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Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomor-
skiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ob-
chodzi jubileusz 70-lecia. Wydział jest jednym z trzech 
pierwszych wydziałów Wyższej Szkoły Inżynierskiej 
w Szczecinie powołanej 1 grudnia 1946 roku. Trzeciego 
września 1956 roku Rada Ministrów uchwałą obowiązu-
jącą od początku roku akademickiego 1956/57 podnio-
sła Szkołę Inżynierską do rangi Politechniki Szczeciń-
skiej. Od 1 stycznia 2009 roku decyzją Sejmu RP został 
utworzony Zachodniopomorski Uniwersytet Technolo-
giczny w Szczecinie, powstały z połączenia Politech-
niki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej. Dziś Wydział 
Budownictwa i Architektury jest największym z 10 wy-
działów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Techno-
logicznego w Szczecinie.
Obecnie na wydziale prowadzone jest kształcenie na pię-
ciu kierunkach: Budownictwo, Architektura i Urbanisty-
ka, Inżynieria Środowiska, Wzornictwo i najmłodszy kie-
runek Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia. 
W bieżącym roku kierunek ten uzyskał certyfikat „Stu-
dia z Przyszłością” w Ogólnopolskim Programie Akre-
dytacyjnym realizowanym przez Fundację Rozwoju 
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Kierunek odpowia-
da swoim programem na światowe trendy projektowe 
przenikania się sfer wnętrz, designu i otoczenia, wpisu-
je się w najnowsze, innowacyjne tendencje nauczania 
realizowane na poziomie szkolnictwa wyższego, dając 
absolwentom możliwość profesjonalnego wykonywa-
nia dwóch zawodów – architekta wnętrz i projektanta 
otoczenia. Sukces zeszłorocznego naboru i przyznany 
certyfikat potwierdzają jego atrakcyjność.
Obecnie na wydziale studiuje blisko 3000 studentów 
na studiach stacjonarnych i niestacjonar nych oraz 
na studiach doktoranckich. Wydział posiada upraw-

nienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk 
technicznych w dwóch dyscyplinach: Budownictwo i Ar-
chitektura i Urbanistyka oraz uprawnienie do nadawa-
nia stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk 
technicznych w dyscyplinie Budownictwo. Znaczącym 
osiągnięciem wydziału jest też fakt przyznania przez 
MNiSW w 2013 roku, w wyniku kompleksowej oceny 
działalności naukowo-badawczej, kategorii naukowej A. 
Wydział od 2005 roku wydaje swoje czasopismo „prze-
strzeń i FORMA” w wersji polskiej i angielskiej poświę-
cone architekturze i urbanistyce, od roku 2009 wpisa-
ne na listę czasopism punktowanych (9 pkt.) MNiSW. 
Również mamy swoją galerię architektów FORMA, dzia-
łającą pod patronatem Muzeum Narodowego w Szcze-
cinie. Na wydziale aktywnie działa 16 studenckich kół 
naukowych, swoje osiągnięcia prezentują na sesjach 
naukowych, a także z sukcesami reprezentują wydział 
na konkursach krajowych i zagranicznych.
Trudno nie wspomnieć o Konferencji Naukowo-Tech-
nicznej „Awarie Budowlane”, która w tym roku odbędzie 
się już po raz 28, tradycyjnie w Międzyzdrojach 22–26 
maja. A przed otwarciem konferencji 22 maja odbędzie 
się w Szczecinie uroczystość nadania tytułu doktora ho-
noris causa ZUT profesorowi Joost Walravenowi z Delf 
University w Holandii.

Wszystkich serdecznie zapraszamy. 
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