
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA 
 
Kandydat powinien posiadać umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalające mu na czynne 
uczestnictwo w wybranych zajęciach odbywających się w języku angielskim. 

 
Kierunek studiów Forma studiów (czas trwania) Wymagania Rozmowy kwalifikacyjne 

architektura (architektura)  

stacjonarne (dzienne)  
2 lata  
 

niestacjonarne (wieczorowe)  
2 lata 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera architekta 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu  
21  września 2017r. (czwartek)  o godz. 9.30,  
pok. 105, Ip., Instytut Architektury i Urbanistyki (budynek B6) 
Al. Politechniki 6 
Uwaga:  
Portfolio wymagane przy rozmowach kwalifikacyjnych (zarówno 
w wersji wydrukowanej, jak i zdygitalizowanej na płycie CD lub 
DVD) należy złożyć w dniu rozmowy kwalifikacyjnej do 8.30  
w pok. 105  w Instytucie Architektury i Urbanistyki. 

budownictwo  
- budownictwo mostowe i drogowe  

stacjonarne (dzienne)  
1,5 roku 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera po kierunku budownictwo  

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu  
22 września 2017r. (piątek) o godz. 9.15,  
pok.105, p.I  (dziekanat BAIS) w budynku Wydziału Budownictwa, 
Architektury i Inżynierii Środowiska, Al. Politechniki 6 

budownictwo 
- budownictwo drogowe 

niestacjonarne (zaoczne) 
2 lata 

budownictwo 
– konstrukcje budowlane i inżynierskie 

stacjonarne (dzienne)  
1,5 roku 
 

niestacjonarne (zaoczne) 
2 lata 

gospodarka przestrzenna 
stacjonarne (dzienne)  
1,5 roku 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera po kierunku gospodarka przestrzenna.  

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu  
21  września 2017r. (czwartek) o  godz. 9.15,  
pok.105, p.I (dziekanat BAIS) w budynku Wydziału Budownictwa, 
Architektury i Inżynierii Środowiska, Al. Politechniki 6 

inżynieria środowiska 

stacjonarne (dzienne)  
1,5 roku 
 

niestacjonarne (zaoczne) 
2 lata 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera po kierunku inżynieria środowiska.   

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu  
22 września 2017r. (piątek) o godz. 9.15,  
pok.105, p.I  (dziekanat BAIS) w budynku Wydziału Budownictwa, 
Architektury i Inżynierii Środowiska, Al. Politechniki 6 

rewitalizacja miast* stacjonarne (dzienne)  
2,5 roku 

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych 
posiadający tytuł inżyniera, licencjata, magistra inżyniera, magistra lub 
równorzędny po kierunkach w obszarze nauk technicznych, nauk 
społecznych, nauk ścisłych lub nauk przyrodniczych. 

*Studia przewidziane do uruchomienia 
 

UWAGA:  
Minimalna liczba kandydatów konieczna do uruchomienia specjalności na kierunku budownictwo wynosi - 15 osób, minimalna liczba kandydatów do uruchomienia kierunku: architektura 
(architektura), gospodarka przestrzenna oraz inżynieria środowiska wynosi 15 osób; minimalna liczba kandydatów konieczna do uruchomienia kierunku rewitalizacja miast  wynosi - 30 osób. 


