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1. WPROWADZENIE 

W pracy dokonano oceny jako ci in ynierów, absolwentów kierunku budownictwo 

przez pracodawców, a mianowicie przez projektanta inwestycji budowlanych Biuro Projek-

tów Budownictwa Chodor-Projekt sp. z o.o. oraz przez wykonawc SKANSKA S.A. Plat-

forma wykonawcza i projektowa, to dwa g ówne pola dzia ania in ynierów. 

Post puj ca w ostatnich latach globalizacja gospodarki i spo ecze stwa powoduje, e

dost p do rynku Unii Europejskiej b d  mia y te organizacje, które osi gn  zaufanie klien-

tów do jako ci swoich wyrobów i us ug. Oznacza to konieczno  konkurowania na rynku, 

umiej tno ciami, innowacyjno ci , cen  oraz szybkim spe nianiem oczekiwa  klienta. Mu-

sz  wi c nast powa  ci g e zmiany w procesach zarz dzania organizacj , wynikaj ce

z szybkiego przep ywu ogromnych ilo ci informacji, post pu technologicznego oraz rosn -

cej z o ono ci procesów inwestycyjnych i spo ecznych. Z tych mechanizmów wynikaj

oczekiwania pracodawcy w stosunku do wiedzy, umiej tno ci i postaw pracownika, in y-

niera, absolwenta kierunku budownictwa. Pozyskanie dobrze przygotowanej kadry in y-

nierskiej jest podstawowym warunkiem zwi kszenia konkurencyjno ci oraz ograniczenia 

kosztów i czasu szkolenia nowych pracowników i skrócenie czasu od momentu zatrudnie-

nia do chwili, w której in ynier jest ju  wystarczaj co wydajny i kreatywny.  

W celu zwi kszenia jasno ci wywodów prac  z o ono z dwóch g ównych cz ci zgod-

nych z obszarami dzia a  przysz ego in yniera: obszaru projektowania oraz obszaru wyko-

nawstwa. Co prawda, te dwa obszary s  wzajemnie sprz one i przenikaj  si  w wielu 

aspektach, ale w obu wyst puj  odmienne potrzeby zwi zane z istot  dzia a .

W pracy zwrócono uwag  na potrzeby nowoczesnej, globalnej gospodarki i przedsi -

biorstw j  tworz cych. Strategiczny cel wspó czesnego kszta cenia jest zdefiniowany przez 

wskazanie drogi do zrównowa onego, ci g ego rozwoju w dynamicznie zmieniaj cych si

warunkach globalizacji i synergii wielu dziedzin gospodarki, w której in ynier powinien 

odgrywa  rol  osoby zaufania publicznego i nowej elity nie tylko technicznej, ale te  spo-

ecznej, humanistycznej i ekologicznej. 
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2. IN YNIER-PROJEKTANT (opracowa  Leszek Chodor) 

Praca in yniera, absolwenta uczelni w obszarze projektowania jest naturalnym „prze-

d u eniem” dzia a  realizowanych w trakcie studiów ze wzgl du na zbie no  rodzaju pra-

cy, podejmowanych wysi ków oraz wymaga . Dlatego ocen  kszta cenia i zdefiniowanie 

potrzeb pracodawców rozpoczniemy od obszaru projektowania. 

2.1. Ankieta CH-P „Kwalifikacje in yniera projektanta” 

W celu obiektywnej oceny jako ci kszta cenia in yniera-projektanta sformu owano ankiet

adresowan  do czynnych zawodowo projektantów, absolwentów kierunku budownictwo. Ba-

danie ukierunkowano na potrzeby obs ugi projektowej, w tym pracy in ynierów-konsultantów. 

W przypadku kwestionariusza adresowanego do innych grup zawodowych, np. in ynierów 

budowy, zawarte w niej pytania, a w szczególno ci komentarze wymaga yby korekty. 

Poniewa  rozwini cie pyta  ankiety jest w zasadzie sformu owaniem potrzeb praco-

dawcy in yniera-projektanta, wi c poni ej przedstawiamy pe n  jej tre , cznie z komen-

tarzami do pyta , uj tymi w nawiasy klamrowe {}. 

Postawiono dwa pytania:

1) [U] Jak oceniasz poziom faktycznych umiej tno ci po uko czeniu uczelni? 

2) [P] Jakie umiej tno ci s  potrzebne lub by yby wskazane z punktu widzenia wykony-

wania pracy zawodowej projektanta? 

z nast puj c  skal  ocen: 

a) dla [U]miej tno ci wyniesionych z uczelni: 

0 = przekaz niedostateczny, 

1 = znajomo  zagadnienia (przekaz jasny, ale raczej powierzchowny), 

2 = rozumienie (pojmowanie), 

3 = umiej tno  zastosowania, 

4 = umiej tno  analizy i/lub syntezy szerszej wiedzy; 

b) dla [P]otrzeb w pracy zawodowej projektanta:  

0 = niepotrzebne, 

1 = potrzebne rzadko, 

2 = zwykle potrzebne, 

3 = potrzebne bardzo cz sto,

4 = niezb dne. 

Zwrócono si  z pro b , by ka de pytanie oceni  wed ug kryterium [U] i niezale nie [P] 

oraz uzasadni  odpowied . Niestety tylko ok. 55% kwestionariuszy spo ród 42 zwrócono 

z uzasadnieniem. Niemniej otrzymane uzasadnienia s  bardzo ciekawe i omówione w dal-

szej cz ci niniejszego opracowania. Ankiet  oceniono jako trudn , i wymagaj c  wnikli-

wej analizy. Zdaniem ankietowanych tre ci pyta  stawa y si  jasne dopiero po przeanali-

zowaniu wszystkich kwestii. Taki sonda  przeprowadzono rozmy lnie, poniewa  by  adre-

sowany do czynnych zawodowo in ynierów projektantów, od których wymaga si  rozu-

mienia tre ci i zastanowienia si  nad formu owanymi opiniami. 

Pytania zadano z {komentarzami} o nast puj cej tre ci:

Dzia  1. Umiej tno ci podstawowe  

1.1. Nauka podstawowa (matematyka) 

{ Formalizm matematyczny, opis modelu matematycznego, rozwi zywanie pro-

blemów natury, podstawowe dzia y: analiza matematyczna, geometria wykre lna 
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i analityczna, analiza numeryczna, analiza zbiorów, statystyka i rachunek praw-

dopodobie stwa }

1.2. Nauki przyrodnicze 

{ Fizyka, chemia. Podstawowe prawa natury oraz w asno ci wiata na ró nych po-

lach (grawitacja, elektromagnetyczno , nuklearna itd. znajomo  praw podstawo-

wych (konstytutywnych). Dok adno  poznania – precyzja pomiarów oraz chaos. 

Nauki o przyrodzie: biologia, ekologia, geologia, ochrona rodowiska } 

1.3. Nauki humanistyczne

{ W celu efektywnego, profesjonalnego wykonywania zawodu in yniera, koniecz-

na jest znajomo : filozofii, psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, religioznaw-

stwa w tym abstrakcyjnych idei, a tak e aspektów stosowanych, w tym ankiet, te-

stów, j zyków, kultury, literatury, a tak e rozumienia tekstów, sztuki, itd. }

1.4. Nauki spo eczne

{ In ynier dzia a na polu socjalnych oddzia ywa  ludzkich, grup spo ecznych i insty-

tucji. Potrzebna umiej tno  identyfikacji oraz analizy aktualnych zdarze  spo ecz-

nych na tle teoretycznych i eksperymentalnych modeli spo ecznych, a w szczególno-

ci zagro e  spo ecznych i rodowiskowych, ekonomiki, bezpiecze stwa oraz 

ochrony spo eczno ci } 

Dzia  2. Technika i technologia 

2.1. Nauka o materia ach

{ Znajomo  materia ów i technologii budowlanych, a w szczególno ci wspó cze-

snych osi gni  na tle uwarunkowa  historycznych; materia y kompozytowe ich 

analiza i synteza, technologie nowoczesne materia y ziarniste (w tym grunty); re-

cykling materia ów } 

2.2. Mechanika 

{ Modelowanie, analiza i rozwi zywanie zada  mechaniki cia  sta ych, cieczy i gazów, 

prawa mechaniki w tym budowli, teorie spr ysto ci i nieliniowo ci. Metody anali-

tyczne i komputerowe – metoda elementów sko czonych. Mechanika gruntów i ska  } 

2.3. Metody badawcze

{ Eksperymenty do wiadczalne (laboratoryjne i in situ); Miernictwo geotechnicz-

ne, metody bada  gruntów historyczne i sondowania; obróbka danych, rachunek 

b dów, analiza wymiarowa. Eksperymenty numeryczne: metody symulacji nume-

rycznych i ich wspó czesne znaczenie. Budowa modeli matematycznych na pod-

stawie wyników eksperymentów } 

2.4. Umiej tno  postawienia problemu

{ Identyfikacja problemu in ynierskiego, modelowanie na podstawie znajomo ci

podstawowych praw natury. Zdefiniowanie za o e  i potrzeb. Opisanie problemu 

w j zyku formalizmu matematycznego oraz w j zyku potocznym, a tak e spo ecz-

nym i prawniczym. Sformu owanie koncepcji i alternatywnych rozwi za  }  

2.5. Umiej tno  rozwi zania zdefiniowanego problemu

{ Zrozumienie stopnia z o ono ci problemu – rozwi zanie fundamentalnych zada

in ynierskich, lecz tak e umiej tno  zdefiniowania potrzeb w pokrewnych lub 

hybrydowych dyscyplinach na zasadzie pracy zespo owej. Problemy dyscypliny 

reprezentowanej przez in yniera wymagaj  samodzielnego rozwi zania za pomoc

adekwatnych technik narz dzi, w tym arkuszy i programów in ynierskich } 

2.6. Podstawy projektowania

{ Proces iteracyjny projektowania. Etapy projektowania: koncepcja, wariantowa-

nie, analizy kosztowe wraz z uwzgl dnieniem kosztu ryzyka. Postawienie za o e ,
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definiowanie systemu, detalowanie. Opisanie procesu projektowania i wykonaw-

