerowego wspomagania. 

projektowania. 

P6U_W P6S_WG 

3.  K_WG03 

Ma wiedzę z mechaniki teoretycznej, 

wytrzymałości materiałów, 

teoretycznych modeli materiałów, zasad 

ogólnego kształtowania konstrukcji, 

w tym podstaw optymalizacji 

konstrukcji. 

P6U_W P6S_WG 

4.  K_WG04 

Zna i rozumie podstawowe procesy 

i zjawiska geologiczne, geotechniczne, 

hydrologiczne oraz zasady 

fundamentowania obiektów 

budowlanych. 

P6U_W P6S_WG 

5.  K_WG05 

Zna i rozumie najczęściej stosowane 

materiały budowlane i ich właściwości, 

podstawowe elementy ich projektowania, 

technologie wytwarzania i badania, 

metody oceny stanu technicznego i 

remontu budynków. 

P6U_W P6S_WG 



UTH w Radomiu  Wydział Mechaniczny 

Program studiów na kierunku: Budownictwo (I stopień) 

11 

 

6.  K_WG06 

Zna i rozumie zasady mechaniki 

w odniesieniu do analizy konstrukcji 

prętowych w zakresie statyki 

i stateczności. 

P6U_W P6S_WG 

7.  K_WG07 

Zna i rozumie podstawy fizyki budowli 

dotyczące migracji ciepła i wilgoci 

w obiektach budowlanych 

oraz zapotrzebowania na energię. 

P6U_W P6S_WG 

8.  K_WG08 

Zna i rozumie normy, ogólne zasady 

kształtowania konstrukcji oraz wytyczne 

do projektowania obiektów budowlanych 

i ich elementów.  

P6U_W P6S_WG 

9.  K_WG09 

Zna i rozumie zasady konstruowania 

i wymiarowania elementów konstrukcji 

budowlanych: betonowych, żelbetowych, 

murowych, metalowych, drewnianych.  

P6U_W P6S_WG 

10.  K_WG10 

Zna i rozumie zasady konstruowania 

i analizy wybranych obiektów 

budownictwa ogólnego 

i komunikacyjnego. 

P6U_W P6S_WG 

11.  K_WG11 
Zna i rozumie podstawowe aspekty 

technologii metali. 
P6U_W P6S_WG 

12.  K_WG12 
Zna materiały stosowane do wytwarzania 

wykończeniowych elementów architekto-

nicznych. 

P6U_W P6S_WG 

13.  K_WG13 

Ma wiedzę w zakresie wykorzystania 

komputerowego oprogramowania do 

wspomagania i projektowania 

konstrukcji budowlanych.  

P6U_W P6S_WG 

14.  K_WG14 

Zna i rozumie zasady organizacji 

produkcji przemysłowej materiałów, 

elementów budowlanych oraz ich 

montażu, połączenia oraz technologii 

wykonania obiektów budowlanych. 

P6U_W P6S_WG 

15.  K_WG15 
Zna podstawowe zasady ekonomiki 

budownictwa, w tym kosztorysowania. 
P6U_W P6S_WG 

16.  K_WG16 

Zna i rozumie zasady wykorzystania 

komputerowego oprogramowania do 

wspomagania projektowania elementów 

budowlanych, konstrukcyjnych oraz 

architektonicznych. 

P6U_W P6S_WG 

17.  K_WG17 

Zna podstawowe akty prawne związane 

z ochroną środowiska i oceną 

oddziaływania obiektów budowlanych na 

środowisko.  

P6U_W P6S_WG 

18.  K_WG18 
Ma wiedzę w zakresie tworzenia procedur 

zarządzania jakością w budownictwie. 
P6U_W P6S_WG 

19.  K_WG19 
Ma wiedzę z zakresu reologii materiałów 

budowlanych, ich korozji oraz trwałości 

obiektów budowlanych. 

P6U_W P6S_WG 

20.  K_WG20 

Ma podstawową wiedzę w zakresie 

kierowania procesem inwestycyjnym 

i prowadzenia działalności gospodarczej 

w branży budowlanej. 

P6U_W P6S_WG 

21.  K_WG21 
Ma wiedzę w zakresie odnawialnych 

źródeł energii, termomodernizacji i oceny 

energetycznej budynków oraz zasady 

P6U_W P6S_WG 
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projektowania budynków 

energooszczędnych. 

22.  K_WG22 

Ma wiedzę dotyczącą nowoczesnych 

technologii stosowanych w 

budownictwie na różnych etapach cyklu 

życia obiektu budowlanego. 

P6U_W P6S_WG 

23.  K_WG23 
Zna rodzaje instalacji budowlanych, ich 

funkcje, zasady działania i eksploatacji. 
P6U_W P6S_WG 

24.  K_WG24 
Wie jak definiuje się odwzorowania 

kartograficzne oraz jakie są podstawowe 

prace geodezyjne w budownictwie. 

P6U_W P6S_WG 

25.  K_WG25 

Ma wiedzę w zakresie budownictwa 

zrównoważonego i wykorzystania 

odpadowych materiałów budowlanych 

w budownictwie.  

P6U_W P6S_WG 

26.  K_WG26 
Zna i rozumie technologie wytwarzania 

konstrukcji mechanicznych stosowanych 

w budownictwie. 

P6U_W P6S_WG 

27.  K_WG27 

Zna i rozumie sposoby łączenia 

elementów w konstrukcjach 

mechanicznych stosowanych 

w budownictwie. 

P6U_W P6S_WG 

28.  K_WG28 

Ma wiedzę dotyczącą własności 

materiałów używanych do wytwarzania 

konstrukcji mechanicznych stosowanych 

w budownictwie. 

P6U_W P6S_WG 

29.  K_WG29 
Ma podstawową wiedzę o cyklu życia 

maszyn i urządzeń mechanicznych w 

budownictwie. 

P6U_W P6S_WG 

30.  K_WG30 
Zna urządzenia i maszyny budowlane 

oraz zasady ich eksploatacji. 
P6U_W P6S_WG 

31.  K_WK31 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia 

i zasady z zakresu ochrony własności 

przemysłowej i prawa autorskiego oraz 

prawa budowlanego. 

P6U_W P6S_WK 

32.  K_WK32 

Zna podstawowe uwarunkowania 

prawne, ekonomiczne związane 

z działalnością zawodową, 

w tym z rozwojem indywidualnej 

przedsiębiorczości. 

