
WAŻNY KROK 
W ROZWOJU ZAWODOWYM
Od międzywydziałowego projektu interdyscyplinarnego BIM 
do międzywydziałowych studiów podyplomowych interdyscyplinarny BIM 
– to droga, jaką przeszła Politechnika Warszawska, aby przygotować swoich 
absolwentów na pracę z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi. 
Dziś oferta szkolenia jest już kompleksowo dopracowana.

Słownik języka polskiego PWN słowo „in-
terdyscyplinarny” łączy przede wszyst-
kim z badaniami naukowymi. Jednakże 

w słownikach synonimów termin ten kojarzony 
jest ze słowami: wielokierunkowy, wielowątko-
wy, wielowymiarowy, które bardzo celnie cha-
rakteryzują proces inwestycyjno-budowlany. 
Bogactwo materiałów, technologii, rozwiązań 
konstrukcyjnych naturalnie łączy się z wielokierun-
kowymi działaniami zespołów projektowych lub 
wykonawczych.

W kontekście interdyscyplinarności należy 
zwrócić uwagę na zasadniczą różnicę w kształ-
ceniu na kierunkach architektury i inżynierii bu-
dowlanej. Od studentów architektury wymaga się 
kreatywności w zakresie rozwiązań urbanistycz-
nych, funkcjonalnych lub estetycznych. Nato-
miast podstawowym celem kształcenia konstruk-
torów – odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
fizyczne, techniczne oraz ekonomikę rozwiązań 
– jest opanowanie przez nich procedur projek-
towania, szybki wybór prawidłowego algorytmu 
i poprawne zastosowanie go w celu sprawdze-
nia normowych warunków bezpieczeństwa, zna-
lezienia rozwiązań technicznych, które nie są wy-
bitne, ale na pewno dobre z punktu widzenia 
celów procesu inwestycyjnego. Dopiero w pierw-
szych latach praktyki zawodowej poznają zasa-
dy współpracy, komunikacji i wspólnego osiąga-
nia zamierzonego celu. To właśnie w kontekście 
dużej różnicy kształcenia studentów poszczegól-
nych branż należy spojrzeć na zagadnienia za-
stosowania technik cyfrowych, a także technolo-
gii BIM w projektowaniu architektonicznym oraz 
konstrukcyjnym.

BIM na Politechnice Warszawskiej
Studenci Wydziału Architektury już od pierw-

szego roku studiów poznają podstawowe zasady 
modelowania przy pomocy popularnych na ryn-
ku platform BIM oraz korzyści płynące z zasto-
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sowania modeli 3D do komunikacji i oceny po-
dejmowanych decyzji projektowych. W trakcie 
przedmiotu Modelowanie komputerowe wyko-
rzystują narzędzia 3D do czytelnego przedsta-
wienia zagadnienia projektowego. Kontynuacją 
tych działań jest przedmiot Cyfrowe techniki 
geometryczne zajmujący się automatyzacją pro-
cesów projektowania z zastosowaniem narzę-
dzi programowania wizualnego – Grasshopper 
i Dynamo.

Kolejny etap to Integracja procesów pro-
jektowania – BIM, obowiązkowy przedmiot na 
pierwszym semestrze studiów magisterskich. Na 
wykładach studenci zapoznają się z teorią i za-
sadami wykorzystania technologii BIM, a w trak-
cie ćwiczeń laboratoryjnych, w zespołach, sy-
mulują proces współpracy, poznając narzędzia 
i metody koordynacji międzybranżowej.

Na Wydziale Inżynierii Lądowej dopiero od kil-
ku lat trwają prace w zakresie zbudowania mi-
nimum programowego w ramach ścieżki „na-
uczanie BIM”. Na I i II roku studiów inżynierskich 
studenci WIL PW zapoznają się z podstawa-
mi modelowania (CAD 2D, BIM 3D). Następnie 
na czwartym roku, gdy poznali tradycyjne meto-
dy obliczeń statycznych, projektowanie konstruk-
cji budowlanych, a także technologii oraz organi-
zacji budownictwa, mają do wyboru przedmioty 
dotyczące zastosowania modeli BIM 3D do anali-
zy konstrukcji inżynierskich. Należy zwrócić uwa-
gę, że problemy koordynacji międzybranżowej 
są omawiane jedynie teoretycznie i w zasadzie 
nieobecne na studiach I oraz II stopnia.

