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Technik budowy dróg to zawód przygotowujący do pracy w budownictwie

drogowym.

Technik budowy dróg zdobywa dwie kwalifikacje:

BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.

BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg 

i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów.



Technik drogownictwa:

• Organizuje, wykonuje i nadzoruje prace związane z budową, eksploatacją

i utrzymaniem: autostrad, dróg, ulic, lotnisk.

• Organizuje, wykonuje i nadzoruje prace związane z budową, eksploatacją

i utrzymaniem: mostów, wiaduktów.

• Opracowuje projekty organizacji budowy dróg oraz zagospodarowania

placu budowy.

• Zmienia przestrzeń poprzez nowe rozwiązania drogowe.

• Bada materiały do wykonywania dróg, obiektów inżynierskich

i nawierzchni.



Czego uczymy?

• Przygotowywania dokumentacji technicznej robót drogowych.

• Wykonywania badań materiałów i nawierzchni drogowych.

• Wykonywania kosztorysów robót ziemnych i drogowych.

• Wykonywania obliczeń z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania

(np. do kreślenia projektów „AutoCad”, do obliczania składu mieszanek

betonowych i mineralno-asfaltowych „Beton”, „Masa” itp.).

• Organizowania i nadzorowania prace związanych z wykonywaniem robót

drogowych i obiektów mostowych.

• Organizowania i nadzorowania prace związanych z eksploatacją dróg i mostów.

• Organizowania i wykonywania zmechanizowanych robót ziemnych.



Baza dydaktyczna i warunki kształcenia 

• Zajęcia lekcyjne odbywają się w pracowniach zawodowych wyposażonych

w materiały dydaktyczne i środki audiowizualne. Uczniowie korzystają

z oprogramowania komputerowego do nauczania kosztorysowania i dokumentacji

technicznej. Pracownie przedmiotów zawodowych dostosowane

są do przeprowadzania egzaminów zawodowych.

• Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w Centrum Kształcenia

Praktycznego i firmach zajmujących się robotami drogowymi



Dlaczego warto uczyć się w Technikum Budowlanym?

• Po skończeniu szkoły – zdaniu  wszystkich kwalifikacji uzyskujesz tytuł  TECHNIKA.

• Masz już zdobyty zawód, dzięki któremu możesz znaleźć pracę.

• Po zdaniu matury możesz kontynuować naukę na STUDIACH WYŻSZYCH.

• Fachowcy z dziedziny budownictwa są bardzo poszukiwani na rynku zarówno krajowym,

jak i zagranicznym.

• Dobrzy fachowcy są wysoko opłacani.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budowy dróg może pracować

• w firmach drogowych budujących drogi i obiekty mostowe,

• w biurach projektów projektujących drogi i obiekty mostowe,

• w wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych,

• w laboratoriach drogowych,

• w organach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za utrzymanie dróg 

i mostów (Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, zarządcy dróg miejskich, wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych), 

• prowadząc własną działalność gospodarczą.