P6U_W P6S_WK 

33.  K_WK33 

Rozumie wpływ społecznych 

i cywilizacyjnych zmian na styl życia 

społeczności lokalnej regionalnej, 

krajowej, światowej. 

P6U_W P6S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI (U)  

34.  

K_UW01 

Potrafi rozwiązywać zagadnienia 

z zakresu wybranych działów 

matematyki, fizyki  

i chemii związanych z branżą budowlaną. 

P6U_U P6S_UW 

35.  
K_UW02 

Umie dokonać klasyfikacji obiektów 

budowlanych. 
P6U_U P6S_UW 

36.  

K_UW03 

Umie odczytać rysunki architektoniczne, 

budowlane, instalacyjne i geodezyjne, 

wykonać inwentaryzację oraz sporządzić 

dokumentację graficzną obiektu 

budowlanego w środowisku wybranych 

programów komputerowego 

wspomagania projektowania. 

P6U_U P6S_UW 
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37.  

K_UW04 

Umie zaprojektować wybrane elementy 

i proste konstrukcje: betonowe, 

żelbetowe, metalowe, murowe 

i drewniane. 

P6U_U P6S_UW 

38.  

K_UW05 

Potrafi wykonać analizę statyczną 

konstrukcji prętowych statycznie 

wyznaczalnych i niewyznaczalnych. 

P6U_U P6S_UW 

39.  

K_UW06 

Potrafi poprawnie zdefiniować modele 

obliczeniowe dla celów analizy 

konstrukcji, w tym optymalizacji 

konstrukcji. 

P6U_U P6S_UW 

40.  

K_UW07 

Potrafi korzystać z wybranych 

programów komputerowych 

wspomagających decyzje projektowe 

w budownictwie. 

P6U_U P6S_UW 

41.  
K_UW08 

Potrafi zaprojektować architektoniczne 

elementy wykończeniowe. 
P6U_U P6S_UW 

42.  
K_UW09 

Potrafi ocenić stan techniczny 

i opracować metody remontu budynku.    
P6U_U P6S_UW 

43.  

K_UW10 

Potrafi pozyskiwać informacje na temat 

społecznych i ekologicznych 

uwarunkowań realizowanej inwestycji. 

P6U_U P6S_UW 

44.  

K_UW11 

Potrafi wykonać proste badania 

laboratoryjne w celu oceny jakości 

stosowanych materiałów budowlanych. 

P6U_U P6S_UW 

45.  

K_UW12 

Potrafi interpretować wyniki badań 

geologicznych, hydrologicznych 

i geotechnicznych podłoża w aspekcie 

posadowienia obiektów budowlanych. 

P6U_U P6S_UW 

46.  
K_UW13 

Potrafi stosować procedury i systemy 

zarządzania jakością w budownictwie. 
P6U_U P6S_UW 

47.  

K_UK14 

Potrafi sporządzić bilans energetyczny 

i współpracować przy kształtowaniu 

komfortu wewnętrznego obiektu 

budowlanego. 

P6U_U P6S_UK 

48.  

K_UK15 

Potrafi zaprojektować i interpretować 

powiązanie projektów podstawowych 

instalacji budowlanych z projektami 

konstrukcyjnymi. 

P6U_U P6S_UK 

49.  

K_UK16 

Umie sporządzić prosty kosztorys. Potrafi 

zaprojektować realizację robót 

budowlanych i wdrożyć odpowiednie 

zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

P6U_U P6S_UK 

50.  

K_UK17 

Potrafi wyszukiwać, analizować 

i użytkować informacje ze źródeł w 

języku obcym na poziomie B2, w tym w 

zakresie właściwym dla budownictwa. 

P6U_U P6S_UK 

51.  

K_UK18 

Potrafi tworzyć spójne wypowiedzi ustne 

i pisemne w języku obcym na poziomie 

B2, w tym w zakresie właściwym dla 

budownictwa. 

P6U_U P6S_UK 

52.  

K_UK19 

Umie zwymiarować i zaprojektować 

podstawowe elementy konstrukcyjne 

w obiektach budownictwa ogólnego 

i komunikacyjnego. 

P6U_U P6S_UK 

53.  

K_UK20 

Formułuje wnioski i opisuje wyniki prac 

własnych. Jest komunikatywny 

w prezentacjach medialnych. 

P6U_U P6S_UK 
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54.  

K_UO21 

Jest gotów pracować samodzielnie 

i współpracować w zespole nad 

wyznaczonym zadaniem. 

P6U_U P6S_UO 

55.  

K_UO22 

Potrafi organizować pracę na budowie 

zgodnie z zasadami BHP, technologii 

i organizacji budownictwa. 

P6U_U P6S_UO 

56.  

K_UO23 

Potrafi pracować i współdziałać w grupie 

posługującej się językiem obcym na 

poziomie B2, w tym w zakresie 

właściwym dla budownictwa, przyjmując 

w niej różne role. 

P6U_U P6S_UO 

57.  

K_UU24 

Korzysta z zaawansowanych techno-logii 

informacyjnych, zasobów Internetu oraz 

innych źródeł do wyszukiwania 

informacji ogólnych, komunikacji oraz 

pozyskiwania oprogramowania 

wspomagającego pracę projektanta i 

organizatora robót budowlanych. 

P6U_U P6S_UU 

58.  

K_UU25 

Samodzielnie uzupełnia i poszerza 

wiedzę w zakresie nowoczesnych 

procesów i technologii z zakresu 

budownictwa. 

P6U_U P6S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (K)  

59. … 
K_KK01 

Jest gotów podnosić kompetencje 

zawodowe i osobiste. 
P6U_K P6S_KK 

60. … 

K_KK02 

Jest odpowiedzialny za rzetelność 

uzyskanych wyników swoich prac i ich 

interpretację. 

P6U_K P6S_KK 

61. … 

K_KO03 

Rozumie potrzebę przekazywania 

społeczeństwu wiedzy na temat 

budownictwa w sposób powszechnie 

zrozumiały. 

P6U_K P6S_KO 

62.  
K_KO04 

Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo 

pracy własnej i zespołu. 
P6U_K P6S_KO 

63.  

K_KR05 

Ma świadomość znaczenia posiadanych 

kompetencji społecznych w tworzeniu 

warunków rozwoju i rozwiązywaniu 

problemów. 