Międzywydziałowy projekt 
interdyscyplinarny BIM
Okres ostatniej dekady był czasem, w któ-

rym na Politechnice Warszawskiej dojrzewa-
ła nowa koncepcja budowania wiedzy. Studen-
ci, doktoranci i pracownicy naukowi kierunków 
inżynierskich związanych z przekształcaniem 
środowiska zbudowanego podejmowali inicja-
tywy zmierzające ku integracji procesów pro-
jektowania. Dyskusje przyniosły pierwszy efekt  
w roku akademickim 2017/18, kiedy został uru-
chomiony międzywydziałowy projekt interdy-
scyplinarny BIM.

Z inicjatywy ówczesnego dziekana Wydziału 
Architektury Politechniki Warszawskiej, prof. dr. 
hab. inż. arch. Jana Słyka, z czynnym wsparciem 
dziekanów Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydzia-
łu Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inży-
nierii Środowiska, Wydziału Elektrycznego oraz 
Wydziału Zarządzania, po raz pierwszy zrealizo-
wano przedmiot międzywydziałowy projekt inter-
dyscyplinarny BIM (mpiBIM). Studenci z pięciu 
wymienionych wydziałów utworzyli zespoły, któ-
rych zadaniem było przygotowanie wielobranżo-
wego projektu budowlanego. W odróżnieniu od 
„tradycyjnego” projektowania, gdzie każda bran-
ża działa oddzielnie i jedynie korzysta z rozwią-
zań wypracowanych przez poprzedników, w tym 
przypadku od początku wszyscy studenci ak-
tywnie uczestniczyli w tworzeniu projektu. Bar-
dzo wielu z nich na koniec zarówno pierwszej, 

KOMENTARZE 

prof. dr hab. inż. arch.  
Jan Słyk
Prorektor PW ds. Studiów

Tworząc interdyscyplinarny projekt BIM, chcieliśmy oprzeć proces kształcenia 
na wykorzystaniu nowego medium. Jego kluczowym elementem jest wielo-
warstwowy model, który służy studentom do pracy analitycznej, komunikacji, 
a także do eksperymentowania. W przyszłości planujemy rozszerzyć bazę 
merytoryczną studiów architektonicznych i inżynierskich. Dostrzegamy ko-
nieczność silniejszego uwzględnienia technik informatycznych, robotycznych 
oraz analityki cyfrowej i sterowania, które są niezbędnym składnikiem współ-
czesnego projektowania, a także placu budowy.

prof. dr hab. inż.  
Andrzej Garbacz
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PW

Koncepcje projektu międzywydziałowego i studiów podyplomowych interdy-
scyplinarny BIM są zgodne ze strategią rozwoju WIL. Są związane z dążeniem 
do poprawy stopnia dopasowania kompetencji absolwentów do potrzeb 
gospodarczych, a także społecznych. WIL uczestniczył w przygotowaniu, pod 
patronatem SARP, PZITB, podstawy programowej dla wydziałów budownic-
twa pt. Ścieżka BIM. Warto podkreślić, że pracownicy wydziału oraz jego ab-
solwenci są zaangażowani w program edukacyjny Trzecia misja, w ramach 
którego są prowadzone zajęcia o tematyce BIM dla uczniów techników oraz 
ich nauczycieli.

dr inż. 
Ireneusz Czmoch
Kierownik msp iBIM

Istotnym warunkiem efektywnego procesu projektowo-inwestycyjnego jest 
dobra komunikacja, której podstawą jest posługiwanie się pojęciami zrozu-
miałymi dla wszystkich stron oraz używanie logicznych struktur językowych. 
Interdyscyplinarny BIM stanowi zaproszenie do wzajemnego poznania różno-
rodnych „języków” i narzędzi komunikacji oraz praktycznego stosowania za-
sad „gramatyki” (standardów BIM), które mają na celu usprawnienie komuni-
kacji pomiędzy różnymi branżami, ale również między wykonawcami projek-
tów oraz robót budowlanych, a także inwestorem.

mgr inż. arch.  
Paweł Przybyłowicz
Zastępca Kierownika msp iBIM

Uczestnicy msp iBIM mają okazję nie tylko poznania, ale i przećwiczenia sze-
rokiej gamy narzędzi wspierających różnorodne procesy BIM. Głównym ce-
lem rozbudowanych zajęć laboratoryjnych jest praktyczne zmierzenie 
się z konkretnymi zagadnieniami występującymi w różnych obszarach zasto-
sowania tej technologii. Znajomość poszczególnych narzędzi to przede 
wszystkim umiejętność wzajemnej ich integracji oraz prawidłowego reago-
wania i wyciągania wniosków z użycia w realnych procesach projektowych 
lub wykonawczych.



jak i kolejnych edycji mpiBIM podkreślała, 
że oprócz utrwalenia wiedzy na temat swo-
jej branży bardzo istotną wartością było po-
znanie pracy projektantów z pozostałych 
dyscyplin. 

