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3,5- 
letnie

bez 
specjalności

1,5-
roczne

• budowle – informacja i modelowanie (BIM) • 
budowle i środowisko • infrastruktura transpor-
tu lotniczego • inżynieria wodna i komunalna

biura projektowe • przedsiębiorstwa 
wykonawcze • nadzór budowlany • 
przemysł materiałów budowlanych • 
jednostki administracji państwowej 
i samorządowej

4,5- 
letnie

• drogi kolejowe
• drogi, ulice i autostrady 
• konstrukcje budowlane 
   i inżynierskie 
• technologia i organizacja
   budownictwa

1,5-
roczne

2- 
letnie

• budowlane obiekty inteligentne • drogi kole-
jowe • drogi, ulice i autostrady • konstrukcje bu-
dowlane i inżynierskie • mechanika materiałów 
i konstrukcji budowlanych • mosty i budowle 
podziemne • technologia i organizacja budow-
nictwa • zarządzanie i marke  ng w budownic-
twie 

2- 
letnie • zastosowania informatyki w budownictwie

3,5- 
letnie

bez 
specjalności

1,5-
roczne • building and engineering structures

GOSPODARKA 
PRZESTRZENNA

kierunek 
międzywydziałowy 

(WA – WIL – WIŚ)*

3,5- 
letnie

bez 
specjalności 

(WA – WIL – WIŚ)*

1,5-
roczne • urbanistyka i transport (WA – WIL)

jednostki lokalnego samorządu tery-
torialnego • zarządy gospodarki ko-
munalnej i transportu • planowanie 
i  realizacja infrastruktury technicznej 
i transportowej z zakresu zaopatrze-
nia w wodę i odprowadzania ścieków, 
gospodarowania wodami opadowy-
mi • biura projektowe • jednostki re-
gionalnego samorządu terytorialnego 

TRANSPORT 3,5- 
letnie

4,5- 
letnie    bez specjalności

1,5-
roczne

• inteligentne zintegrowane systemy transpor-
towe i logistyczne • transport kolejowy • trans-
port lotniczy

przedsiębiorstwa transportowe, spe-
dycyjne i centra logistyczne • działy 
transportowe przedsiębiorstw • za-
kłady komunikacji miejskiej • zarządy 
dróg i transportu • inspekcja trans-
portu samochodowego • administra-
cja samorządowa

1,5-
roczne

2- 
letnie • spedycja • transport miejski

2- 
letnie • systemy transportowe i logistyczne

* Rekrutacja i kształcenie na międzywydziałowym kierunku studiów I stopnia gospodarka przestrzenna, prowadzonym łącznie przez Wydział Architektury, 
     Wydział Inżynierii Lądowej i Wydział Inżynierii Środowiska, odbywać się będą w ramach międzywydziałowej oferty edukacyjnej i wspólnej liczby miejsc.
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