stwa z o onych systemów i elementów lub procesów oraz oszacowanie z o ono ci

projektu z wykorzystaniem standardów praktycznych, i oczekiwa  klientów Anali-

za koncepcyjna problemu, opisanie i zorganizowanie rozwi zania zespo owego } 

2.7. Wykonawstwo i eksploatacja

{ Zidentyfikowanie i opisanie technologiczno ci (wykonalno ci) projektu (inwe-

stycji) oraz wymogów dotycz cych jego eksploatacji i utrzymania. Okre lenie za-

równo zwyk ych jak i krytycznych, nag ych zdarze  podczas wykonawstwa oraz 

eksploatacji. Umiej tno  zorganizowania procesu wykonawstwa i utrzymania in-

westycji na zasadach pracy zespo owej. Umiej tno  komunikacji z serwisem po-

przez jasny opis technicznych wymaga  } 

2.8. Stan obecny na tle historii okre lonej dziedziny techniki lub technologii oraz per-

spektywy rozwoju 

{ W celu okre lenia perspektyw rozwoju konieczna jest znajomo  historii dzie-

dziny techniki lub technologii oraz zdefiniowanie jej aktualnego miejsca. Spojrze-

nie na perspektywy z pozycji globalizacji i osi gni wiatowych, umiej tno  do-

cierania do aktualnych informacji i stanu techniki oraz technologii. Ci g e samo-

kszta cenie w tym wzgl dzie. Analiz problemów in ynierskich w kontek cie spo-

ecznym, ekologicznym i ekonomicznym } 

2.9. Nakre lenie obszaru zagadnie  praktycznych okre lonej dziedziny techniki lub 

technologii z otwarciem na nowe problemy i innowacyjno

{ Znajomo  standardowych zada  reprezentowanej dziedziny techniki lub techno-

logii we wszystkich jej przejawach w stanie na dzie  dzisiejszy z otwarciem na 

problemy nieznane i przygotowanie do ich rozwi zywania lub zorganizowania ze-

spo u interdyscyplinarnego, je li przekraczaj  nakre lony obszar } 

2.10. In ynieria kosztów i wariantowanie jako podstawowe zadanie in yniera 

{ Opracowania kosztowe rozumiane jako integralny element dokumentacji in ynier-

skiej. Umiej tno  doradztwa inwestorowi poprzez analiz  rozwi za  wariantowych 

i szybk  (uproszczon ) analiz  kosztow . Pomoc dla wykonawcy w opracowaniach 

kosztowych w szczegó owej formie, b d cej kompetencj  wykonawcy } 

2.11. Umiej tno  oszacowania ryzyka i niepewno ci w stosunkach technicznych, go-

spodarczych i spo ecznych.

{ Znajomo  fundamentalnych praw niezawodno ci technicznej i spo ecznej oraz ry-

zyka. Umiej tno  przeliczenia ryzyka na j zyk ekonomiczny, finansowy. Stosowana 

analiza statystyczna i probabilistyczna, w szczególno ci w modelu obci e  syste-

mów zarówno mechanicznych jak i spo ecznych, w tym informatycznych } 

2.12. Zarz dzanie (koordynowanie) projektem rozumianym jako przedsi wzi cie

{ Zarz dzenie projektem (przedsi wzi ciem) rozumiane jako wiedza i umiej tno

zorganizowania i prowadzenia zespo u. Umiej tno ci integruj  wiedz  techniczn ,

organizacyjn , spo eczn , ekonomiczn ). W przypadku koordynowania projektu 

rozumianego jako opracowanie dokumentacji umiej tno  prowadzenia uzgodnie

mi dzybran owych oraz z instytucjami, gromadzenia, i syntezy rozproszonych da-

nych, a tak e umiej tno ci negocjacji, przygotowywania umów oraz szacowania 

kosztów prac } 

Dzia  3. Umiej tno ci zawodowe

3.1. Kodeks etyczny i zawodowy. Odpowiedzialno  zawodowa w zespole i spo eczno ci

{ In ynier jako zawód zaufania spo ecznego powinien dzia a  w okre lonych zasa-

dach etyki zawodowej. Poniewa  pracuje w zespole, wi c obowi zuj  go zasady 
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etyki spo ecznej/spo eczno ciowej, w którym nale y nakre li  sylwetk  i postaw

in yniera oraz misj  i obszar jego dzia alno ci } 

3.2. Umiej tno ci i techniki komunikacji

{ Umiej tno ci komunikacji obejmuj : jasny przekaz opisywanie/edytowanie pism 

oraz mówienie i rysowanie, a tak e umiej tno  czytania i s uchania, a w szczegól-

no ci poprawne odczytywanie pism, przepisów, standardów oraz prawid owe od-

czytywanie intencji rozmówców. In ynier powinien potrafi  w szczególno ci

przygotowywa  i/lub wykonywa  obliczenia, szkice odr czne, dokumentacj

w CAD, arkusze kalkulacyjne, opisy, specyfikacje techniczne oraz dokumentacj

kosztow , a tak e potrafi obs ugiwa  peryferyjne urz dzenia komputerowe oraz 

urz dzenia biurowe }  

3.3. Techniki negocjacji

{ In ynier potrafi prowadzi  negocjacje z klientem (inwestorem), urz dnikiem, ale 

tak e z partnerami oraz innymi osobami, z którymi b dzie dokonywa  uzgodnie

wyników swojej lub ich pracy. Techniki negocjacji oraz prowadzenia/ uczestnic-

twa w naradach lub prezentacji swoich prac } 

3.4. My lenie innowacyjne (uczenie o innowacyjno ci [3]),  

{ Wyzwaniem czasu jest my lenie innowacyjne, formu owanie nowych idei w po-

st powaniu twórczym i wizjonerstwo. Dzia anie odtwórcze, kopiowanie nawet do-

skona e nie jest wystarczaj ce, cho  czasami potrzebne. W celu przygotowania 

mentalnego do takiej roli in yniera powinno si  uczy  o innowacyjno ci, opraco-

waniu patentów, wzorów przemys owych i podstawach teoretycznych takiego spo-

sobu post powania } 

3.5. Integrowanie idei i technologii

{ Rezerwy proste, jednobran owe w technice i technologii s  na wyczerpaniu. 

W celu wpisania si  w nisze, zachodzi konieczno  syntezy i integrowania interdy-

scyplinarnych idei i technologii lub wi zania kilku pomys ów w danej bran y, np. 

stosowanie rozwi za  stalowo-betonowych. Kreowanie zrównowa onego projektu 

z uwzgl dnieniem aspektów technicznych, ekonomicznych, socjalnych i ekolo-

gicznych } 

3.6. Polityka publiczna/spo eczna  

{ Polityka spo eczna jest wyartyku owaniem stanu i warto ci/prowincji/ spo eczno-

ci. Dzia alno  in ynierska jest osadzona w spo ecze stwie, wi c in ynier powinien 

uwzgl dni  zakres oraz si  uwarunkowa  spo ecznych w regionie, w którym dzia a. 

W szczególno ci chodzi tu o architektów, urbanistów i planistów, ale tak e in ynie-

rów z bran y drogowej, sieci sanitarnych i elektrycznych. In ynier powinien posia-

da  umiej tno  prowadzenia dyskusji i konsultacji spo ecznych, a w nich umie

przedstawi  argumenty zgodne z polityk  spo eczn  i ekologiczn  regionu } 

3.7. Nauki o biznesie, publicznej administracji oraz prawie

{ In ynier powinien zna  fundamentalne prawa ekonomiczne, bo wci  obraca si

w sferze gospodarczych stosunków. Spo ród obszarów prawnych potrzebne jest swo-

bodne poruszanie si  w prawie cywilnym, prawie o gospodarce przestrzennej, prawie 

budowlanym, prawie o zamówieniach publicznych, o drogach publicznych, oraz zwi -

zanych z nimi rozporz dzeniach i przepisach wykonawczych. Wa na jest umiej tno

sporz dzania umów oraz prowadzenia inwestycji zgodnie z wzorcem FIDIC } 

3.8. Zasady i umiej tno  pracy w zespole 

{ Umiej tno  pracy w zespole jest podstawow  umiej tno ci  wspó czesnego in-

yniera. Praca w samotno ci (indywidualna) jest mo liwa tylko przy tradycyjnych 
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zadaniach i jest historyczn /mentaln  zasz o ci . Proces kszta cenia powinien wi c

by  prowadzony tak, by zach ca  do pracy zespo owej i wskazywa  j  jako ko-

nieczno , cho  stoi to w sprzeczno ci z tradycyjnym sposobem zadawania zada

i oceniania studentów }  

3.9. Umiej tno  kierowania zespo em

{ In ynier jako osoba o ponadprzeci tnych kwalifikacjach powinien by  przygo-

towywany do kierowania/liderowania zespo owi, w którym przebywa. Umiej t-

no  planowania prac zespo u, koordynacji oraz syntezy jego wyników, a tak e

oceny i motywacji. Zasady prac zespo ów oraz grup roboczych s  dobrze rozpo-

znane i stanowi  wiedz  teoretycznie dobrze uzasadnion  } 

3.10. Globalizacja – dzia alno  na platformie UE i wiatowej, wspólny j zyk w szcze-

gólno ci informatyczny 

{ Organizowanie, formu owanie oraz rozwi zywanie problemów in ynierskich 

w kontek cie globalnym, rozumianym jako: 1) proces globalizacji spo ecze stw oraz 

róde  informacji, 2) globalny przekaz, który powinien by  rozumiany przez in ynie-

rów UE oraz wiatowych, 3) globalny profesjonalizm w multikulturze. W celu zdo-

bycia przewagi konkurencyjnej trzeba stosowa  najnowsze zdobycze technologiczne, 

a w szczególno ci informatyczne, gdzie przyk adem jest najnowsza linia softwaru do 

projektowania budowlanego w technologii BIM (Building Information Model) } 

Dzia  4. Problemy wybrane

4.1. Jasne wydzielanie etapów projektowania (koncepcja, rozwi zanie podstawowe, 

rozwi zania wykonawcze, produkcyjne) oraz udzia  w nich uczestników gry go-

spodarczej: projektanta, wykonawcy i inwestora  

4.2. Wykonywanie opracowa  kosztowych uproszczonych, wymaganych w globalnej 

gospodarce UE 

4.3. Wdro enie nowoczesnego warsztatu in yniera (programy 3D+ z technologi  BIM 

oraz mo liwo ci internetu i intranetu) 