Idea stworzenia eksperymentalnego kur-
su oferowanego studentom studiów inży-
nierskich i magisterskich opierała się na 
dwóch fundamentach. Po pierwsze spojrze-
nie na zagadnienie współpracy międzybran-
żowej z perspektywy nowych mediów oraz 
innej wrażliwości. Instrumentarium cyfro-
we CAD stało się bazą projektowania inży-
nierskiego, jednak komunikacja między za-
angażowanymi profesjonalistami pozostaje 
wciąż niedoskonała. Specjalizacja dyscyplin 
hermetyzuje język. Procedury wnioskowa-
nia, terminologia, a nawet sposób interpre-
tacji zjawisk stają się każdego dnia bardziej 
skomplikowane. To, co oczywiste dla spe-
cjalisty badającego dynamikę atmosfery 
wnętrza, może być trudne do zobrazowania 
w świetle uwarunkowań kształtowania kon-
strukcji czy tworzenia architektonicznych 
przegród w budynku. 

W rozważaniach dotyczących metody-
ki nauczania oparto się na myśli Wojciecha 
Gasparskiego, który przyszłość technolo-
gicznego rozwoju postrzega w kontekście 
przechodzenia ku erze projektującego spo-
łeczeństwa wiedzy1. 

Model współpracy studentów musi ze-
rwać z rutyną sekwencyjnego przekazywa-
nia materiałów (podkładów/plików) między 
branżami, tzn. długotrwałej koordynacji od-
bywającej się poprzez kolejne przybliżenia. 
Celem jest sytuacja, w której wszyscy roz-
wiązują problemy równocześnie, a cyfrowe 
narzędzia tłumaczą informacje i pomagają 
wizualizować uwarunkowania w ogólnie zro-
zumiały oraz na bieżąco aktualizowany spo-
sób. Tu dochodzimy do drugiego istotnego 

uwarunkowania projektu. Aby praca równo-
legła przebiegała efektywnie, adepci sztuki 
inżynierskiej musieli zyskać dostęp do me-
dium reprezentującego rzeczywistą sytuację 
budowlaną, dzięki czemu będą mogli ekspe-
rymentować i sprawdzać powtarzalne, wiary-
godne wyniki bez konieczności budowania 
prototypów 1:1. W projekcie na Politechnice 
Warszawskiej laboratorium inżynierskie zo-
stało zbudowane z pomocą technologii BIM. 
Nie są promowane żadne konkretne narzę-
dzia informatyczne. Przeciwnie – pracuje się 
zgodnie z ideą openBIM, stosując zasadę 
efektywnego korzystania z wielobranżowej, 
zintegrowanej bazy danych. 

Przedmiot mpiBIM był realizowany na Po-
litechnice Warszawskiej w kolejnych latach. 
W październiku 2020 r. ruszyła czwarta edy-
cja, tym razem całkowicie w trybie zdal-
nym, co stanowi bardzo dobrą okazję prze-
testowania, czy narzędzia modelowania, 
komunikacji i koordynacji sprawdzą się jako 
jedyny kanał kontaktu, bez możliwości reali-
zacji „burzy mózgów” nad kartką papieru lub 
przed monitorem.

Międzywydziałowe 
studia podyplomowe 
interdyscyplinarny BIM
Idea powołania studiów podyplomowych 

interdyscyplinarny BIM z jednej strony do-
skonale wpisała się w rozwój zaintereso-
wania technologią BIM, a także wynikające 
z niego zapotrzebowanie na wiedzę w tym 
obszarze, a z drugiej była wynikiem wielolet-
nich działań dydaktycznych na Wydziale In-
żynierii Lądowej i Wydziale Architektury Poli-
techniki Warszawskiej. 

