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A) Grupa podstawowych treści kształcenia  

1. Technologia i organizacja robót budowlanych.  

2. Regresja i metoda najmniejszych kwadratów. Przedziały ufności.  

3. Rola atmosfery w bilansie cieplnym Ziemi.  

4. Podstawowe zanieczyszczenia nieorganiczne i organiczne w środowisku.  

5. Metody diagnozowania stanu środowiska i stanu zagospodarowania przestrzennego terenu.  

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Prognoza wpływu skutków ustaleń planu na 

środowisko przyrodnicze.  

7. Metody szacowania ryzyka i oceny bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem.  

8. Normatywne okresy technicznej eksploatacji urządzeń inżynierii środowiska.  

9. Zarządzanie przedsiębiorstwem a koncepcja zrównoważonego rozwoju. Systemy zarządzania 

środowiskiem.  

10. „Czysta produkcja” jako filozofia i strategia ochrony środowiska.  

 

B) Grupa kierunkowych treści kształcenia  

11. Przepływ wilgoci w przegrodach budowlanych. Punkt rosy i jego znaczenie w fizyce budowli.  

12.  Paliwa odnawialne i nieodnawialne. Właściwości energetyczne i wpływ ich wykorzystania na 

środowisko. 

13.  Odprowadzanie i retencjonowanie wody deszczowej. 

14. Audyt energetyczny. Efekty ekonomiczne i ekologiczne. Wskaźniki EU, EK i EP.  

15. Sprawność instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach.  

16. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna w obiektach budowlanych. Porównanie zalet i wad.  

17. Charakterystyka energetyczna budynku a świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. 

Podobieństwa i różnice.  

18. Zarządzanie ryzykiem powodziowym.   

19. Środki ochrony przed powodzią.  

20. Prawo i normy w projektowaniu instalacji ogrzewczych.  

21. Tok obliczeń instalacji centralnego ogrzewania w budynku jednorodzinnym.  

22. Instalacje ogrzewcze z pompą ciepła. Zasady projektowania.  

23. Obliczanie zapotrzebowania na wodę dla budynku wielorodzinnego. Instalacja wodociągowa 

przeciwpożarowa.  

24. Zasady projektowania instalacji kanalizacji grawitacyjnej i grawitacyjno-pompowej.  

25. Obliczenia zużycia ciepłej wody użytkowej dla potrzeb charakterystyki energetycznej oraz projektu 

instalacji.  

26. Przedmiar i obmiar robót. Zasady wykonywania. 

27. Porównanie katalogów nakładów rzeczowych.  

28. Magazynowanie i transport odpadów komunalnych niebezpiecznych.  

29. Metody zapewnienia komfortu cieplnego pomieszczeń.  

30. Wsparcie komputerowe w projektowaniu instalacji sanitarnych, cieplnych i wentylacyjnych.  