P6U_K P6S_KR 

64.  
K_KR06 

Jest gotów postępować zgodnie 

z zasadami etyki zawodowej. 
P6U_K P6S_KR 

65.  K_KR07 Stosuje przepisy prawa budowlanego. P6U_K P6S_KR 

∑ Ilość efektów: 33 W 25 U   7 K  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTH w Radomiu  Wydział Mechaniczny 

Program studiów na kierunku: Budownictwo (I stopień) 

15 

 

2. Tabela pokrycia charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się przez kierunkowe 

efekty uczenia się (KEU).  
 

 

 

3. Tabela pokrycia charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się umożliwiających 

uzyskanie kompetencji inżynierskich, przez kierunkowe efekty uczenia się. 
 

TABELA POKRYCIA CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ  

UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE KOMPETENCJI INŻYNIERSKICH  

PRZEZ KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nazwa kierunku: Budownictwo 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

Poziom kwalifikacji (PRK): 6 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Dyscypliny naukowe: inżynieria lądowa i transport – wiodąca  

                                     (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych),  

                                    inżynieria mechaniczna (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych) 

 

Lp. 

Symbol  

 

Opis charakterystyki drugiego stopnia efektów 

uczenia się umożliwiających uzyskanie kompetencji 

inżynierskich 

 

Absolwent po ukończeniu kierunku studiów: 

zna i rozumie (W) 

potrafi (U) 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

(KEU) 

WIEDZA (W) 

1.  P6S_WG 
Podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia 

urządzeń, obiektów i systemów technicznych 

K_WG03 

K_WG04 

K_WG05 

 TABELA POKRYCIA  

 

CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PRZEZ 

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Nazwa kierunku: Budownictwo 

Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 

Poziom kwalifikacji (PRK): 6 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Dyscypliny naukowe: inżynieria lądowa i transport – wiodąca (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych),  

                                    inżynieria mechaniczna (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych) 

Lp. 
Charakterystyki drugiego stopnia 

efektów uczenia się  

dla kwalifikacji na poziomie 6. PRK 

(S) 

 

symbol 

 

 

Kierunkowe efekty uczenia się 

 (KEU) 

 

 

symbol 
 WIEDZA (W) 

1.    P6S_WG K_WG01-30 

2.  P6S_WK K_WK31-33 

  

3.  P6S_UW K_UW01˗13 

4.  P6S_UK K_UK14-20 

5.  P6S_UO K_UO21-23 

6.  P6S_UU K_UU24-25 

  

7.  P6S_KK K_KK01-02 

8.  P6S_KO K_KO03-04 

9.  P6S_KR K_KR05-07 
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K_WG08 

K_WG09 

K_WG13 

K_WG14 

K_WG16 

K_WG17 

K_WG22 

K_WG23 

2.  P6S_WK 
Ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej 

przedsiębiorczości. 

K_WG20 

K_WK31 

UMIEJĘTNOŚCI (U) 

3.  P6S_UW 

Planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary 

i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane 

wyniki i wyciągać wnioski 

K_UW01 

K_UW03 

K_UW04 

K_UW05 

K_UW06 

K_UW07 

K_UW09 

K_UW11 

K_UK14 

4.  P6S_UW 

Przy identyfikacji i formułowaniu specyfikacji zadań 

inżynierskich oraz ich 

rozwiązywaniu: 

− wykorzystać metody analityczne, symulacyjne 

i eksperymentalne; 

− dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne; 

− dokonać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych 

rozwiązań 
 i podejmowanych działań inżynierskich 

K_UW01 

K_UW06 

K_UW07 

K_UW09 

K_UW10 

K_UW11 

5.  P6S_UW 

Dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania 

istniejących rozwiązań technicznych i ocenić te 

rozwiązania 

K_UW03 

K_UW09 

K_UK12 

K_UK15 

6.  P6S_UW 

Zaprojektować – zgodnie z zadaną specyfikacją – oraz 

wykonać typowe dla 

kierunku studiów proste urządzenie, obiekt, system lub 

zrealizować proces, 

używając odpowiednio dobranych metod, technik, 

narzędzi i materiałów 

K_UK14 

K_UK15 

K_UK16 

K_UK19 

K_UK20 
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III. OPIS PROGRAMU STUDIÓW 

1. Forma studiów 

Studia stacjonarne i studia niestacjonarne  

2. Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów 

Studia stacjonarne: 210 ECTS. 

Studia niestacjonarne: 210 ECTS. 

3. Liczba semestrów 

Studia stacjonarne: 7 semestrów. 

Studia niestacjonarne: 7 semestrów. 

4. Struktura studiów 

Grupy zajęć realizowanych na studiach I stopnia na kierunku Budownictwo: 

• Grupa zajęć podstawowych 

• Grupa zajęć kierunkowych obowiązkowych 

• Grupa zajęć kierunkowych do wyboru 

• Grupa zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych 

• Grupa zajęć ogólnouczelnianych 

• Praktyka 

• Grupa zajęć: Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego. 

5. Opis poszczególnych przedmiotów 

Opisy poszczególnych przedmiotów (karty przedmiotów) na kierunku Budownictwo 

znajdują się w załączniku nr 1. 

6. Matryca efektów uczenia się 

Matryca efektów uczenia się znajduje się w załączniku nr 3. 

7. Plan studiów 

Plany studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wraz z kodami przedmiotów znajdują 

się w załączniku nr 2. 
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8. Sumaryczne wskaźniki ilościowe charakteryzujące program 
studiów  

Lp. Sumaryczne wskaźniki ilościowe programu studiów 
ECTS 

1 
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana do zajęć prowadzonych z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów: 
92 / 57 

2 Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom podlegającym wyborowi: 59 

3 
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom z dziedziny nauk 

humanistycznych lub nauk społecznych: 
5 

4 

Łączna liczba punktów ECTS przypisana zajęciom: 

związanym z prowadzonymi badaniami naukowymi w dyscyplinach właściwych dla 

kierunku, służącym przygotowaniu studenta do prowadzenia działalności naukowej lub udział 

w tej działalności 

128,5 

5 

Łączna liczba punktów ECTS przypisana zajęciom odnoszącym się do dyscyplin, do których 

przyporządkowano kierunek studiów: 

inżynieria lądowa i transport 83% (wiodąca),  

inżynieria mechaniczna 17% 

 

 

174 

36 

 