Studia podyplomowe o tematyce BIM by-
ły planowane na Wydziale Inżynierii Lądowej 
od kilku lat. Inicjatorem wspólnych, między-
wydziałowych studiów podyplomowych BIM 

był dr inż. Ireneusz Czmoch, który jesienią 
2017 r. zaprosił władze Wydziału Architektu-
ry do współpracy i przygotowania programu 
międzywydziałowych studiów podyplomo-
wych. Program ten został opracowany przez 
aktualnego kierownika studiów dr. inż. Ire-
neusza Czmocha oraz zastępcę kierownika 
mgr. inż. arch. Pawła Przybyłowicza.

Międzywydziałowe studia podyplomo-
we interdyscyplinarny BIM (msp iBIM) zo-
stały powołane przez Rektora Politechniki 
Warszawskiej w grudniu 2018 r. jako wspól-
ne studia Wydziału Inżynierii Lądowej (wy-
dział wiodący) i Wydziału Architektury (wy-
dział współpracujący). Pierwsza edycja msp 
iBIM rozpoczęła się w marcu 2019 r., a od 
października 2020 r. trwa trzecia edycja, któ-
rej zajęcia w czasie pandemii odbywają się 
w trybie zdalnym. 

Na studia msp iBIM zapisują się oso-
by z wielu różnych środowisk branżowych 
i odgrywające różne role w procesie bu-
dowlanym: projektanci, wykonawcy robót, 
inspektorzy nadzoru branżowego oraz inwe-
storskiego. Uczestnik msp iBIM zna swoją 
branżę jako absolwent i jako praktyk, często 
pracujący już kilka lub kilkanaście lat. Studia 
te umożliwiają skuteczne poznanie narzędzi, 
procesów oraz procedur wzorcowych dla 
BIM. Absolwent, po zdobyciu doświadcze-
nia, szybko może objąć funkcję Kierownika 
Projektu BIM lub Menadżera BIM. 

Program studiów umożliwia uczestnikom 
msp iBIM zdobycie umiejętności w różnych 
kierunkach, od modelowania konstrukcji 
i budynków, analiz oraz symulacji z zastoso-
waniem programowania wizualnego po wy-
brane zagadnienia zarządzania procesem 
BIM. W pierwszym semestrze słuchacze po-
znają zasady sprawnego stosowania narzę-
dzi budowy i koordynacji branżowych mo-
deli BIM 3D, a w ciągu drugiego semestru, 
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Narzędzia koordynacji BIM  
– zajęcia laboratoryjne.  
iBIM edycja 2 - 2019/2020
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Projekt przystani nad Wisłą. Autorzy: Katarzyna Dziopa, Grzegorz Cieniawa, 
Monika Olszówka, Maciej Lechowski. iBIM edycja 2 - 2019/2020 

Analizą nasłonecznienia budynku „Przystań-Galeria” 
z pomocą programowania wizualnego. Autorka: Anna 
Durska. iBIM edycja 2 - 2019/2020

w ramach międzybranżowego projektu BIM, warunki dobrej 
i efektywnej współpracy międzybranżowej w celu tworzenia 
modeli BIM 3D+, które pozytywnie przeszły test kolizji, zo-
stały  prawidłowo  skoordynowane  ze  wszystkimi  stronami 
procesu projektowego.

Rozwój zawodowy
Zmiany  w  realizacji  inwestycji  mają  wpływ  nie  tylko  na 

role  poszczególnych  uczestników  tego  procesu,  ale  rów-
nież  na  sposób  ich  kształcenia  i  dochodzenia  do  pozycji 
zawodowej.  Międzywydziałowy  projekt  interdyscyplinar-
ny  BIM  oraz  studia  podyplomowe  iBIM  stanowią  bardzo 
ważną  propozycję  dla  osób,  które  chcą  się  rozwijać  i  re-
alizować  zawodowo.  Zasadniczy  akcent  jest  położony  na 
szeroko  stosowaną  interdyscyplinarność,  umiejętność 
użycia  specjalistycznych  narzędzi  (tzn.  interoperacyj-
ność)  oraz  zapoznanie  studentów  z  wieloma  procesami 
udrażniającymi  komunikację.                                                             n

1. Gasparski W., Społeczeństwo projektujące i inne za-
gadnienia z dziedziny projektoznawstwa, [w:] Model 
informacji inżynierskich BIM, red. Słyk J., s. 15.


