TECHNIK BUDOWNICTWA

Dlaczego warto zdobyć zawód "technik budownictwa"?
Budownictwo jest rozwijającą się gałęzią gospodarki w naszym kraju. Z danych Głównego Urzędu
Statystycznego wynika, że w sekcji budownictwo w 2011 roku było zatrudnionych ok. 500 tys. osób.
Osoby te są głównie zatrudniane w prywatnych firmach budowlanych. „Budowlańcy” należą do grupy
poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy w kraju oczekują
na dobrze przygotowanych absolwentów techników kształcących dla potrzeb budownictwa. W ich
ocenie poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne,
choćby zaangażowanie w wykonywaną pracę.
Pracodawcy zagraniczni cenią sobie polskich fachowców z branży budowlanej, jednak wymagają
umiejętności posługiwania się językiem zawodowym.
Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych.
Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o Centralną Bazę Ofert Pracy zgłoszonych
do powiatowych urzędów pracy wykazała, że zawody z obszar budownictwa należą
do poszukiwanych na rynku pracy.

Co może robić technik budownictwa po zakończeniu nauki?
Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych
z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności
publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem
obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem
budynkami.
Absolwent technikum może również kontynuować naukę na studiach wyższych - zwłaszcza
na kierunkach technicznych.(budownictwo, architektura, inżynieria środowiska itp.)

Gdzie może pracować technik budownictwa?
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.
Może prowadzić własną firmę.

Czego będziesz się uczył, gdy wybierzesz ten zawód?
Zagadnień związanych z wykonawstwem robót budowlanych: ziemnych, fundamentowych,
betoniarskich, zbrojarskich, murarskich, ciesielskich, wykończeniowych oraz instalacyjnych,
organizacją robót budowlanych, eksploatacją, utrzymaniem obiektów budowlanych
oraz sporządzaniem kosztorysów i przygotowywaniem dokumentacji przetargowej.
Będziesz się uczył
 Przedmiotów ogólnokształcących (j. polski, j. angielski, j. niemiecki, język obcy zawodowy,
matematyka, fizyka, chemia, biologia, historia itp.)
 Przedmiotów zawodowych takich jak:
 podstawy budownictwa
 rysunek techniczny
 komputerowe wspomaganie projektowania
 podstawy konstrukcji budowlanych
 technologia robót murarskich i tynkarskich
 organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
 kosztorysowanie
 język obcy zawodowy
 podstawy działalności gospodarczej

W trakcie pobytu w szkole możesz zdobyć dodatkowe umiejętności, potwierdzone certyfikatami,
biorąc udział w kursach kosztorysowania komputerowego, projektowania w programach
komputerowych, wyjeżdżając na staże zagraniczne, wizyty zawodoznawcze. Możesz brać udział
w dodatkowych zajęciach z matematyki, obsługi programów komputerowych wykorzystywanych
w budownictwie, języka obcego zawodowego.
Możesz brać udział w konkursach i olimpiadach , m. in. w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności
Budowlanych - laureaci i finaliści tej olimpiady z naszej szkoły niejednokrotnie zdobywali "indeksy" na
wydziały budownictwa wszystkich uczelni technicznych w Polsce.