Grupa zajęć związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dyscyplinie/dyscyplinach właściwych 

dla kierunku, służących przygotowaniu studentów do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej 

działalności 

Przedmiot/zajęcia(nazwa) 
Forma/formy 

zajęć 

Łączna liczba 

godzin/liczba 

godzin zajęć 

dydaktycznych 

ST 

Łączna liczba 

godzin/liczba 

godzin zajęć 

dydaktycznych 

NST 

Liczba 

punktów ECTS 

Komputerowe wspomaganie prac 

inżynierskich 
W/L 75 / 45 75 / 25 3 / 1 

Matematyka W/Ć 300 / 150 300 / 90 12 / 12 

Fizyka W/Ć/L 200 / 90 200 / 56 8 / 6 

Chemia  W/L 50 / 30 50 / 24 2 / 1 

Podstawy reologii W/L 50 / 30 50 / 20 2 / 1 

Rysunek techniczny  L 50 / 30 50 / 16 2 / 2 

Podstawy optymalizacji W/Ć 50 / 30 50 / 20 2 / 2 

Hydrologia i hydraulika W/Ć 50 / 30 50 / 20 2 / 2 

Materiały budowlane W/L 150 / 90 150 / 40 6 / 2 

Technologia betonu W/L/P 100 / 60 100 / 40 4 / 4 

Mechanika budowli W/Ć/P 100 / 60 100 / 52 4 / 2 

Budownictwo ogólne W/Ć/P 200 / 120 200 / 80 8 / 8 

Mechanika gruntów W/L 50 / 30 50 / 16 2 / 2 

Fundamentowanie W/P 100 / 60 100 / 30 4 / 2 

Konstrukcje betonowe W/P 125 / 75 125 / 55 5 / 3 

Konstrukcje metalowe W/P 125 / 75 125 / 35 5 / 3 

Technologia metali W/L 50 / 30 50 / 20 2 / 1 
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Elementy architektoniczne W/L/P 75 / 45 75 / 30 3 / 3 

Budownictwo komunikacyjne W/L/P 100 / 60 100 / 31 4 / 4 

Fizyka budowli W/Ć/P 62,5 / 45 62,5 / 24 2,5 / 2,5 

Technologia robót budowlanych W/P 62,5 / 30 62,5 / 20 2,5 / 1,5 

Budowlane urządzenia technologiczne W 25 / 15 25 / 10 1 / 0,5 

Modelowanie obiektów budowlanych 

z zastosowaniem BIM 
W/P 75 / 45 75 / 25 3 / 1 

Ekonomika budownictwa i 

kosztorysowanie 
W/P 50 / 30 50 / 20 2 / 1,5 

Prawo budowlane i warunki techniczne w 

budownictwie 
W 25 / 15 25 / 10 1 / 0,5 

Powłoki ochronne W/L 50 / 30 50 / 20 2 / 2 

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 / 3 

Ochrona środowiska w budownictwie     

Oddziaływania obiektów bud. na 

środowisko 
    

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 75 / 30 75 / 16 3 / 3 

Recykling odpadowych materiałów 

budowlanych 
    

Wykorzystanie surowców mineralnych 

i odpadów w budownictwie 
    

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 / 2 

Konstrukcje murowe     

Konstrukcje drewniane     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 / 4 

Budownictwo energooszczędne     

Zapotrzebowanie cieplne budynków     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 / 1 

Mechaniczne konstrukcje wsporcze     

Połączenia w konstrukcjach metalowych     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 / 1 

Mechanizacja w budownictwie     

Maszyny budowlane     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 / 1 

Eksploatacja maszyn budowlanych     

Eksploatacja urządzeń technicznych     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 / 4 

Ocena stanu technicznego budynków     

Remonty budynków     
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Przedmiot do wyboru (1z2) W/Ć 75 / 30 75 / 16 3 / 1 

Nowoczesne materiały budowlane     

Inżynieria materiałów budowlanych     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/L 75 / 30 75 / 16 3 / 2 

Korozja metali     

Zapobieganie korozji metali     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 / 4 

Trwałość obiektów budowlanych     

Eksploatacja i utrzymanie budynków     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/L 75 / 30 75 / 16 3 / 1 

Komputerowe tworzenie i zarządzanie 

dokumentacją budowlaną 
    

Komputerowe wspomaganie 

projektowania w budownictwie 
    

Przedmiot do wyboru (1z2) W/L 100 / 30 100 / 16 4 / 2 

Nowoczesne technologie w 

budownictwie/Modern technologies in 

construction 

    

Technologie przyrostowe w 

budownictwie/Additive technologies in 

construction 

    

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 / 3,5 

Zarządzanie jakościa w budownictwie     

Ocena jakosci robót budowlanych     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 75 / 30 75 / 16 3 / 2 

Izolacyjne materiały w budownictwie     

Hydroizolacje w budownictwie     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 / 4 

Audyt energetyczny budynków     

Termomodernizacja budynków     

Ochrona własności przemysłowej i prawo 

autorskie 
W 12,5 / 10 12,5 / 6 0,5 / 0,5 

Język obcy Ć 150 / 120 150 / 60 6 / 

Wychowanie fizyczne  0 / 60 0 / 0 0 / 

Seminarium dyplomowe P 100 / 60 100 / 40 4 / 4 

Przygotowanie pracy dyplomowej 

i przygotowanie do egzaminu dyplomo-

wego 

 375 / 0 375 / 0 15 / 15 

Razem: 4462,5/2080 4462,5/1191 178,5/128,5 
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Grupa zajęć służących zdobywaniu przez studenta kompetencji inżynierskich 

