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Inżynier budownictwa:
Inżynier budownictwa zajmuje się tworzenie projektów budynków 
i konstrukcji budowlanych oraz planowaniem i organizacją budowy 
– kierowanie, nadzorowanie budowy. Inżynierowie pracują przy 
budowie domów, mostów, wieżowców, dróg, autostrad… 
budują świat.

Wymagania:
Aby zostać inżynierem budowlanym potrzebne jest odpowiednie 
wykształcenie (wyższe studia), a potem ukończona praktyka i 
zdany egzamin zawodowy. Na uczelniach wyższych (najczęściej 
Politechnikach) wykładana jest inżynieria lądowa (budownictwo), 
której ukończenie (studia I stopnia - tzw. studia zawodowe 
- inżynierskie) prowadzi do zdobycia zawodu inżyniera 
budownictwa. Studia na kierunku budownictwo trwają od 
3,5 roku do 5 lat w zależności od toku studiów. Dalej inżynier 
może decydować się na specjalizację, np. budownictwo ogólne, 
konstrukcje budowlane, budowa dróg i mostów itp. Inżynierowie 
budowlani znajdują pracę na całym świecie.

Profiler 
zawodowy 
to narzędzie 
do planowania 
Twojej
przyszłości. 
Zaplanowania 
miejsca, 
w którym 
znajdziesz się 
za 10 lat.

Na kolejnych stronach znajdziesz opisy zawodów. 
Sprawdź jak to co umiesz i lubisz robić może przydać 
się w Twojej karierze zawodowej. 

Wybierz zawód, w którym będziesz czuć się dobrze. 
Wybór jest Twój.
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Warto pomyśleć o zawodzie
inżyniera jeśli:

precyzyjne, logiczne myślisz, 

lubisz nauki ścisłe (matematyka, fizyka, chemia),
  
dostrzegasz schematy i zależności (widzisz wewnętrzną 
strukturę różnych złożonych rzeczy czy pojęć, poszukujesz 
harmonii i porządku 
w swoim otoczeniu),

uwielbiasz oglądać programy popularno-naukowe, 
rozwiązujesz zagadki, łamigłówki, grę w warcaby i szachy, 
planszowe gry strategiczne,

lubisz pracę z liczbami, wzorami i operacjami 
matematycznymi, 

chętnie podejmujesz wyzwania związane 
z rozwiązywaniem problemów, 

jesteś systematyczny/na, dobrze zorganizowany/na, 
konsekwentnie działasz

masz zawsze logiczne argumenty na to, co robisz i jak 
myślisz, dobrze formułujesz wnioski na podstawie 
informacji, dostrzegasz związki przyczynowo skutkowe,

masz zdolności do rozumienia i operowania 
abstrakcyjnymi symbolami, posługiwania się pojęciami 
czasu, miejsca, ilości, liczby.
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Marcin: duzo fajnych rzeczy 

MONIKA: prenumeruje

Paweł:

Paweł: polecam   http://www.archdaily.com/

Bartek: jedna z lepszych stron o architektorze !

Karol:        
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ADAM: b fajne, słucham tego na okrągło

MONIKA: wow :)

Paweł:

Ola: :D

Karol: fajne tattoo, też se takie zrobie :)

GOSIA: święta prawda

Grzesiek:        popieram

IWONA: nigdy nie przestawaj wierzyć w siebie 

tylko dlatego że inni w ciebie zwątpili.



Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, o tym jak zdobyć 
dobry zawód, poradzić się doradcy zawodowego, albo 
znaleźć pomoc w wyborze zawodu dla Ciebie zajrzyj na:

- Młodzieżowe Biura Pracy - www.mbp.ohp.pl,

- Usługi Elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia - 
www.praca.gov.pl,

- Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego - 
www.zzdz.pl

lub znajdź miejsce w swojej najbliższej okolicy. 
Wpisz w google:

Klub Pracy, 
Młodzieżowe Centru Kariery, 
Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, 
Ośrodek Szkolenia Zawodowego

+ nazwa Twojej miejscowości.

Wybór należy do Ciebie!
Publikacja bezpłatna opracowana w ramach projektu „Q pracy!” 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.