4.4. Omówienie procesu zawierania umów inwestycyjnych, w szczególno ci FIDIC. 

4.5. Zach canie do my lenia innowacyjnego i twórczego, a zniech canie do rozwi za

odtwórczych (powielania, na ladownictwa) oraz bezkrytycznego stosowania prze-

pisów i norm 

4.6. Przekazywanie wiedzy globalnej, w szczególno ci opartej na podr cznikach w for-

mie Eurokodów (norm PN-EN) 

4.7. Stosowanie technik pracy zespo owej 

Dzia  5. Test – poprawa kszta cenia

Czy Twoim zdaniem do poprawy kszta cenia in ynierów najbardziej znacz ce by oby: 

5.1. Polepszenie jako ci programów nauczania, np. poprzez 

a) powszechne studia indywidualne (wybieralne) mi dzywydzia owe, 

b) ustalenie katalogów przedmiotów wybieralnych,  

c) technika edukacji w zespo ach intra-i interdyscyplinarnych z udzia em specjali-

stów rozmaitych bran , warsztaty takiej techniki, 

d) prowadzenie edukacji poprzez permanentn  dyskusj  w zespo ach, 

e) zwi kszenie udzia u zdobywania wiedzy we wspó pracuj cych z uczelni  Biu-

rach Projektów oraz u Wykonawców, 

f) zespo owe egzaminowanie kwalifikacji równie  poprzez prowadzenie dyskusji 

nad problemem, 

g) w inny sposób (jaki). 
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5.2. Lepszy dobór s uchaczy i studentów, np. poprzez: 

a) wy sze wymagania wst pne, 

b) podzia  na grupy zale nie od zdolno ci, umiej tno ci i zaanga owania,  

c) w inny sposób (jaki). 

5.3. Lepszy dobór nauczycieli, np. poprzez: 

a) wybór naturalny przez studentów w drodze zapisów na wyk ady.

b) zatrudnianie wyk adowców na kontrakt i w wi kszym stopniu przyjmowanie 

osób z „przemys u”,

c) w inny sposób (jaki). 

Je li ankietowany nie przestawi  wystarczaj co swojego stanowiska, to móg  dokona  do-

datkowej, nieskr powanej wypowiedzi. 

Tre  ankiety zosta a sformu owana przez pracodawc , zatrudniaj cego in ynierów –

projektantów, na podstawie w asnych wieloletnich do wiadcze  i oczekiwa . Z bli szej

analizy i porównania z postulatami ameryka skimi ASCE [1], okazuje si  zdumiewaj co

z nimi zbie na, co dowodzi oby poprawno ci wyra anych postulatów.  

2.2. Wyniki ankiety CH-P „Kwalifikacje in yniera projektanta”  

Ankiet  „Kwalifikacje in yniera projektanta” przeprowadzono w dniach od 28 do 30 

czerwca 2009 roku w Biurze Projektów Budownictwa Chodor-Projekt sp. z o.o. (CH-P) 

w ród 42 in ynierów, absolwentów kierunku budownictwo ze sta em pracy w Biurze Pro-

jektów od roku do 9 lat. Ankietowani to przede wszystkim absolwenci Politechniki wi to-

krzyskiej w Kielcach (85%), ale te  Politechniki Wroc awskiej (5%), Politechniki Krakow-

skiej, Warszawskiej, Bia ostockiej i Lubelskiej (od 2 do 3%). Nie badano zale no ci mi -

dzy wynikami ankiety i miejscem uko czenia studiów (uczelni ).

Ankieta by a przeprowadzona w rodowisku in ynierów o zdecydowanie uci tym staty-

stycznym rozk adzie próby w populacji, poniewa  na skutek twardej selekcji – do Biura 

Projektów, w którym przeprowadzono badania przyjmowano przez wiele lat tylko liderów 

szkó  wy szych – z najwy szymi pozycjami na listach danych roczników i w wi kszo ci

z elitarnej specjalno ci konstrukcje budowlane i in ynierskie. Ankietowani wskazywali, e

odpowiedzi ich kolegów z ni szych pozycji w rankingu studentów mog yby by  inne. 

W tabelach 1-5 podano zbiorcze wyniki ankiety. W poszczególnych wierszach zamiesz-

czono warto redni  z ocen udzielonych przez ankietowanych za [Umiej tno ci wynie-

sione z Uczelni] oraz za [Potrzeby w Pracy]. W dwóch najni szych wierszach tabeli 1-4 

umieszczono parametry statystyczne odpowiedzi w danym dziale: warto  oczekiwan  es-

tymowan  przez redni  arytmetyczn  oraz wspó czynniki zmienno ci w procentach dla 

zbioru wszystkich kilkuset odpowiedzi (udzielonych w jednorodnej skali [0 do 4]).  

Oceny ankietowanych dotycz ce przygotowania na uczelni s  znacznie lepsze w dziale 1 

(tab. 1) ni  w pozosta ych dzia ach (tab. 2-4). Ankietowani wy ej oceniaj  wi c umiej tno ci

otrzymane na uczelni z dziedzin podstawowych, w szczególno ci z matematyki od kwalifika-

cji z innych dziedzin, w tym techniki i technologii, a tak e warsztatu interpersonalnego. Po-

trzeby [P] in yniera s  natomiast kilkakrotnie wi ksze od wytrenowania wyniesionego  

z uczelni, szczególnie w zakresie wi kszo ci zagadnie  techniki i technologii, a jeszcze bar-

dziej w zakresie kwalifikacji zawodowych. W zakresie wiedzy podstawowej (tab. 1) umiej t-

no ci [U] oceniono rednio na 1,3 w skali [0 do 4], ze statystycznym wspó czynnikiem 

zmienno ci ocen (±81%), a potrzeby [P] na 2,4 (±53%). Wi kszy rozd wi k umiej tno ci

i potrzeb odnotowano w zagadnieniach techniki i technologii (tab. 2). [U] oceniono rednio na 

1,0 (±91%), a [P] na 3,1 (±46%). Jeszcze wi ksze rozwarcie umiej tno ci i potrzeb zanoto-
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wano dla kwalifikacji zawodowych (tab. 3). [U] oceniono rednio na 0,7 (±)116%, a [P] na 

3,4 (±29%). Analizuj c statystyczne wyniki opinii in ynierów-projektantów na problemy 

wybrane, wa ne zdaniem pracodawcy (tab. 4), zauwa a si , e w praktyce [P] s  bardzo po-

trzebne, a cz sto niezb dne umiej tno ci takie jak: zró nicowanie formy i tre ci obs ugi pro-

jektowej w zale no ci od etapów projektu, uproszczone kosztorysowanie, warsztat in yniera 

3D+, zawieranie umów inwestycyjnych i technika pracy zespo owej. W tej grupie potrzeby 

oceniono rednio na 3,3 (±35%). Tymczasem przygotowanie wyniesione z uczelni oceniono 

negatywnie, rednio zaledwie na 0,5 z bardzo du ym rozrzutem ocen (±128%). 

