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Kierunek
Studia I stopnia Studia II stopnia

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓWStacjo-
narne

Niesta-
cjonar-

ne
Specjalności Stacjo-

narne

Niesta-
cjonar-

ne
Specjalności

BUDOWNICTWO 3,5- 
letnie

4-
letnie

• budownictwo
   wodne 
   i geotechnika

1,5-
roczne

2-
letnie

• budownictwo
   wodne 
   i geotechnika
• inżynieria dróg 
   wodnych

fi rmy wykonawcze • biura projektowe • przemysł materiałów budow-
lanych • instytucje nadzoru budowlanego • jednostki administracji 
państwowej i samorządowej

GOSPODARKA 
PRZESTRZENNA

kierunek 
międzywydziałowy 
(WA – WIL – WIŚ)*

3,5- 
letnie

bez 
specjalności 

1,5-
roczne

• planowanie 
   przestrzenne
   i gospodarka
   komunalna
    (WIŚ - WA)

biura i fi rmy projektowe zajmujące się planowaniem przestrzennym 
oraz planowaniem i projektowaniem infrastruktury technicznej i trans-
portowej • jednostki samorządu terytorialnego • jednostki wykonaw-
cze realizujące zadania planowania, kształtowania rozwiązań i  realiza-
cji infrastruktury technicznej i transportowej z zakresu zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ścieków, gospodarowania wodami opadowy-
mi • jednostki administracji publicznej • organizacje pozarządowe

INŻYNIERIA 
ŚRODOWISKA

3,5- 
letnie

4-
letnie

• ciepłownictwo,
ogrzewnictwo, 
wentylacja
i klimatyzacja

• hydrotechnika
   i geoinżynieria
• inżynieria 
   sanitarna

1,5-
roczne

2-
letnie

• ciepłownictwo,
ogrzewnictwo, 
wentylacja
i klimatyzacja

• hydrotechnika
   i geoinżynieria
• inżynieria 
   sanitarna

biura projektowe i fi rmy wykonawcze działające w obszarze instalacji 
– ogrzewania budynków i sieci cieplnych, wentylacyjnych i klimatyza-
cyjnych, wodociągowo-kanalizacyjnych, odnawialnych źródeł energii, 
ochrony powietrza, termicznej utylizacji odpadów • przedsiębiorstwa 
wodociągowe lub energetyczne • własna działalność gospodarcza • 
budownictwo hydrotechniczne, komunalne, komunikacyjne • instytu-
cje administracji samorządowej i państwowej • szkolnictwo

ODNAWIALNE 
ŹRÓDŁA ENERGII 

I 
INFRASTRUKTURA 

KOMUNALNA 

3,5- 
letnie

bez 
specjalności

przedsiębiorstwa zajmujące się eksploatacją infrastruktury komu-
nalnej (MPWiK, MPO, MPEC) • biura projektowe i fi rmy wykonawcze 
realizujące inwestycje w zakresie instalacji i systemów OZE – jako pro-
jektanci i kierownicy robót • instytucje i organizacje wykorzystujące, 
koordynujące i fi nansujące wdrażanie OZE w kraju i za granicą • jed-
nostki samorządu terytorialnego i administracji państwowej, prowa-
dzące analizy efektywności inwestycji oraz źródeł ich fi nansowania •
własna działalność gospodarcza

* 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.


