
Technik budownictwa 

TECHNIKUM BUDOWLANO-GEODEZYJNE 

Budownictwo należy do rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. „Budowlańcy” należą 
do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicą. Pracodawcy krajowi oczekują wy-
kwalifikowanych i profesjonalnie przygotowanych absolwentów. Pracodawcy zagraniczni cenią 
sobie polskich fachowców z branży budowlanej posługujących się językiem zawodowym. Tech-
nik budownictwa może wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z: budową do-
mów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, 
budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów 
budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.  

UCZNIOWIE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ: 
kształcenia się w dobrze wyposażonych pracowniach do zajęć teoretycznych i praktycznych  
(z przedmiotów ogólnych i zawodowych), korzystania z pracowni multimedialnych i komputero-
wych odbywania ćwiczeń praktycznych i praktyk zawodowych u pracodawców 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: 
Absolwent - technik budownictwa nabędzie kwalifikacje i umiejętności do wykonywania nastę-
pujących zadań zawodowych:  

• organizowania stanowiska pracy na budowie zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz wymaganiami technologicznymi, 

• wykonywania typowych prac budowlanych w zespole i na stanowiskach indywidualnych, 

• korzystania z dokumentacji budowlanej, 

• dokonywania przedmiarów, pomiarów i obmiarów robót budowlanych, 

• wykonywania prac pomocniczych i naprawczych w budynkach, 

• prowadzenia dokumentacji budowy 

ZATRUDNIENIE 
Technik budownictwa może być zatrudniony w: firmach budowlanych budujących budynki 

oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach 
administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, 
administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.  

Absolwent przygotowany będzie do podjęcia studiów wyższych na wszystkich kierunkach 
technicznych 

NAUCZANE PRZEDMIOTY ZAWODOWE 
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: 

Budownictwo ogólne 
Dokumentacja techniczna 
Instalacje budowlane 
Język angielski w budownictwie 
Technologia murarstwa i tynkarstwa  
Organizacja robót budowlanych 
Kosztorysowanie w budownictwie 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: 
Dokumentowanie inwestycji 
Roboty murarskie i tynkarskie 
Nadzór procesu inwestycyjnego 
Dokumentacja kosztorysowa i przetargowa 
Praktyka zawodowa 
 

ZDOBYWANE KWALIFIKACJE: 
 
 

 
 

Zaprasza na kierunek: 

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich  

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów  