Tabela 1. Ankieta CH-P. Dzia  1 Wiedza podstawowa – ocena rednia w skali [0 do 4] 

Zagadnienie Krótki opis pytania – zagadnienia [U] [P] 

1.1. Matematyka Formalizm matematyczny  2,3 3,2 

1.2. Nauki przyrodnicze Podstawowe prawa naturalne (natury) 1,4 2,5 

1.3. Nauki humanistyczne Filozofia, kultura, rozumienie tekstów i testów 0,9 2,0 

1.4. Nauki spo eczne Psychologia, socjologia, zagro enia spo eczne 0,5 1,8 

Dzia  1 – rednia/wspó czynnik zmienno ci 1,3/81% 2,4/58% 

Tabela 2. Ankieta CH-P. Dzia  2 Technika i technologia – ocena rednia w skali [0 do 4] 

Zagadnienie Krótki opis pytania-zagadnienia [U] [P] 

2.1. Materia y Materia y i technologie budowlane w szczególno-

ci kompozyty 

1,4 3,4 

2.2. Mechanika Modelowanie i analiza zada  mechaniki 1,9 3,4 

2.3. Metody badawcze Badania eksperymentalne 1,0 1,8 

2.4. Umiej tno  posta-

wienia problemu 

Identyfikacja problemu in ynierskiego, (zdefi-

niowanie za o e  i budowa modelu) 

0,9 3,2 

2.5. Umiej tno  rozwi -

zania problemu 

Rozwi zanie fundamentalnych problemów  

lub zrozumienie stopnia z o ono ci problemu 

1,1 3,4 

2.6. Podstawy  

projektowania

Proces projektowania. Analiza koncepcyjna  

i szczegó owa 

1,3 3,7 

2.7. Wykonawstwo  

i eksploatacja 

Zidentyfikowanie technologiczno ci oraz

warunków wykonania 

0,9 3,4 

2.8. Stan obecny i rozwój Historia dziedziny techniki, stan obecny i rozwój 0,9 3,0 

2.9. Obszar zagadnie

dziedziny 

Nakre lenie obszaru i kontakt interdyscyplinarny 0,7 2,6 

2.10. In ynieria kosztów Opracowania kosztowe i wariantowanie jako 

zadanie in yniera 

1,2 3,3 

2.11. Oszacowanie ryzyka Ryzyko i niepewno  w technice i spo ecze stwie 0,4 2,3 

2.12. Zarz dzanie Koordynowanie przedsi wzi cia jako zadanie 

in yniera 

0,5 3,4 

Dzia  1 – rednia / wspó czynnik zmienno ci 1,0/91% 3,1/46% 
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Tabela 3. Ankieta CH-P. Dzia  3 Umiej tno ci zawodowe – ocena rednia w skali [0 do 4] 

Zagadnienie Krótki opis pytania-zagadnienia [U] [P] 

3.1. Kodeks etyczny  

i zawodowy 

Odpowiedzialno  zawodowa w zespole i spo-

eczno ci

0,8 3,7 

3.2. Umiej tno

komunikacji

Jasny przekaz, rozumienie tekstów oraz warsztat 

in yniera 

1,3 3,9 

3.3. Techniki negocjacji Negocjacje z klientami i partnerami oraz narady 0,6 3,7 

3.4. My lenie innowacyjne Kreowanie nowych idei i udoskonalanie zna-

nych 

0,6 3,1 

3.5. Integrowanie idei  

i technologii 

Umiej tno  syntezy i integrowania interdyscy-

plinarnych technologii 

0,5 3,0 

3.6. Polityka  

publiczna/spo eczna 

Zrównowa ony rozwój spo eczny i ekologiczny 0,5 2,7 

3.7. Biznes, prawo Biznes, post powanie administracyjne, prawo  0,7 3,4 

3.8. Praca w zespole Umiej tno  pracy w zespole 1,2 3,9 

3.9. Kierowanie zespo em Umiej tno  kierowania, odpowiedzialno  za 

prac  zespo ow

0,7 3,5 

3.10. Globalizacja Dzia alno  na platformie europejskiej, wspólny 

j zyk i narz dzia

0,4 3,6 

Dzia  3 – rednia / wspó czynnik zmienno ci 0,7/116% 3,4/29% 

Tabela 4. Ankieta CH-P. Dzia  4 Problemy wybrane – ocena rednia w skali [0 do 4] 

Zagadnienie Krótki opis pytania-zagadnienia [U] [P] 

4.1. Etapy projektu Specyfika obs ugi projektowej w poszczególnych 

fazach i udzia  w nich uczestników gry rynkowej  

0,9 3,6 

4.2. Uproszczone  

operaty kosztowe 

Opracowania kosztowe wymagane s  w formie 

uproszczonej

0,3 2,5 

4.3. Warsztat in yniera 

3D+

Stosowanie narz dzi BIM (3D+), internetu, intranetu 0,5 3,8 

4.4. Umowy  

inwestycyjne 

Zawieranie umów inwestycyjnych w szczególno ci 

FIDIC

0,1 2,3 

4.5. Proces my lenia 

twórczego

Zach canie do innowacji, a zniech canie do powie-

lania

0,6 3,3 

4.6. Wiedza globalna  Umiej tno ci i wiedza globalna w tym Eurokody  0,5 3,5 

4.7. Praca zespo owa Stosowanie technik pracy zespo owej 0,6 3,8 

Dzia  4 – rednia / wspó czynnik zmienno ci 0,5/128% 3,3/35% 
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Tabela 5. Ankieta CH-P. Dzia  5 – oznaczenie TAK w procentach liczby ankietowanych  

Znaczne rozproszenie ocen umiej tno ci wyniesionych z uczelni, wynika w du ej mie-

rze z tego, e osoby tu  po uko czeniu studiów (do 1 roku sta u pracy) stosunkowo dobrze 

ocenia y poziom [U]czelni (wyst powa y oceny 3 lub 4), podczas gdy w ród osób z wi k-

szym sta em pracy dominowa y oceny ni sze (cz sto 1 lub nawet 0 na te same pytania). 

Dodatkowe rozmowy ustne ujawni y tendencj  m odszych in ynierów do podnoszenia war-

to ci ocen przez pryzmat warto ci osobistej i solidarno ci z uczelni  (uznanie, e „przecie

uko czy em bardzo dobr  uczelni ”). Ponadto zaobserwowano, e m odsi in ynierowie 

yczeniowo przypisywali sobie pewne umiej tno ci, np. pracy zespo owej, nie znaj c istoty 

zagadnienia. Mo naby równie  s dzi , e na uczelniach wprowadza si  reformy, które po-

prawiaj  oceny, je liby nie analiza komentarzy do wiadczonych projektantów, wdra aj -

cych absolwentów uczelni do pracy. Wielokrotnie powtarzane, niezale ne opinie projektan-

tów z uznanym autorytetem wyra nie wskazuj  na trend zmniejszania si  poziomu absol-

wentów z kolejnych roczników, rozpoczynaj cych prac  zawodow .

Stosunkowo niewielkie rozproszenie ocen potrzeb [P] wskazuje na du y statystyczny 

poziom istotno ci i obiektywizm tej diagnozy. W uzasadnieniach wielokrotnie powtarza

si  pogl d, e w praktyce in ynierskiej codziennie konieczne jest rozwi zywanie zada

„niecodziennych”, ka dy dzie  jest nowym wyzwaniem. Dla absolwentów studiów taka 

rzeczywisto  jest „zderzeniem si  ze cian ” i zniech ca ich do kreatywnej pracy projek-

towej. Tymczasem w praktyce radykalnie zmniejsza si  ilo  prac, w których absolwenci 

studiów czuj  si  wystarczaj co pewnie (chodzi o prace techniczne-kre larskie). 

2.3. Wybrane uzasadnienia ankietowanych in ynierów – projektantów 

Nauki podstawowe matematyka (1.1) oraz nauki przyrodnicze (1.2) 

W ród uzasadnie  zdecydowanie przewa a  pogl d, e wiedza przekazywana na uczelni 

z zakresu nauki podstawowej stoi na wysokim poziomie, cho  w praktyce wykorzystuje si

mniejszy zakres, wi c mo naby te problemy potraktowa  bardziej pryncypialnie i podsta-

5.1 Jako  programów i trybu nauczania 

a) studia  

indywidualne 

b) katalogi 

przedmiotów

wybieralnych 

c) warsztaty 

techniki  

edukacji

w zespo ach 

d) ci g a

dyskusja w 

zespo ach 

e) wspó praca 

Uczelni  

z Projektantem 

i Wykonawc

f) zespo owe

egzaminowanie 

przez dyskusj

20% 22% 66% 29% 93% 20% 

5.2. Jako  s uchaczy 

a) trudniejsze 

egzaminy 

wst pne

b) wydzielenie 

grup elitarnych 

51% 44% 

5.3. Jako  nauczycieli 

a) zapisy na 

wyk ady 

b) zatrudnianie 

na kontrakt 

34% 80% 
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wowo w kierunku kszta towania logicznego my lenia i analitycznego sposobu patrzenia na 

problemy. cis y, precyzyjny, algorytmiczny i wielow tkowy sposób my lenia powinien 

wyró nia  in yniera w ród inteligencji i jest niezb dny do konstruktywnego i kreatywnego 

wykonywania zawodu in yniera i menad era, ale równie  do rozwi zywania problemów 

nietechnicznych: ekonomicznych, humanistycznych i spo ecznych. 

In ynierowie uznaj , e w celu rozwi zywania zada  projektowych nale y zna  pod-

stawowe prawa natury, tymczasem ich zdaniem problemy te na uczelni by y traktowane 

do  pobie nie z nadmiernym skupieniem si  na mechanice budowli i wytrzyma o ci mate-

ria ów kosztem innych dzia ów nauk przyrodniczych, w tym mechaniki gazów, biologii czy 

nawet ekologii.

Nauki humanistyczne (1.3) i spo eczne (1.4) 

W ankietach wielokrotnie formu owano opini , e w praktyce in ynierskiej nauki hu-

manistyczne oraz spo eczne s  wykorzystywane intensywnie przy opracowywaniu koncep-

cji przestrzennych (urbanistyczno-architektonicznych) oraz przy koordynacji projektów 

(mi dzybran owej, u klienta oraz urz dach), a tak e podczas konsultacji spo ecznych.

