
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 



O wydziale 
Nasz Wydział jest największym i najliczniejszym 
wydziałem na Zachodniopomorskim Uniwersytecie 
Technologicznym. Prowadzimy 4 kierunki studiów: 

architektura i urbanistyka  

budownictwo  

inżynieria środowiska  

wzornictwo  

W sumie na wszystkich latach studiuje na WBiA 
3500 studentów.  

Wydziałem kieruje dziekan prof. nadzw. dr hab. 
inż. Maria Kaszyńska. Bezpośrednio studentami 
zajmują się prodziekani dr inż. Teresa Paczkowska, 
dr inż. Wiesław Paczkowski i dr hab. inż. Piotr 
Arlet. Sprawy studenckie załatwia się w 
dziekanacie. Wydział ze względu na swoją wielkość 
znajduje się w dwóch budynkach głównym przy al. 
Piastów i drugim na ul. Żołnierskiej (architektura 
i urbanistyka oraz wzornictwo).   





Rektor na inauguracji 
pasuje nas na studentów 



Budownictwo Największym i najliczniejszym kierunkiem jest Budownictwo. I o 

tym kierunku chcielibyśmy Wam opowiedzieć. Przez pierwsze lata 

studiów poznajemy przedmioty ogóle typu matematyka, fizyka, 

chemia itd., ale także zaczynają się już przedmioty podstawowe 

np. geodezja, geologia.  

Poznajemy materiały budowlane, 

projektujemy budynki, konstrukcje żelbetowe i 

stalowe. Przez pierwsze trzy lata wszyscy 

studiują te same przedmioty bez rozbicia na 

specjalności.  



Zajęcia są prowadzone w 

formie wykładów, ćwiczeń 

audytoryjnych, projektowych i 

laboratoryjnych.  

Na ćwiczeniach obecność jest 

obowiązkowa. Co się na nich 

robi: rozwiązuje się zadania, 

projektuje się elementy 

budowlane, rysuje się do nich 

rysunki, a na laboratoriach 

zawsze wykonuje się 

ćwiczenia praktyczne.  

Studentów obowiązuje 

zaliczenie ćwiczeń i zdanie 

egzaminów ustalonych w 

semestrze zimowym i letnim. 



Jest u nas kilka specjalności: konstrukcje 

budowlane i inżynierskie KBI, technologia i 

organizacja budownictwa TOB, drogi, ulice i 

lotniska DUL, budownictwo wodne BW i 

hydrotechniczne BH oraz energooszczędne BE.   

Specjalności 

KBI TOB 

BE 

BH 

BW 

DUL 



Na starszych latach badamy 
rozkłady drgań skrętnych w 
płytach pomostu i powłokach 



Czasami trzeba „ciut” 
poczekać na wyniki 



Pracujemy na różnych programach komputerowych 



Czasami „odkrywamy nowe lądy”, czyli projektujemy nowe zasady ruchu drogowego 



Konkursy Studenci oprócz nauki biorą udział w różnych konkursach i imprezach.  

Ostatnio wyróżniające pierwsze miejsce zajęli studenci KBI w 

krajowym konkursie mostowym we Wrocławiu. Ich opiekunem był  

dr inż. P. Popiel. 



Studentka z DUL Bernadeta Warężak zdobyła za swoją pracę 

dyplomową „Projekt węzła drogowego Kijewo” wyróżnienie w 

konkursie ministerialnym na najlepszą pracę dyplomową projektową.  



Drogówka po zajęciach terenowych tradycyjnie  

ściga się w szczecińskim Gokard Center.  



Studia to nie tylko nauka, studenci często spędzają czas na sportowo 
w Akademickim Związku Sportowym AZS-ie, na normalnych zajęciach,  
ale też na różnych turniejach i konkursach. 





Co roku jest  
BUDOWA 



Co roku są też Juwenalia  



Są też okazyjne imprezy terenowe, turnieje wydziałów 



Latem organizowane są spływy kajakowe 



W czasie studiów jeździmy też na wycieczki zagraniczne 

Wiadukt Millau 

Pod Sacre Coeur w Paryżu 

W ogrodach Wersalu 

Czas wolny na rzeźbach paryskich 



W czasie studiów jeździmy na wycieczki specjalistyczne na interesujące  
budowy „Budowa tunelu pod Martwą Wisłą” 



Naszą edukację kończy uroczyste wręczenie dyplomów 