Przedmiot/zajęcia (nazwa) 
Forma/formy 

zajęć 

Łączna liczba 

godzin/liczba 

godzin zajęć 

dydaktycznych 

ST 

Łączna liczba 

godzin/liczba 

godzin zajęć 

dydaktycznych 

NST 

Liczba 

punktów ECTS 

Komputerowe wspomaganie prac 

inżynierskich 
W/L 75 / 45 75 / 25 3 / 3 

Chemia  W/L 50 / 30 50 / 24 2 / 1 

Geologia inżynierska W/L 50 / 30 50 / 20 2 / 2 

Mechanika ogólna/General mechanics W/Ć 100 / 60 100 / 40 4 / 2 

Podstawy reologii W/L 50 / 30 50 / 20 2 / 1 

Rysunek techniczny  L 50 / 30 50 / 16 2 / 2 

Podstawy optymalizacji W/Ć 50 / 30 50 / 20 2 / 2 

Hydrologia i hydraulika W/Ć 50 / 30 50 / 20 2 / 1 

Geodezja W/L 37,5 / 30 37,5 / 20 1,5/ 1,5 

Materiały budowlane W/L 150 / 90 150 / 40 6 / 6 

Technologia betonu W/L/P 100 / 60 100 / 40 4 / 4 

Mechanika budowli W/Ć/P 100 / 60 100 / 52 4 / 2 

Budownictwo ogólne W/Ć//P 200 / 120 200 / 80 8 / 8 

Mechanika gruntów W/L 50 / 30 50 / 16 2 / 2 

Fundamentowanie W/P 100 / 60 100 / 30 4 / 2 

Konstrukcje betonowe W/P 125 / 75 125 / 55 5 / 2 

Konstrukcje metalowe W/P 125 / 75 125 / 35 5 / 3 

Technologia metali W/L 50 / 30 50 / 20 2 / 1 

Elementy architektoniczne W/L/P 75 / 45 75 / 30 3 / 3 

Instalacje budowlane W/P 50 / 30 50 / 20 2 / 1 

Budownictwo komunikacyjne W/L/P 100 / 60 100 / 31 4 / 4 

Fizyka budowli W/Ć/P 62,5 / 45 62,5 / 24 2,5 / 1,5 

Organizacja produkcji budowlanej W/P 50 / 30 50 / 20 2 / 2 

Technologia robót budowlanych W/P 62,5 / 30 62,5 / 20 2,5 / 2,5 

Budowlane urządzenia technologiczne W 25 / 15 25 / 10 1 / 0,5 

Kierowanie procesem inwestycyjnym W/P 50 / 30 50 / 20 2 / 2 

Modelowanie obiektów budowlanych 

z zastosowaniem BIM 
W/P 75 / 45 75 / 25 3 / 3 

Ekonomika budownictwa 

i kosztorysowanie 
W/P 50 / 30 50 / 20 2 / 2 
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Prawo budowlane i warunki techniczne w 

budownictwie 
W 25 / 15 25 / 10 1 / 1 

Powłoki ochronne W/L 50 / 30 50 / 20 2 / 2 

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 / 4 

Ochrona środowiska w budownictwie     

Oddziaływania obiektów bud. na 

środowisko 
    

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 75 / 30 75 / 16 3 / 2 

Recykling odpadowych materiałów 

budowlanych 
    

Wykorzystanie surowców mineralnych 

i odpadów w budownictwie 
    

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 / 2 

Konstrukcje murowe     

Konstrukcje drewniane     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 / 4 

Budownictwo energooszczędne     

Zapotrzebowanie cieplne budynków     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 / 2 

Mechaniczne konstrukcje wsporcze     

Połączenia w konstrukcjach metalowych     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 / 2 

Mechanizacja w budownictwie     

Maszyny budowlane     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 / 2 

Eksploatacja maszyn budowlanych     

Eksploatacja urządzeń technicznych     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 / 4 

Ocena stanu technicznego budynków     

Remonty budynków     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/Ć 75 / 30 75 / 16 3 / 3 

Nowoczesne materiały budowlane     

Inżynieria materiałów budowlanych     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/L 75 / 30 75 / 16 3 / 2 

Korozja metali     

Zapobieganie korozji metali     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 / 4 

Trwałość obiektów budowlanych     

Eksploatacja i utrzymanie budynków     
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Przedmiot do wyboru (1z2) W/L 75 / 30 75 / 16 3 / 3 

Komputerowe tworzenie i zarządzanie 

dokumentacją budowlaną 
    

Komputerowe wspomaganie projektowania 

w budownictwie 
    

Przedmiot do wyboru (1z2) W/L 100 / 30 100 / 16 4 / 2 

Nowoczesne technologie 

w budownictwie/Modern technologies in 

construction 

    

Technologie przyrostowe 

w budownictwie/Additive technologies in 

construction 

    

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 / 4 

Zarządzanie jakością w budownictwie     

Ocena jakości robót budowlanych     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 75 / 30 75 / 16 3 / 3 

Izolacyjne materiały w budownictwie     

Hydroizolacje w budownictwie     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 / 3 

Audyt energetyczny budynków     

Termomodernizacja budynków     

Ochrona własności przemysłowej i prawo 

autorskie 
W 12,5 / 10 12,5 / 6 0,5 / 0,5 

Praktyka zawodowa - 4 tygodnie  125 / 0 125 / 0 5 / 2 

Seminarium dyplomowe P 100 / 60 100 / 40 4 / 2 

Przygotowanie pracy dyplomowej 

i przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego 

 375 / 0 375 / 0 15 / 15 

Razem: 4275/1870 4275/1125 171/135,5 
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Grupa zajęć odnoszących się do dyscypliny naukowej: inżynieria lądowa i transport   

Przedmiot/zajęcia (nazwa) 
Forma/formy 

zajęć 

Łączna liczba 

godzin/liczba 

godzin zajęć 

dydaktycznych 

ST 

Łączna liczba 

godzin/liczba 

godzin zajęć 

dydaktycznych 

NST 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Komputerowe wspomaganie prac 

inżynierskich 
W/L 75 / 45 75 / 25 3 

Matematyka W/Ć 300 / 150 300 / 90 12 

Fizyka W/Ć/L 100 / 90 200 / 56 8 

Chemia  W/L 50 / 30 50 / 24 2 

Geologia inżynierska W/L 50 / 30 50 / 20 2 

Geometria wykreślna W/L 50 / 30 50 / 24 2 

Podstawy optymalizacji W/Ć 50 / 30 50 / 20 2 

Geodezja W/L 37,5 / 30 37,5 / 20 1,5 

Technologia betonu W/L/P 100 / 60 100 / 40 4 

Mechanika budowli W/Ć/P 50 / 60 100 / 52 4 

Budownictwo ogólne W/Ć/P 200 / 120 200 / 80 8 

Mechanika gruntów W/L 50 / 30 50 / 16 2 

Fundamentowanie W/P 50 / 60 100 / 30 4 

Konstrukcje betonowe W/P 125 / 75 125 / 55 5 

Elementy architektoniczne W/L/P 75 / 45 75 / 30 3 

Budownictwo komunikacyjne W/L/P 100 / 60 100 / 31 4 

Fizyka budowli W/Ć/P 62,5 / 45 62,5 / 24 2,5 

Organizacja produkcji budowlanej W/P 50 / 30 50 / 20 2 

Technologia robót budowlanych W/P 62,5 / 30 62,5 / 20 2,5 

Kierowanie procesem inwestycyjnym W/P 50 / 30 50 / 20 2 

Modelowanie obiektów budowlanych 

z zastosowaniem BIM 
W/P 75 / 45 75 / 25 3 

Ekonomika budownictwa i kosztorysowanie W/P 50 / 30 50 / 20 2 

Prawo budowlane i warunki techniczne w 

budownictwie 
W 25 / 15 25 / 10 1 

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 

Ochrona środowiska w budownictwie     

Oddziaływania obiektów bud. na 

środowisko 
    

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 75 / 30 75 / 16 3 

Recykling odpadowych materiałów 

budowlanych 
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Wykorzystanie surowców mineralnych 