Tymczasem na uczelni traktowano je pobie nie i okazjonalnie bez systemowego uj cia 

i nie nakierowano na prac  zespo ow  i interpersonaln , a tutaj powinny by  po o one fun-

damenty pod t  pierwszorz dn  umiej tno  zawodow . Do zmniejszenia rangi zagadnie

humanistyczno-spo ecznych przyczynia si  równie  fakt braku zainteresowania u studen-

tów (przedmioty te w argonie studenckim maj  nazw  z bardzo negatywnym odcieniem), 

co ma zwi zek z kulturow  niedojrza o ci  spo ecze stwa, ale równie  niedostatecznie 

interesuj cym i jasnym przekazem. Ankietowani zwracaj  uwag  na du e naciski na nauk

nowo ytnych j zyków obcych, cho  zaanga owanie studentów w nie mo e by  wystarcza-

j ce przy konieczno ci jednoczesnego, przewa aj cego zaanga owania w przedmioty pro-

jektowe. Dla porz dku nale y zanotowa , e w ankiecie pojawi y si  równie  odosobnione 

opinie m odych in ynierów, e nauki humanistyczne i spo eczne nie s  potrzebne in ynie-

rowi i w zwi zku z tym dobrze si  dzieje, e w trakcie studiów nie s  zbyt czasowo obci -

aj ce. W grupie in ynierów o kilkuletnim sta u, wyra ano odmienn  opini , podkre laj c

wag  tej grupy przedmiotów w ich pracy i braki w tym zakresie po uko czeniu studiów. 

Nauka o materia ach (2.1), mechanika (2.2), metody badawcze (2.3) 

Ankietowani zwracali uwag , e wiedza o nowoczesnych materia ach (np. kompozyto-

wych) i nowoczesnych technologiach, to rodzynki w ród wci  powracaj cych wyk adach 

o „starych” technologiach i materia ach, w odwrotnej proporcji do potrzeb praktycznych, 

gdzie post p dokonuje si  w tempie za którym trudno nad y  nawet czynnemu zawodowo 

in ynierowi. Metody mechaniki budowli i wytrzyma o ci materia ów przedstawiano zbyt 

szczegó owo w uj ciu tradycyjnym, nadmiernie „steoretyzowanym”, a wydaje si , e po-

winno si  ukierunkowa  na rozumienie pracy konstrukcji poprzez ilustracje na modelach 

fizycznych, a tak e umiej tno  budowy modelu analitycznego i analizy poprawno ci wy-

ników uzyskiwanych z nowoczesnych programów komputerowych. Metody badawcze  

w odró nieniu od metod teoretycznych traktowano do  pobie nie, w szczególno ci w za-

kresie interpretacji bada  gruntów in situ. Jednostkowo ankietowani wskazywali, e po-

trzebne by yby umiej tno ci symulacji numerycznej procesów mechanicznych, spo ecz-

nych i innych, np. w programie Matlab. Wskazywano na nienajlepsze wyposa enie labora-

toriów uczelnianych, cho  niekwestionowan  warto ci  jest do wiadczenie w pracy zespo-

owej przy wykonywaniu wicze  laboratoryjnych i opracowaniu sprawozda .
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Umiej tno  postawienia, rozwi zania problemu (2.4, 2.5) 

Wielu ankietowanych zwraca o uwag  na to, e na studiach z regu y narzucano schema-

tyczny sposób rozwi zania zdefiniowanego ju  problemu projektowego, nie pozostawiaj c

studentowi mo liwo ci samodzielnego zidentyfikowania problemu, przyj cie za o e , modeli 

oraz procedur rozwi zania. St d te  w praktyce projektowej mieli trudno ci w konstruowaniu 

w asnych arkuszy i skryptów, a nawet opisania problemu w j zyku potocznym, w tym reda-

gowania autorskich specyfikacji technicznych, poszukuj c, cz sto nadaremnie gotowych 

rozwi za . Ponadto na uczelni rozwi zywano problemy jednej dyscypliny. Tymczasem 

z praktyki wynika, e in ynier powinien posiada wiadomo  oddzia ywania inwestycji bu-

dowlanych na wiele sfer i potrafi  rozwi zywa  je zespo owo, wielobran owo. Kilku z ankie-

towanych wskaza o, e dopiero podczas wykonywania pracy dyplomowej spotkali si  z po-

trzeb  wybrania metod rozwi zania zadania i sposobu przedstawienia wyników w sposób 

zwi z y i jasny, co sprawi o im wielk  trudno , a tymczasem w Biurze Projektów taka umie-

j tno  jest wymagana przez kadr  zarz dzaj c  i koordynuj c  niemal e na co dzie .

Podstawy projektowania (2.6) 

Ankietowani wskazywali, e zaj cia projektowe na studiach by y nakierowane na doku-

mentacj  warsztatow /produkcyjn /technologiczn . Obecna praktyka projektowa wskazuje, 

e in ynier-projektant opracowuje dokumentacj  w fazach poprzedzaj cych, to znaczy kon-

cepcj , projekt podstawowy i projekt wykonawczy, rozumiany jako rozszerzona koncepcja 

wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru. Natomiast rysunki warsztatowe s

pozostawiane dla wykonawcy i technologa. Rozd wi k w tym wzgl dzie mi dzy potrzebami 

praktyki projektowej, a sposobem nauczania na uczelni coraz bardziej pog bia si  w zwi zku 

z post puj cymi zmianami w technologii projektowania i dostosowaniu si  uczestników pro-

cesu inwestycyjnego w Polsce do wymogów i potrzeb europejskich.  

Wykonawstwo i eksploatacja (2.7) 

W dzia alno ci projektowej wa n  umiej tno ci  jest wykonywanie opisów do projek-

tów wykonawczych (specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót). Wskazywano, e

w celu podj cia tych problemów wskazany by by d u szy okres (studiów) prowadzony 

bezpo rednio w przedsi biorstwach wykonawczych zgodnie z precyzyjnie okre lonym pro-

gramem najlepiej pod nadzorem pracowników uczelni. Postulowana jest wi c cis a wspó -

praca uczelni z wybranymi jednostkami wykonawczymi lub chocia by prowadzenie warsz-

tatów przyuczelnianych. 

In ynieria kosztów (cost management), zarz dzanie projektem (project management) oraz 

zarz dzanie ryzykiem (risk management) (2.10, 2.11, 2.12) 

Ankietowani wyra ali pogl d, e praktyka projektowa wskazuje, i  in ynier-projektant 

powinien by  konsultantem techniczno-ekonomicznym oraz samodzielnym in ynierem 

kosztów szacowanych w sposób uproszczony (szybki, analogicznie do szacowania warto ci

nieruchomo ci). Natomiast na studiach zbyt wiele czasu po wi ca si  na szczegó owe kosz-

torysowanie, które jest potrzebne w ograniczonym zakresie na etapie wykonawstwa (analo-

gicznie do ró nic mi dzy dokumentacj  projektow  i warsztatow ). 

Kodeks etyczny i zawodowy (3.1) 

Wielu ankietowanych wskazywa o, e wzorzec sylwetki in yniera, po dany w prakty-

ce, to w pierwszym rz dzie osobowo  ukszta towana w zgodzie z zasadami i warto ciami 
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podstawowymi, a w tym: twórczo , innowacyjno , ciekawo , krytyczne i perspekty-

wiczne my lenie, wytrwa o , odpowiedzialno , lojalno , przewidywalno , aktywno ,

umiej tno  pracy zespo owej i in. W celu kszta towania i gruntowania po danych cech 

podstawowych nale y stworzy  zach caj ce warunki, co mo na przede wszystkim osi gn

w pracy zespo owej i wykorzystaniu naturalnych mechanizmów spo ecznych oraz ewolu-

cyjnych z ukierunkowaniem i dyskretn  kontrol  nadzoru dydaktycznego, dzia aj cego 

zgodnie z planem nakierowanym na strategiczny cel.  

Wskazywano, e kompetencje moralne i socjalne, s  pierwszorz dne, ale wymagaj

uzupe nienia kompetencjami fachowymi. Kompetencje fachowe, to przede wszystkim ana-

lityczny i logiczny sposób my lenia, który przy znajomo ci ograniczonej liczby praw pod-

stawowych i budowy modeli, pozwala rozwi zywa  z o one zadania.  

Umiej tno ci i techniki komunikacji, techniki negocjacji, innowacyjno

(3.2, 3.3., 3.4., 3.5) 

Ankietowani wskazywali, e w pracy in yniera umiej tno ci negocjacji, jasnego przeka-

zu, a w szczególno ci my lenie innowacyjne jest konieczne, a poniewa  uczelnia nie nada a

nale nej rangi tym zagadnieniom, wi c nale y do nich dochodzi  samodzielnie w wymuszony 

sposób podczas pracy zawodowej.

Polityka publiczna, biznes, administracja, prawo (3.6, 3.7) 

Wskazywano, e w pracy zawodowej in yniera-projektanta wiedza o polityce publicz-

nej oraz zagadnie  prawa cywilnego i administracyjnego jest potrzebna, szczególnie pod-

czas realizacji zamówie  publicznych. Tymczasem elementy, które pojawiaj  si  na stu-

diach s  ogólnikowe, a ze wzgl du na brak podkre lenia ich wagi praktycznej, nie s  trak-

towane z odpowiedni  wag .

Umiej tno  pracy w zespole i kierowania zespo em (3.8, 3.9) 

W ród uzasadnie  udzielonych przez ankietowanych przebija  g o ny pogl d o nadrz dnej

roli warsztatu pracy zespo owej, a tak e z uwagi na szczególn  rol  in yniera w spo ecze -

stwie i gospodarce, jak równie  umiej tno ci kierowania prac  zespo ów budowanych do 

rozwi zania rutynowych lub niepowtarzalnych zada .

