
  

FAQ związane ze specjalnością  

Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie - Inżynier Europejski   

(OiZwB-IE)  

   

Czy po zdobyciu tytułu inżyniera na specjalności OiZwB-IE istnieje 

możliwość rozpoczęcia studiów II stopnia na innej specjalności na 

kierunku Budownictwo?   
  

Tak, istnieje. Ukończenie  specjalności „Organizacja i Zarządzanie w 

Budownictwie - Inżynier Europejski” (OiZwB-IE) umożliwia studiowanie 

na drugim stopniu Budownictwa na dowolnej specjalności w języku 

polskim oraz w języku angielskim na specjalności International 

Construction Management oraz Engineering Structures. 

 

 

Kto pokrywa koszty wyjazdu oraz zakwaterowania na 3 semestry studiów  

za granicą?  
  

Jest to indywidualna sprawa studenta. Istnieją różne formy wsparcia 

finansowego, przede wszystkim program ERASMUS, ale generalnie - co 

jest całkiem naturalne - trzeba się liczyć z tym, że studia zagraniczne są 

po prostu droższe niż studia w kraju. Konsekwencją tego jest to, że nie 

wszyscy studenci na tę część zagraniczną wyjeżdżają.  

  

  

 W jaki sposób wybierane są uczelnie, do których dany student wyjeżdża?  

  

Wszystko zależy od bieżącego stanu umów, jakie mamy z uczelniami 

partnerskimi. Poza naszą kontrolą i wpływem są wydarzenia na 

autonomicznych uczelniach zagranicznych. Grupa uczelni ECEM (European 

Civil Engineering Management), w ramach której realizujemy studia 

OiZwB-IE istnieje już ponad 20 lat. Na corocznych spotkaniach 

konsultacyjnych monitorujemy stan współpracy, przede wszystkim zaś 

informujemy się wzajemnie o zagrożeniach tej współpracy dotyczących. W 

zależności od bieżącej sytuacji możemy dawać określone rekomendacje 

dotyczące wyboru uczelni zagranicznej.  

  

Czy praktykę odbytą podczas wyjazdu zagranicznego można wpisać do 

zbiorczego zestawienia praktyki zawodowej potrzebnej do uzyskania  

uprawnień?  

  



Jest to kwestia indywidualnych ustaleń studenta z interesującą go Izbą 

Inżynierów Budownictwa.  

   

Czy możliwość uzyskania dyplomu uczelni zagranicznej oznacza, że 

uzyskujący go student zamiast dyplomu ZUT otrzymuje dyplom uczelni 

zagranicznej?  

  

Nie ZAMIAST, ale uzyskuje dwa oryginalne dyplomy: polski i uczelni 

zagranicznej.  

  

W jaki sposób odbywa się proces uzyskania dyplomu uczelni zagranicznej?  
  

Trzeba spełnić cały szereg wymagań, w szczególności wymagania 

stawiane przez uczelnie zagraniczne. Są one różne, mogą się także 

zmieniać w czasie. Generalnie jednak mieszczą się one w naturalnie 

realizowanym toku studiów. Już na początku studiów studenci 

zaznajamiani są z możliwościami wyboru uczelni zagranicznej oraz 

stawianymi przez te uczelnie wymaganiami. Po odbyciu trzech semestrów  

studiów za granicą praca dyplomowa musi być wykonana pod kierunkiem 

opiekunów zagranicznego i polskiego, którzy oczywiście muszą 

zaakceptować realizowany temat. Obrony są niezależne przed naszą 

komisją oraz przed komisją uczelni zagranicznej.  

  

Czy każdy student biorący udział w wyjeździe zagranicznym otrzymuje 

szansę uzyskania dyplomu uczelni zagranicznej?  

  

Szanse ma każdy, ale musi spełnić wymagania uczelni zagranicznej, które 

mogą być bardzo różne. W ciągu ponad 20 lat istnienia grupy ECEM ok. 

200 polskich studentów uzyskało dyplomy zagraniczne. Ci, którzy z 

różnych powodów dyplomów nie mogli zdobyć, otrzymywali certyfikaty 

potwierdzające odbycie zagranicznej części studiów.  

  

Na którym semestrze studiów odbywają wyjazdy studenci OiZwB-IE?  
  

Semestry 5. i 6. przeznaczone są na teoretyczną część studiów, a na 

semestrze 7. istnieje możliwość odbycia praktyki zawodowej.  

  

Czy można studiować jednocześnie na drugim kierunku studiów 

stacjonarnych (np. ekonomię) z szansą, że jeśli przedmioty na obu 

kierunkach będą się pokrywać to oceny zostaną przepisane 

automatycznie?  

  

Nie zalecamy takiego rozwiązania. 20% nieobecności na zajęciach może 

być podstawą skreślenia z listy studentów. Próba pogodzenia studiowania 



na studiach stacjonarnych dwóch różnych kierunków to indywidualna 

decyzja studenta połączona z wzięciem na siebie wszystkich ryzyk z tym 

związanych. Nie istnieją żadne automatyczne procedury pozwalające na 

uznanie efektów nauczania tylko dlatego, że przedmiot tak samo się 

nazywa.  

  