i odpadów w budownictwie 
    

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 

Konstrukcje murowe     

Konstrukcje drewniane     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 

Budownictwo energooszczędne     

Zapotrzebowanie cieplne budynków     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 

Ocena stanu technicznego budynków     

Remonty budynków     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 

Trwałość obiektów budowlanych     

Eksploatacja i utrzymanie budynków     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/L 75 / 30 75 / 16 3 

Komputerowe tworzenie i zarządzanie 

dokumentacją budowlaną 
    

Komputerowe wspomaganie projektowania 

w budownictwie 
    

Przedmiot do wyboru (1z2) W/L 100 / 30 100 / 16 4 

Nowoczesne technologie 

w budownictwie/Modern technologies in 

construction 

    

Technologie przyrostowe 

w budownictwie/Additive technologies in 

construction 

    

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 

Zarządzanie jakością w budownictwie     

Ocena jakości robót budowlanych     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 75 / 30 75 / 16 3 

Izolacyjne materiały w budownictwie     

Hydroizolacje w budownictwie     

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 

Audyt energetyczny budynków     

Termomodernizacja budynków     

Prawno-ekonomiczne podstawy 

przedsiębiorczości 
W 0 / 30 75 / 20 3 

Przedmiot z dziedziny nauk 

humanistycznych lub nauk społecznych 
W 0 / 30 50 / 15 2 
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Ochrona własności przemysłowej i prawo 

autorskie 
W 12,5 / 10 12,5 / 6 0,5 

Język obcy Ć 0 / 120 150 / 60 6 

Wychowanie fizyczne Ć 0 / 60 0 / 0 0 

Praktyka zawodowa - 4 tygodnie  125 / 0 125 / 0 5 

Seminarium dyplomowe P 100 / 60 100 / 40 4 

Przygotowanie pracy dyplomowej 

i przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego 

 375 / 0 375 / 0 15 

Razem:  3475 / 1810 3475 / 1069 139 

 

Grupa zajęć odnoszących się do dyscypliny naukowej: inżynieria mechaniczna   

Przedmiot/zajęcia (nazwa) 
Forma/formy 

zajęć 

Łączna liczba 

godzin/liczba 

godzin zajęć 

dydaktycznych 

ST 

Łączna liczba 

godzin/liczba 

godzin zajęć 

dydaktycznych 

NST 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Technologia metali W/L 50 / 30 50 / 20 2 

Budowlane urządzenia technologiczne W 25 / 15 25 / 10 1 

Powłoki ochronne W/L 50 / 30 50 / 20 2 

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 

Mechaniczne konstrukcje wsporcze      

Połączenia w konstrukcjach metalowych      

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 

Mechanizacja w budownictwie      

Maszyny budowlane      

Przedmiot do wyboru (1z2) W/P 100 / 30 100 / 16 4 

Eksploatacja maszyn budowlanych      

Eksploatacja urządzeń technicznych      

Przedmiot do wyboru (1z2) W/L 75 / 30 75 / 16 3 

Korozja metali      

Zapobieganie korozji metali      

 Razem: 500 / 195 500 / 114 20 
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Grupa zajęć odnoszących się do dyscypliny naukowej: inżynieria lądowa i transport oraz inżynieria 

mechaniczna   

Przedmiot/zajęcia (nazwa) 
Forma/formy 

zajęć 

Łączna liczba 

godzin/liczba 

godzin zajęć 

dydaktycznych 

ST 

Łączna liczba 

godzin/liczba 

godzin zajęć 

dydaktycznych 

NST 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Mechanika ogólna/General mechanics W/Ć 100 / 60 100 / 40 2 / 2 

Wytrzymałość materiałów/ Strength of materials W/Ć/L/P 150 / 75 150 / 45 3 / 3 

Podstawy reologii W/L 50 / 30 50 / 20 1 / 1 

Rysunek techniczny  L 50 / 30 50 / 16 1 / 1 

Hydrologia i hydraulika W/Ć 50 / 30 50 / 20 1 / 1 

Materiały budowlane W/L 150 / 90 150 / 40 3 / 3 

Konstrukcje metalowe W/P 125 / 75 125 / 35 2,5 / 2,5 

Instalacje budowlane W/P 50 / 30 50 / 20 1 / 1 

Przedmiot do wyboru (1z2) W/Ć 75 / 30 75 / 16 1,5 / 1,5 

Nowoczesne materiały budowlane      

Inżynieria materiałów budowlanych       

Razem:  800 / 450 800 / 252 16 / 16 
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9. Praktyka 

Praktyki na kierunku Budownictwo są obligatoryjnym elementem kształcenia. 

Program studiów na kierunku Budownictwo przewiduje odbycie czterotygodniowej 

zawodowej praktyki wakacyjnej na studiach pierwszego stopnia na 6 semestrze studiów (5 pkt 

ECTS zaliczane do 6 semestru). 

Cele praktyk 

Praktyki dają studentom możliwość poszerzenia wiedzy o zagadnienia praktyczne oraz 

zapoznania się z potencjalnym przyszłym pracodawcą, z jego potrzebami i wymaganiami. 

Przedsiębiorstwo lub instytucja przyjmująca studentów na praktykę ma z kolei możliwość 

poznać potencjalnych przyszłych pracowników, wykorzystać ich wiedzę i umiejętności, a także 

wpływać na dalszy bieg ich studiów, w celu dopasowania ich kompetencji do swoich potrzeb. 