Globalizacja (3.10) 

Wielu ankietowanych podkre la o, e w pracy spotkali si  z du ymi naciskami w kie-

runku stosowania metod pracy, umo liwiaj cych zwi kszenie konkurencyjno ci projektanta 

i Biura na globalnym rynku W ostatnich latach dokona  si  prze om jako ciowy w narz -

dziach stosowanych przez in yniera. Ju  nie wystarczaj  tradycyjne umiej tno ci wpraw-

nego pos ugiwania si  edytorami graficznymi typu AutoCAD, lecz nale y pos ugiwa  si

technologi  3D+ (z informacjami typu BIM). Skok jako ciowy jest tak wielki, e wobec 

zaniecha  i opó nie  na uczelniach, wynikaj cych zapewne z nie wiadomo ci tempa 

zmian, potrzeba du ego wysi ku in yniera podczas d ugotrwa ych szkole , które s  doko-

nywane kosztem pracy zawodowej i nie przynosz  spodziewanych efektów. Tempem 

zmian w warsztacie in yniera zaskoczony jest równie  rynek zewn trzny w stosunku do 

Uczelni, w tym pracodawcy. W tej chwili potrzebny jest przeskok mentalny od stosowania 

tradycyjnego warsztatu in yniera do nowoczesnej technologii 3D+; st d w jaskrawym 

wietle widoczna jest konieczno  udzia u uczelni w tym procesie tak, aby nie trzeba by o

dokonywa  prze omu w mentalno ci ukszta towanego in yniera, ale naturalnie wprowadzi
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go w nowoczesne, globalne potrzeby w trakcie kszta towania sylwetki. Wielu ankietowa-

nych wskazywa o, e wprowadzanie nowych idei oprogramowania winno by  prowadzone 

nawet od szko y redniej. Podobne, cho  mniej radykalne opinie przedstawiano w stosunku 

do procedur i warunków FIDIC zarówno na etapie projektowania jak i wykonawstwa inwe-

stycji budowlanych, a tak e w stosunku do europejskich zasad sporz dzania dokumentacji 

kosztowej oraz formy i tre ci dokumentacji projektowej. 

2.4. Problemy wybrane w ankiecie CH-P – wzmocnienie wa nych idei 

W problemach wybranych ankiety poprzez powtórzenie, wzmocniono pytania dotycz ce 

zagadnie  wa nych dla pracodawcy in yniera-projektanta, a s  to przede wszystkim: 1) umie-

j tno ci pracy zespo owej, 2) twórcze i innowacyjne my lenie, 3) pos ugiwanie si  nowocze-

snym warsztatem in yniera 3D+, 4) pojmowanie i stosowanie tre ci oraz form opracowa

projektowych wynikaj cych z potrzeb wspó czesnej obs ugi projektowej. 

Spo ród powy szych zagadnie  wyja nienia wymaga poj cie oprogramowania 3D+ ze 

wzgl du na kilkuletni  zaledwie obecno  tych rozwi za  na polskim rynku, a tak e wag

wdro enia tego warsztatu w praktyce ze wzgl du na konieczno  wzrostu wydajno ci pracy 

wysokokwalifikowanego in yniera, a tak e jako ci tej pracy, czyli prosto mówi c do wzro-

stu konkurencyjno ci projektanta na globalnym rynku, przy tym proste prace (kre lenie) 

pozostawia si  maszynie lub d y do zintegrowania modelu komputerowego z obrabiarka-

mi numerycznie sterowanymi. 

Prze om w warsztacie in yniera dokona  si  w trzech kierunkach:  

1) kre lenie (wykonywanie rysunków, za pomoc  edytorów graficznych np. AutoCAD) 

zosta o zast pione projektowaniem w przestrzeni (3D) przez sk adanie systemu  

z elementów-obiektów i przypisywanie im wymaganych atrybutów, parametrów, 

w asno ci nie tylko geometrycznych, ale równie  mechanicznych, termicznych, 

kosztowych (3D+). Jest to analogia do programowania obiektowego w miejsce pro-

gramowania prymitywnego. Rysunki (w tym p askie przekroje) s  wykonywane au-

tomatycznie przez program w danym miejscu zaprojektowanego modelu. Taka 

technologia jest powszechnie nazywana BIM, a my nazwiemy j  3D+. Wymaga to 

od in yniera umiej tno ci budowy modelu, definiowania i rozwi zywania proble-

mów konstrukcyjno-in ynierskich na poziomie koncepcyjnym, oraz bie cej analizy 

zachowania modelu przestrzennego w zasadzie bez potrzeby znajomo ci wiedzy 

wynikowej, bo zawiera j  baza danych zgromadzona w komputerze i zebrana przez 

setki in ynierów na ca ym wiecie;

2) d y si , by jeden model projektowy by  wykorzystywany przez wiele bran  (archi-

tektura, konstrukcja, instalacje mechaniczne i sanitarne, instalacje elektryczne, wi-

zualizacje) i pomi dzy bran ami sprawdzana jest spójno  modelu. Podstawowym 

za o eniem technologii 3D+ jest umo liwienie pracy zespo owej poprzez udost p-

nienie mechanizmów blokowania i wspó dzielenia cz ci modelu; 

3) programy komputerowe d  do kompleksowego obj cia procesu inwestycji z im-

plementacj  nowoczesnych systemów organizacyjnych oraz prowadzenia i nadzo-

rowania inwestycji, w których projekt wykonywany przez projektanta jest tylko cz -

ci  bazy i w zasadzie ko cz cym si  na etapie koncepcji. 

Przyk adem takich programów s  programy linii Revit firmy Autodesk, lub programy 

konkurencyjnej firmy Bentley. 
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2.5. Sposoby poprawy jako ci kszta cenia okiem in ynierów-projektantów 

Pobocznym elementem rozpisanej ankiety jest wskazanie przez in ynierów-projektantów 

sugestii, dotycz cych dróg poprawy jako ci kszta cenia. Wyniki zestawione w tabeli 5, wska-

zuj , e na du ym poziomie istotno ci czynni in ynierowie-projektanci widz  konieczno

wprowadzenia warsztatów techniki edukacji w zespo ach, zacie nienie wspó pracy Uczelni 

z Projektantem i Wykonawc  oraz zatrudnianie wyk adowców na kontrakt. W ród innych 

opinii ankietowani proponowali nast puj ce rozwi zania: dobór nauczycieli wy cznie na 

podstawie w asnych dokona  zawodowych (w tym przypadku in ynierskich) na poziomie 

odpowiednim do nakre lonego celu dydaktycznego; cykliczna ocena jako ci dydaktyki po-

przez prowadzenie ankiet i wywiadów dokonywanych przez przoduj cych studentów oraz 

dydaktyków z autorytetem; szkolenie warsztatu in yniera (oprogramowania) przez uznanych 

specjalistów-praktyków lub producentów i finalizowanie cyklu szkoleniowego udzieleniem 

przez nich certyfikatów, a tak e istotne zwi kszenie liczby godzin takich zaj ; podwy szenie 

wymaga  zaliczeniowych w trakcie studiów (sugestia zg oszona przez wielu in ynierów z 1 

lub 2 latami praktyki); wprowadzenie obowi zkowej rocznej praktyki w biurze projektowym 

po trzecim roku studiów, a nast pnie zako czenie studiów 2-semestraln  prac  dyplomow .

2.6. Uwagi i wnioski 

Badania wykaza y, e najwi kszy rozd wi k mi dzy umiej tno ciami ukszta towanymi na 

uczelni, a potrzebami praktyki, obserwuje si  w: pracy zespo owej, sztuce definiowania, mo-

delowania i rozwi zywania problemów z o onych na drodze sk adania rozwi za  prostych, 

warsztacie pracy interpersonalnej i interdyscyplinarnej, bieg o opisywania zjawisk, w tym 

pisania protoko ów, sprawozda , umów cywilno-prawnych w warunkach ryzyka i gry ryn-

kowej, ale te  opisów technologii oraz organizacji pracy, poczynaj c od pracy w asnej.

W uzasadnieniach wielokrotnie formu owano pogl d, e zbyt cz sto wyst puje du y

rozd wi k pomi dzy technicznym wyposa eniem uczelni, wykorzystywanym do kszta ce-

nia, a stosowanym na nadzorowanych budowach i biurach projektów. Dotyczy to równie

stosowanych i nauczanych technologii oraz rozwi za  organizacyjnych, które w nowocze-

snych przedsi biorstwach s  cz sto nowatorskie, silnie wykraczaj ce przed techniki stoso-

wane na uczelni. Z kolei pozytywn  stron  uczelni jest kapita  naukowy, który nale a oby 

uwolni  i nast pnie wzmocni  poprzez dostarczenie katalizatora w postaci unikatowej wie-

dzy i do wiadczenia specjalistów z firm budowlanych. 

Z przedstawionych analiz, wynika e w dobie obecnej globalizacji dobrze przygotowa-

ny in ynier, to taki który jest kreatywny i z otwartym potencja em rozwojowym. W wieku 

komputerów i globalizacji oraz intensywnych kontaktów interpersonalnych wymagane jest 

bowiem my lenie systemowe, innowacyjne i interdyscyplinarne, kszta towane w pracy ze-

spo owej, a przy tym zorientowane na klienta i dostosowane do kszta tuj cych si , nowo-

czesnych podzia ów kompetencji pomi dzy uczestnikami gry rynkowej w budownictwie: 

inwestora, projektanta i wykonawc .

Tak zdefiniowana sylwetka euroin yniera powinna by  punktem odniesienia do oceny 

jako ci in yniera-projektanta, kszta conego w polskich uczelniach. Ocena taka wypada do

surowo i szczegó owo zosta a przedstawiona w pkt 2.2. Generalnie dominuje pogl d, e do 

poprawy jako ci in ynierów nale y pracowa  nad zmian  mentalno ci m odych ludzi. Syste-

my nauczania mog  pomóc przygotowaniu do pracy zawodowej, je li wytworz  atmosfer

zach caj c  do samodzielnego anga owania si  studentów w mozolne osi ganie umiej tno ci

wymaganych na globalnej p aszczy nie i znalezienie osobistego miejsca na tym rynku przez 
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rozwini cie indywidualnych warto ci i zdolno ci. Nie nale y te  d y , aby kandydat na in-

yniera pozna  na studiach wszystkie zagadnienia opisane w ankiecie, bo nauka musia yby 

trwa  zbyt d ugo na czym straci aby ca a gospodarka. Nale y zwróci  uwag  równie  na to, 

e postawione wymagania dla in yniera-projektanta s  du o wi ksze od przeci tnych, a osi -

ganie ich powinno by  roz o one równie  na okres aktywno ci zawodowej. 

