
  

 

 
 
 
 
 

Uchwała  nr 64/2015/2016 
Rady Wydziału Budownictwa i Architektury 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie 

z dnia 20 stycznia 2016 r. 
 

w sprawie:  przyjęcia załącznika nr 5 do procedur procesu dyplomowania na 
kierunkach 

budownictwo oraz inżynieria środowiska - uzupełnienie Uchwały Rady WBiA  
nr 45/2015/2016 z dn. 18.11.2015 r. 

\ 
 

§ 1. 

Rada Wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie zatwierdza i przyjmuje do stosowania od roku 
akademickiego 2015/2016 
 

Załącznik nr 5 „Bloki tematyczne do części ustnej egzaminu na kierunku 
Budownictwo”, 

 

w uzupełnieniu do przyjętego Uchwałą Rady WBiA nr 45/2015/2016 z dn. 18.11.2015 r. 
dokumentu pt. „procedury dyplomowania na kierunkach budownictwo i inżynieria 
środowiska”. 

§ 2. 
 

Do uchwały załącza się pełen dokument przyjęty przez Radę Wydziału Budownictwa                   
w dn. 18.11.2015 r. Uchwałą nr 45/2015/2016 z poprawkami edycyjnymi, wraz                             
z załącznikiem nr 5.  
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Przewodniczący Rady Wydziału 

DZIEKAN 
 
 

dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT 



  

 

Załącznik 5  
(do uchwały RW WBiA nr 64/2015/2016 z dn. 20 stycznia 2016 r.) 

 
 
 

BLOKI TEMATYCZNE  
do części ustnej egzaminu dyplomowego na kierunku Budownictwo 

 
 

1. Student wybiera dwa z wymienionych poniżej bloków tematycznych: 

Poziom kształcenia S1/N1 Poziom kształcenia S2/N2 
1. Teoria konstrukcji  1. Teoria konstrukcji  
2. Konstrukcje metalowe  2. Konstrukcje metalowe  
3. Geotechnika  3. Geotechnika  
4. Konstrukcje betonowe  4. Konstrukcje betonowe  
5. Technologia betonu  5. Technologia betonu  
6. Materiały budowlane i fizyka budowli  6. Technologia materiałów budowlanych i fizyka 

budowli 
7. Budownictwo ogólne 7. Budownictwo ogólne 
8. Organizacja i zarządzanie w 
           budownictwie 

8. Organizacja i zarządzanie w budownictwie  

9. Podstawy budownictwa wodnego 9. Projektowanie układów komunikacyjnych  
10.   Budownictwo drogowe 10. Technologie robót drogowych 
 11. Projektowanie w budownictwie wodnym 
 12.   Technologie w budownictwie energooszczędnym 
 13.  Projektowanie w budownictwie 

energooszczędnym 

2. Student pierwszego (S1/N1) lub drugiego poziomu kształcenia (S2/N2) we wniosku do 
dziekana o dopuszczenie do obrony (załącznik 7) na część ustną egzaminu 
dyplomowego wskazuje blok z jednostki dyplomującej i drugi blok z innej jednostki 
organizacyjnej WBiA niż dyplomująca.  

3. Na egzaminie dyplomowym inżynierskim lub magisterskim jeden ze wskazanych 
bloków powinien obejmować zagadnienia projektowo-konstrukcyjne  

 
 

UWAGA: Treść pytań/zagadnień oraz lista uprawnionych osób do przeprowadzenia 
egzaminu dyplomowego jest opublikowana na stronie internetowej WBiA: 
http://www.wbia.zut.edu.pl/strona-studentow-wbia/dyplomy/pytania-na-
egzamin-dyplomowy.html 