Główne cele praktyki zawodowej na kierunku Budownictwo, to: 

− wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu inżyniera; 

− wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach 

w praktyce; 

− kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. 

umiejętności: organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie 

w trudnych sytuacjach, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do 

samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania; 

−  stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy; 

− kształtowanie wysokiej kultury oraz postaw etycznych w pracy zawodowej; 

− pogłębienie przekonania o konieczności uczenia się przez całe życie i samodoskonalenia 

w zakresie kompetencji osobistych i zawodowych; 

− gromadzenie materiałów do pracy dyplomowej. 

Zakres praktyk został zawarty w karcie przedmiotu „Praktyka zawodowa”. 

Efekty uczenia się 

Na studiach pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo zostały określone następujące 

efekty uczenia się: 

− zdobycie wiedzy z matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów nauki przydatnych 

do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z budownictwem, 

− uzyskanie podstawowych wiadomości z ekonomiki budownictwa i kosztorysowania, 



UTH w Radomiu  Wydział Mechaniczny 

Program studiów na kierunku: Budownictwo (I stopień) 

29 

 

− poznanie materiałów stosowanych do wytwarzania wykończeniowych elementów 

architektonicznych, 

− zdobycie wiedzy z zakresu reologii materiałów budowlanych, ich korozji oraz trwałości 

obiektów budowlanych, 

− rozwijanie umiejętności związanych z odczytaniem rysunków architektonicznych, 

budowlanych, instalacyjnych i geodezyjnych, a także wykonywania inwentaryzacji 

oraz sporządzania dokumentacji graficznej obiektu budowlanego w środowisku wybranych 

programów komputerowego wspomagania projektowania, 

− rozwijanie umiejętności związanych z projektowaniem architektonicznych elementów 

wykończeniowych, 

− interpretacja wyników badań geologicznych, hydrologicznych i geotechnicznych podłoża 

w aspekcie posadowienia obiektów budowlanych, 

− sporządzanie bilansu energetycznego i współpraca przy kształtowaniu komfortu 

wewnętrznego obiektu budowlanego, 

− kształtowanie świadomości znaczenia posiadanych kompetencji społecznych w tworzeniu 

warunków rozwoju i rozwiązywaniu problemów. 

Treści programowe Praktyki zawodowej mogą zostać uszczegółowione i dostosowane do 

specyfiki działalności danej jednostki organizacyjnej, w której student odbywa praktykę.  

 

Formy realizacji praktyk 

Studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo mają możliwość odbycia 

praktyk grupowych w zakładach współpracujących z wydziałem lub samodzielnie wyszukać 

zakład lub instytucję, w której (po zaakceptowaniu opiekuna praktyk) będą odbywać praktykę.  

Przy wyborze miejsc odbywania praktyki studenci mogą także skorzystać z pomocy Centrum 

Promocji Studentów i Absolwentów – Biuro Karier UTH Radom. 

Firma, instytucja przyjmująca studentów na praktykę potwierdza możliwość osiągnięcia 

zakładanych dla praktyki efektów uczenia się akceptując Ramowy program praktyki. 

Praktyki przeprowadzane są w okresie wakacyjnym (międzysesyjnym), tj. od końca 

czerwca do połowy września. 

System kontroli praktyk 

Rektor, na wniosek Dziekana Wydziału, powołuje spośród nauczycieli akademickich 

wydziału opiekunów praktyk studenckich. Opiekun praktyki jako przedstawiciel Uczelni jest 

upoważniony do rozstrzygania, wspólnie z kierownictwem zakładu pracy, spraw związanych 
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z przebiegiem praktyk. Opiekun sprawuje kontrolę nad przebiegiem praktyki, przygotowuje 

dokumenty związane z organizacją praktyk, w tym Porozumienia między Uczelnią a zakładem 

pracy, zalicza praktyki i sporządza sprawozdanie z przebiegu i oceny praktyk.  

Zaliczenie praktyk 

Podstawą zaliczenia praktyki jest zaświadczenie z zakładu pracy o jej odbyciu oraz 

sprawozdanie z jej realizacji.  

Dopuszcza się zaliczanie praktyk w oparciu o pracę (działalność) zawodową, udział w innej 

praktyce lub obozie naukowym o ile ich charakter spełnia zakładane efekty uczenia się 

określone w Ramowym programie praktyki. Zrealizowanie ustalonych dla praktyki efektów 

uczenia się potwierdza koordynator praktyki na podstawie złożonych przez studenta 

dokumentów (mogą to być umowy o pracę, umowę zlecenia, zaświadczenia z zakładu pracy, 

zaświadczenia o odbyciu innej praktyki, zakres czynności, itp.). 

Szczegółowe zasady organizacji praktyk zawarto w regulaminach wydziałowych.    



UTH w Radomiu  Wydział Mechaniczny 

Program studiów na kierunku: Budownictwo (I stopień) 

31 

 

10.  Aspekty programu studiów i jego realizacji, które służą 
umiędzynarodowieniu 

Studenci studiów pierwszego stopnia kierunku Budownictwo mogą uczestniczyć 

w programach międzynarodowych. Oferta kierowana do studentów jest corocznie poszerzana. 

Studenci mogą wyjeżdżać w ramach 19 umów Programu ERASMUS+, zawartych przez UTH 

Radom z uczelniami partnerskimi z Belgii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, 

Słowacji, Turcji, Węgier, Włoch. Z programów międzynarodowych korzystają nauczyciele 

akademiccy, którzy zdobyte na uczelniach partnerskich doświadczenie wykorzystują w pracy 

dydaktycznej. 

Kierunek Budownictwo oferuje studentom możliwość kształcenia w formule English 

Friendly. Oznacza to, że wybrane zajęcia oferowane są w języku angielskim w sposób 

dostosowany do poziomu i umiejętności językowych studentów. Podczas laboratoriów oraz 

ćwiczeń wykorzystywane jest oprogramowanie edukacyjne w wersji anglojęzycznej. Dzięki 

temu przyszli inżynierowie mogą doskonalić swoje kompetencje językowe. 

11.  Zasady rejestracji na kolejny semestr oraz dozwolony deficyt 
punktów ECTS po poszczególnych semestrach 

Główne zasady rejestracji na kolejny semestr zastały opisane w Regulaminie studiów UTH 

Radom. Student uzyskuje rejestrację na kolejny semestr, jeżeli uzyskał łączną liczbę punktów 

ECTS wymaganą do zaliczenia danego semestru, z deficytem punktów nie większym niż:  

• po semestrach I, II, III, IV, V - 12 ECTS,  

• po semestrze VI – 6 ECTS. 