Dlatego te , zdaniem autora, na studiach powinno si  po o y  nacisk na trudniejsze za-

gadnienia, które s  wymienione w Dziale 1 ankiety – Wiedza podstawowa w zakresie mate-

matyki oraz nauk przyrodniczych, a tak e w Dziale 5 – Problemy wybrane. Inne zagadnienia 

naucza  tak, by zapewni  ogóln  og ad  in yniera i za o y , e osi gni cie bieg o ci nast pi

w trakcie pracy zawodowej. Krótko mówi c chodzi o ukszta towanie mentalno ci i sposobu 

my lenia in yniera, a nie o przekazywanie wiedzy encyklopedycznej. Uznaj c fakt, e jako

populacji in ynierów podlega prawom statystyki, nale y d y  do poprawy jako ci przeci t-

nego in yniera, tworzy  szczególne warunki dla osób wybitnych i stanowczo oddzia ywa  na 

osoby obni aj ce redni poziom. 

Widz c niedostatki przygotowania absolwentów kierunku budownictwo, rozpoczynaj -

cych prac  in yniera-projektanta, w niniejszym opracowaniu starano si  zdefiniowa  potrze-

by widziane okiem pracodawcy i samego in yniera-projektanta. Przekazane sugestie dotycz -

ce sposobów poprawy jako ci in yniera nie naruszaj  suwerenno ci szkó  wy szych do opra-

cowania programu kszta cenia oraz praktyk zawodowych, a maj  jedynie pomóc we wprowa-

dzaniu reformy, która wydaje si  konieczna w wietle wyzwa  tworzonych przez konkurencj

europejsk  i wiatow , a tak e post p organizacyjny, technologiczny oraz spo eczny.  

3. IN YNIER-WYKONAWCA (opracowa  Roman Mikina) 

In ynier w przedsi biorstwie budowlanym powinien posiada  szczególne cechy i umie-

j tno ci ze wzgl du na specyfik  inwestycji budowlanych, w których ka dy realizowany 

obiekt jest inny i ró ni si  od ju  wykonanych i realizowanych aktualnie, mi dzy innymi: 

lokalizacj  (uwarunkowaniami terenowymi), terminami realizacji, parametrami technicz-

nymi (wielko  i standard obiektu, stopniem nasycenia instalacjami i urz dzeniami), dobo-

rem technologii i materia ów, uwarunkowa  organizacyjnych i realizacyjnych, parametrami 

ekonomicznymi. W stosunku do innych firm produkcyjnych, budowlane przedsi biorstwa 

wykonawcze wytwarzaj  produkt o najd u szym okresie u ytkowania, nie maj cy charakte-

ru produkcji masowej. 

3.1. Oczekiwania wobec absolwentów i ankieta SKANSKA „Kwalifikacje in yniera
przedsi biorstwa wykonawczego” 

SKANSKA S.A. ma dobrze zdefiniowane oczekiwania wobec absolwentów, które w jasny 

sposób przedstawia kandydatom, poszukuj c pracowników o nast puj cych kwalifikacjach: 

profesjonalne i etyczne post powanie w stosunku do inwestorów, podwykonawców 

oraz wspó pracowników, 

znaczna motywacja do pracy, 

du a wiedza fachowa i wszechstronne wykszta cenie ogólne, 

znajomo  j zyków obcych, 

podstawowa wiedza ekonomiczna oraz wiadomo , e ka da podj ta decyzja doty-

cz ca organizacji pracy na budowie czy technologii wykonania robót przek ada si

na wyniki finansowe, 
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umiej tno  pracy w grupie,  

znajomo  procesu budowlanego od etapu projektowania do pozwolenia na u yt-

kowanie, 

umiej tno  budowania wzajemnych relacji pomi dzy wspó pracownikami i zarz -

dzania oraz kierowania brygadami robotników, 

znajomo  zasad planowania procesu realizacji oraz wszystkich koniecznych zaso-

bów (ludzi, materia ów, sprz tu, kolejno ci wykonania poszczególnych robót), 

umiej tno  organizowania pracy w sposób zapewniaj cy bezpiecze stwo pracow-

nikom oraz mo liwie najwi ksz  ochron rodowiska. 

W celu skonfrontowania oczekiwa  pracodawcy z opiniami niedawnych absolwentów, 

przeprowadzono ankiet  w ród pracowników Oddzia u Budownictwa Ogólnego SKAN-

SKA. S.A. w Kielcach. Badaniom poddano 22 pracowników, którzy nie uko czyli 30-go 

roku ycia. W ród badanych s  absolwenci Politechniki wi tokrzyskiej, l skiej, Krakow-

skiej, Lubelskiej i Wroc awskiej. Grupa badanych nie by a jednorodna, gdy  oprócz absol-

wentów specjalno ci konstrukcje budowlane, odpowiedzi udzieli o pi cioro absolwentów 

specjalno ci instalacje wewn trzne (sanitarne, wentylacja), a w ród nich znajdowali si

pracownicy zatrudnieni w nadzorze budów oraz pracownicy Biura Projektów, wykonuj ce-

go prace na rzecz wykonawcy. Ankieta SKANSKA zosta a przeprowadzono oryginalnie, 

bez zwi zku z ankiet  opisan  w rozdziale 2. 

Pracownicy odpowiadali na dwa pytania: 

1. Wska  wiedz  lub umiej tno ci, których najbardziej brakowa o Ci w pocz tkowym 

okresie pracy zawodowej. 

2. Co uczelnie powinny zmieni  w programie i sposobie nauczania? 

W tabeli 6 i 7 przedstawiono wyniki ankiety poprzez wskazanie liczby odpowiedzi war-

to ciuj cych.

Tabela 6. Ankieta SKANSKA. Wiedza i umiej tno ci

Zagadnienie

Bardzo

odczuwalny 

brak wiedzy 

Nie

odczuwa em  

braku wiedzy 

Wiedza nie 

by a mi 

potrzeba 

Znajomo  pe nego procesu realizacji budowy: od 

wydania pozwolenia na budow  po oddanie obiektu do 

u ytkowania 

18 2 2 

Wiedza ekonomiczna, wiedza o przetargach, oferowaniu 15 5 2 

Bezpiecze stwo i higiena pracy: zasady pracy na wy-

soko ci, prace szczególnie niebezpieczne, zasady spo-

rz dzania planu BIOZ 

15 4 3 

Organizacja budowy, harmonogram robót 15 5 2

Znajomo  technologii i materia ów budowlanych 14 6 2 

Znajomo  j zyka angielskiego, szczególnie technicznego 13 8 1 

Podstawy wyceny robót 12 6 4

Psychologia pracy: zasady pracy z lud mi, kierowanie 

brygadami, motywowanie do pracy 

11 6 5 
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cd. tabeli 6 

Zagadnienie

Bardzo

odczuwalny 

brak wiedzy 

Nie

odczuwa em  

braku wiedzy 

Wiedza nie 

by a mi 

potrzeba 

Zasady pisania pism urz dowych 9 10 3 

Zasady wykonawstwa konstrukcji elbetowych, mon-

ta u zbrojenia, izolacji przeciwwodnych i przeciwwil-

gociowych 

9 5 8 

Fachowe s ownictwo budowlane 8 11 3 

Znajomo  programów komputerowych, wspomagaj -

cych projektowanie, oferowanie wykonawstwa 

6 16  

Umiej tno  pracy w interdyscyplinarnych zespo ach 5 15 2 

Tabela 7. Ankieta SKANSKA. Postulowana zmiana programu i sposobu nauczania 

Zagadnienie Bardzo wa ne Wskazane Ma o wa ne 

Zaanga owanie praktyków, którzy wyk ad lub wicze-

nia mog  poprze  przyk adami 

17 3 2 

Bardziej uczy  rozumienia budowlanego i projektowa-

nia ni  mechanicznej znajomo ci poszczególnych 

przedmiotów

17 3 2 

Wprowadzenie obowi zkowych 3-4 miesi cznych 

praktyk budowlanych 

16 2 4 

Uczenie samodzielnego rozwi zywania problemów: 

ustali  zadanie wymagaj ce wiedzy z ró nych dziedzin 

(prawa budowlanego, instalacji, technologii), napro-

wadza  na jego rozwi zanie oraz sprawdzi  popraw-

no  jego wykonania 

14 7 1 

Powi zanie nauczania przedmiotów ogólnych z proce-

sem budowlanym i projektowym. Przedstawienie mo -

liwo ci konsekwencji nieznajomo ci fizyki budowli, 

mechaniki gruntów 

13 6 3 

Wykszta cenie umiej tno ci identyfikacji, sformu o-

wania i rozwi zywania problemów in ynierskich 

12 5 5 

Informowanie o wp ywie rozwi za  in ynierskich na 

rodowisko i otoczenie 

9 8 5 

Nale y zwróci  uwag , e ankiet  rozpisano w jednej z najwi kszych firm budowlanych 

w Polsce – SKANSKA S.A. zatrudnia 4612 pracowników, a w latach 2007-2008 zatrudnia-

a 131 absolwentów wy szych uczelni technicznych. Przedsi biorstwo realizuje inwestycje 

budowlane we wszystkich segmentach budownictwa: budownictwie ogólnym, kolejowym, 

hydroin ynieryjnym oraz drogowo-mostowym. 
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3.2. Wnioski wynikaj ce z ankiety SKANSKA 

Z udzielonych odpowiedzi zestawionych w tabeli 6 i 7 wynika, e wi kszo  absolwen-

tów ko cz c studia nie ma wiedzy o procesie budowlanym oraz nie posiada praktycznych 

umiej tno ci niezb dnych do przygotowania i prowadzenia budowy zgodnie z obowi zuj -

cymi wspó cze nie standardami. Du a grupa absolwentów nie ma dostatecznej wiedzy eko-

nomicznej, znajomo ci prawa zamówie  publicznych oraz zasad przygotowania ofert. 

