
Charakterystyka zawodu technik budownictwa

1.     Technik budownictwa to atrakcyjny zawód, który ma szczególne znaczenie  
w gospodarce kraju. Zapotrzebowanie na fachowców budowlanych zawsze będzie
istniało. Zawód - technik budownictwa - jest zawodem bardzo poszukiwanym na
rynkach pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. Uczniowie podejmujący naukę 
w  tym  kierunku  oprócz  przedmiotów  ogólnokształcących  uczą  się  także
przedmiotów zawodowych, takich jak: bezpieczeństwo i higiena pracy, wstęp do
budownictwa,  rysunek  architektoniczno  -  budowlany,  projektowanie  konstrukcji
budowlanych,  roboty  konstrukcyjno  budowlane,  kosztorysowanie,  organizacja
robót budowlanych, język obcy zawodowy. Oprócz zajęć teoretycznych uczniowie
mają  szansę  poznać  praktyczne  aspekty  zawodu  biorąc  udział  w  zajęciach
praktycznych i praktykach zawodowych realizowanych u pracodawców.

2. W ramach kształcenia  w zawodzie technik budownictwa  wprowadzono
innowacje pedagogiczną: 

„Odnawialne źródła energii w budownictwie i budownictwo energooszczędne”.

3. Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

Kwalifikacja: Wykonywanie i kontrolowanie  robót konstrukcyjno - budowlanych
BD.29
Kwalifikacja:  Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych oraz sporządzanie
kosztorysów  BD.30

4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent  kończący  szkołę  w  zawodzie  technik  budownictwa  będzie
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  prowadzenia robót budowlanych i kierowania zespołami w trakcie realizacji

inwestycji,
 opracowywania dokumentacji budowlanej,
 sporządzania przedmiarów,  obmiarów i kosztorysów,
 sprawowania nadzoru budowlanego,
 wykorzystywania znajomości prawa budowlanego,
  posługiwania się dokumentacją budowlaną,
 projektowania prostych elementów konstrukcyjnych,
 opracowywania projektu organizacji robót,
 dobierania sprzętu i maszyn,
 wykorzystywania programów komputerowych.
Osoby  z  tytułem  zawodowym  technika  lub  mistrza,  albo  posiadające
dyplom potwierdzający  kwalifikacje  zawodowe  w  zawodach  nauczanych  na
poziomie  technika,  związanych z  budownictwem mają  prawo ubiegać się  o
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.



5. Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie w:

 w firmach budowlanych realizujących budynki oraz budowle inżynierskie,
 w biurach projektowych,
 w organach administracji państwowej i samorządowej,
 wytwórniach i składach materiałów budowlanych, 
 administracjach budynków,
 firmach zarządzających nieruchomościami,
 może prowadzić własną działalność gospodarczą.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Przyszłych  zawodowców  kształcimy  w  pracowniach  przeznaczonych  do
wykonywania  wszelakich  prac  budowlanych.  Pracownie  są  wyposażone  
w specjalistyczne narzędzia i urządzenia. 

Współpracujemy  z  firmami  budowlanymi  (np.:  KNAUF,  RIGIPS,  CERESIT,
LICOMIX,  QUICK  MIX),  firmami  (np.:  HARTBEX,  3W  DYSTRYBUCJA
BUDOWLANA). 

Zawód poszukiwany na rynku pracy!