Kolejnym warunkiem jest także zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych na 

kierunku Budownictwo ujętych w planie studiów, z opóźnieniem nie większym niż dwa 

semestry. W stosunku do studenta, który nie uzyskał wymaganej liczby punktów ECTS, 

dziekan wydaje decyzję o skierowaniu na powtarzanie przedmiotów i warunkową rejestrację 

z deficytem punktowym na następny semestr albo skierowaniu na powtarzanie semestru. 

Student powtarzający semestr nie jest zobowiązany do ponownego uzyskania zaliczeń 

z przedmiotów, z których uzyskał ocenę pozytywną, jeśli nie uległy zmianie efekty uczenia się 

zdefiniowane dla tych przedmiotów. Sposób i termin zaliczenia brakujących przedmiotów 

ustala dziekan. Maksymalny termin zaliczenia powtarzanych przedmiotów nie może być 

dłuższy niż okres dwóch semestrów. 
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12. Zasady dyplomowania 

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów jest uzyskanie 

efektów uczenia się określonych w programie studiów, uzyskanie co najmniej 210 punktów 

ECTS, pozytywna ocena pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego. 

Praca dyplomowa - inżynierska, jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia praktycznego 

prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami pierwszego stopnia 

na kierunku Budownictwo (profil ogólnoakademicki) oraz umiejętności samodzielnego 

analizowania i wnioskowania. 

Praca dyplomowa - inżynierska przed egzaminem dyplomowym, sprawdzana jest 

z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

Warunki ukończenia studiów oraz szczegółowe zasady dyplomowania zawarto w: 

− Regulaminie studiów w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu, 

− Procedurze dyplomowania na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-

Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Załącznik do Uchwały Rady 

Wydziału nr XXI/05/2016 z dnia 15.12.2016, tekst ujednolicony (Uchwała RW nr 

VIII/11/2017 z dnia 27.04.2017 r.), 

− Sylabusie przedmiotu „Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu 

dyplomowego”, 

− Procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych przed dopuszczeniem ich do obrony 

w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego 

w Radomiu (Załącznik do zarządzenia R-3/2019 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-

Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 lutego 2019 r.).  

 

Zasady przygotowania pracy dyplomowej:  

− Student przygotowuje pracę pod kierunkiem promotora.  

− Tematy prac dyplomowych zatwierdza dziekan na wniosek kierowników zakładów.  

− Tematy prac, wraz ze wskazaniem promotora, podawane są do wyboru studentów nie 

później niż na dwa semestry przed zakończeniem studiów.  

− Pracę dyplomową inżynierską student wykonuje pod kierunkiem wyznaczonego przez 

dziekana nauczyciela akademickiego co najmniej ze stopniem naukowym doktora.  

− Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz jeden recenzent.  

− Student składa oświadczenie, według ustalonego na wydziale wzoru, o samodzielnym 
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wykonaniu pracy dyplomowej oraz o zgodności wersji elektronicznej z wersją 

drukowaną. 

− Student składa pracę dyplomową w formie papierowej i elektronicznej nie później niż 

w terminie 3 miesięcy po dacie zakończenia zajęć w ostatnim semestrze studiów. 

W przypadku niezłożenia pracy w wyżej wskazanym terminie student otrzymuje ocenę 

niedostateczną. 

 

Kryteria oceny pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta są następujące: 

1. Zgodność treści pracy z tytułem. 

2. Układ pracy, struktura podziału treści, kolejność rozdziałów, kompletność tez. 

3. Merytoryczna zawartość pracy. 

4. Czy i w jakim zakresie, praca stanowi nowe ujęcie problemu? 

5. Dobór i wykorzystanie źródeł.  

6. Formalna strona pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania pracy, spis 

rzeczy, odsyłacze). 

7. Możliwości wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie innym instytucjom, 

materiał źródłowy). 

 

Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powoływaną przez Dziekana. Dziekan 

zostaje powiadomiony o terminie obrony przez przewodniczącego komisji, a następnie 

zatwierdza ten termin. 

Egzamin składa się z dwóch części:  

− prezentacji pracy dyplomowej (główne tezy i osiągnięcia pracy) wraz z dyskusją na jej 

temat. Każdy z członków komisji może zadać pytanie związane tematycznie 

z prezentowaną pracą. Prezentacja oceniana jest przez wszystkich członków komisji. 

Przewodniczący komisji wpisuje do protokołu egzaminu dyplomowego ocenę 

z prezentacji pracy, po uzgodnieniu jej z członkami komisji.  

− odpowiedzi na 3 pytania (1 pytanie z zakresu przedmiotów podstawowych 

i kierunkowych, 1 pytanie z zakresu przedmiotów specjalnościowych oraz 1 pytanie 

z zakresu tematyki pracy). Dyplomant odpowiada na pytania w dowolnej kolejności. 

Pytanie z zakresu tematyki pracy jest formułowane przez członków komisji. Pytania 

z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych oraz specjalnościowych dyplomant 

wybiera losowo z zestawów, zatwierdzonych przez Radę Wydziału, które są podane do 

publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Wydziału. Zestawy 
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pytań egzaminacyjnych są przygotowywane przez Kierunkowe Komisje ds. Oceny Efektów 

Kształcenia.  

Zestawy pytań egzaminacyjnych powinny zawierać: 

− w przypadku studiów I stopnia – 40 pytań z zakresu przedmiotów podstawowych 

i kierunkowych oraz po 30 pytań z zakresu poszczególnych specjalności. 

Ustalenie oceny z egzaminu dyplomowego oraz ostatecznego wyniku studiów odbywa się 

na posiedzeniu niejawnym komisji, po zakończeniu egzaminu dyplomowego. Odpowiedzi 

na pytania są oceniane w skali podanej w Regulaminie Studiów.  

Ocena z egzaminu dyplomowego stanowi średnią arytmetyczną oceny z prezentacji pracy 

dyplomowej oraz oceny z odpowiedzi na 3 pytania (liczonej jako średnia arytmetyczna 

z ocen cząstkowych). Wszystkie wymienione wyżej oceny muszą być pozytywne.  

Komisja egzaminacyjna wylicza ostateczny wynik studiów według algorytmu określonego 

w Regulaminie Studiów i sporządza stosowny protokół według wzoru obowiązującego 

w Uczelni, który stanowi załącznik do akt osobowych studenta. 

 

 

 

 