Z rozmów z pracownikami wynika, e wyk adana na uczelniach ekonomia nie przek ada si

na poj cia u ywane i stosowane we wspó czesnym biznesie. Cz  ankietowanych nie od-

czuwa a braku wiedzy i umiej tno ci w niektórych, wymienionych w ankiecie obszarach, 

gdy  nie zetkn a si  jeszcze z bezpo rednim wykonawstwem.

 Na uwag  zas uguje fakt, e 2/3 ankietowanych nie uzna o za wa ne posiadanie umie-

j tno ci wspó pracy w zespo ach interdyscyplinarnych. Nie nauczyli si  tego na uczelni, 

ucz  si  takiej wspó pracy dopiero w miejscu pracy, wi c nie rozumiej , jakie korzy ci

i mo liwo ci rozwoju stwarza praca w interdyscyplinarnych zespo ach.

 Spostrze enia wynikaj ce z przeprowadzonej ankiety oraz rozmów z absolwentami kie-

runków budowlanych dotycz ce sposobu kszta cenia s  nast puj ce:

1. Wiedza teoretyczna, nie poparta d u sz  praktyk  na budowie w trakcie studiów, nie 

jest przyswojona i zapami tana. Student nie rozumie dlaczego uczy si  danego przed-

miotu oraz jak i kiedy mo e zdobyt  wiedz  wykorzysta  w praktyce. Osob  studiuj -

c  budownictwo bez obowi zkowych praktyk na budowie lub w biurze projektów 

mo na porówna  do studenta medycyny, który anatomii cz owieka uczy si  wy cznie 

z atlasu anatomicznego. Bez praktyk zawodowych nie rozwija si  wyobra nia prze-

strzenna, a tym samym umiej tno  odczytywania dokumentacji technicznej. 

2. Studenci nie s  przygotowywani do samodzielnego rozwi zywania problemów 

technicznych, nie wiedz  gdzie si gn  po niezb dne informacje, kogo zaprosi  do 

wspó pracy, w czym mo e im pomóc projektant, w czym bran ysta, a w czym eko-

nomista lub ekolog. 

3. Poza obszarem dzia alno ci uczelni pozostaje ca a tematyka zwi zana z bezpiecze -

stwem i higien  pracy, zagro eniami z jakimi mo na spotka  si  na budowie, wiedza 

o zakazie stosowania niektórych materia ów, substancji i preparatów. 

3.3. Uwagi i wnioski  

Absolwenci kierunków budowlanych w wi kszo ci nie posiadaj  wiedzy i umiej tno ci,

które czyni yby ich od razu kompetentnymi pracownikami. Nie zale y to wy cznie od ja-

ko ci uczelni; wiele zale y od samego studenta, jego mo liwo ci intelektualnych i w du-

ym stopniu od motywacji do nauki i pracy. 

By  mo e oczekiwania SKANSKA s  zbyt wysokie, a po dane umiej tno ci niemo -

liwe do zdobycia w procesie edukacji, ale ocena pierwszych miesi cy pracy, a tak e wyniki 

ankiety (tab. 6 i 7) – nie nastrajaj  optymistycznie. 

Mi dzynarodowe do wiadczenia SKANSKA S.A. wskazuj , e pozytywne wyniki 

kszta cenia studentów budownictwa uzyskuje si  w systemie stosowanym w Aalborg 

University w Danii [2]. Nale y zwróci  uwag  szczególnie na stosowan  z zasady prac

w zespo ach problemowych metod  projektow . Problemy do rozwi zania definiowane s

na tyle szeroko, e wymagaj  wiedzy interdyscyplinarnej oraz zaproszenia do wspó pracy 

specjalistów z wielu bran . Metoda [2] rozwi zuje szereg problemów obserwowanych 

w polskich oddzia ach, poniewa : uczy pracy w grupie i procedur realizacji projektu; zmu-



Roman Mikina, Leszek Chodor 120

sza do poznania wiedzy z ró nych dziedzin; u wiadamia, e w procesie budowlanym ko-

nieczna jest wiedza interdyscyplinarna oraz konieczno  wspó pracy z instytucjami lokal-

nymi oraz urz dami wydaj cymi opinie i uzgodnienia; uczy umiej tno ci zdefiniowania 

problemu i samodzielno ci w jego rozwi zaniu. Do wiadczenia [2] wskazuj , e metoda 

jest bardzo wymagaj ca nie tylko w stosunku do studentów, ale równie  do wyk adowców 

i asystentów, od których wymaga du ej wiedzy interdyscyplinarnej, znajomo ci nowych 

materia ów i technologii oraz zaanga owania czasu i uwagi. 

Du a liczba nowych i m odych pracowników implikuje konieczno  wdro enia takiego 

systemu informacji, którym umo liwia nowym pracownikom szybki proces adaptacji oraz 

dostosowania do obowi zuj cych w organizacji procedur. Zastosowano intranetowy sys-

tem, w którym oprócz kodeksu post powania (kodeksu moralnego) opublikowano obowi -

zuj ce normy i Lexa oraz wiele innych informacji dotycz cych procedur finansowych i sza-

cowania ryzyk. W 2005 roku zosta  stworzony „Uniwersytet Skanska”, którego celem jest 

dostarczenie pracownikom wiedzy technicznej oraz wykszta cenia umiej tno ci prezentacji, 

komunikacji, negocjacji czy zarz dzania projektem. Sk aniamy pracowników do samo-

kszta cenia oraz samodzielnego rozwi zywania problemów poprzez zlecanie im opracowa-

nia wybranych zagadnie  technicznych. Opracowania te zamieszczane s  w intranetowej 

Bibliotece Zak adowej, aby by y dost pne dla wszystkich pracowników Skanska. 

4. PODSUMOWANIE 

W pracy przedstawiono oczekiwania pracodawców polskich w obszarach budowlanego 

projektowania i wykonawstwa wobec absolwentów szkó  wy szych. Oszacowano stan wie-

dzy i umiej tno ci in ynierów wyniesionych z uczelni w drodze bada  ankietowych w biu-

rze projektów oraz przedsi biorstwie wykonawczym. 

Oczekiwania w stosunku do in ynierów-projektantów i in ynierów-wykonawców ró -

ni  si , poniewa  inna jest specyfika pracy w biurze projektów i na budowie. W kwestiach 

zasadniczych wyst puj  jednak podobie stwa, a dotycz  przede wszystkim: sztuki pracy 

zespo owej, kwalifikacji interdyscyplinarnych i interpersonalnych, umiej tno ci definiowa-

nia problemu i jego rozwi zania za pomoc  nowoczesnych narz dzi in ynierskich we 

wspó czesnych technologiach. 

Pracodawcy zgodnym g osem zwracaj  uwag  na konieczno  przywrócenia i podnie-

sienia rangi praktyk zawodowych, które powinny si  wpisa  bardziej w program kszta ce-

nia in yniera. Po stronie uczelni powinna le e  inicjatywa zawarcia porozumie  i wybór 

wspó pracuj cych firm, cechuj cych si  profesjonalizmem, dobr  organizacj  pracy, prze-

strzeganiem norm etycznych, zawodowych i prawnych.  

Opinia pracodawców polskich o jako ci in ynierów, kszta conych na polskich uczel-

niach jest bardzo krytyczna. Zdaniem autorów jednoznacznie wynika z niej potrzeba zre-

formowania szkolnictwa wy szego, cho  zawarte w pracy sugestie nie ingeruj  w suweren-

no  uczelni. Pracodawcy oczekuj  pomocy od szkolnictwa wy szego w konkurowaniu 

z innymi organizacjami poprzez edukowanie euroin ynierów. Jednocze nie uznaj , e

w swoich zmaganiach o wykszta cenie dobrych in ynierów uczelnie nie powinny by  osa-

motnione. Uczelnie oraz potencjalni pracodawcy powinni ci le wspó pracowa  w procesie 

kszta cenia kadry in ynierskiej. W tym procesie ka da ze stron odniesie korzy ci. Mimo 

z o ono ci problemu autorzy podj li prób  kompleksowej analizy problemu. Szczegó owe 

opinie, wnioski i sugestie podano w tek cie pracy z nadziej , e pos u  one do wzrostu 

konkurencyjno ci polskich uczelni na rynku europejskim i przyczyni  si  do poprawy po-

zycji pracodawców.  
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CIVIL ENGINEER QUALITY IN THE POLISH EMPLOYERS OPINION 

This insightful is a trial to estimate the quality of civil engineers employed by main employers – 

consultancy engineering design office Chodor-Projekt Ltd and general contractor SKANSKA S.A. 

Construction and designing are the main fields of civil engineers activities. Survey explorations were 

made among young civil engineers employed by m.a. employers. This explorations were prepared to 

assume young engineer's skills level and compare to engineering practice needs. Authors considered 

also the requirements of global modern economy and companies involved in changing the corporate 

market. In our opinion modern euroengineer should fulfill a role of public trust person and should 

made new elite, not only in technical, but also social, humanist and environmental area.  


