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3 października br. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyła się uroczysta inauguracja roku
akademickiego 2017/18 dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii
Środowiska. Dziekan wydziału dr hab. inż. Eugeniusz Koda,
prof. SGGW, powitał przybyłych gości, a wśród nich byli reprezentanci innych wydziałów SGGW, przedstawiciele licznych
firm i instytucji współpracujących z naszym wydziałem, emerytowani i czynni pracownicy wydziału oraz studenci. Po przywitaniu gości dziekan w swoim wystąpieniu powiedział m.in.:
o zmianach w ustawie o szkolnictwie wyższym, zwanej Ustawą 2.0 lub „Konstytucją dla Nauki”, która zdecydowanie może
zmienić obraz środowiska akademickiego w naszym kraju.
Prawdopodobnie zmieni się struktura uczelni.
Inauguracja to szczególnie istotne wydarzenie w życiu 559
nowo przyjętych studentów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia kształcenia, na cztery kierunki kształcenia
prowadzone na naszym wydziale, tj.: Budownictwo (248), Inżynieria Środowiska (190), Ochrona Środowiska (59) oraz Inżynieria i Gospodarka Wodna (62). Łącznie w tym roku przyjęto 200 nowych studentów.
Przyjęto też 10 nowych doktorantów na III poziom kształcenia.
W rozpoczynającym się roku akademickim na studiach I i II
stopnia na naszym wydziale w październiku studiować będzie
łącznie 2046 studentów, natomiast na SGGW około 22 000.
Na koniec swojego przemówienia dziekan przedstawił władze
wydziału na kadencję 2016–2020, kierowników studiów doktoranckich oraz opiekunów I roku dla poszczególnych kierunPR zeglĄ d bu d ow l an y 12/2017
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18 listopada br. w Akademii Muzycznej w Katowicach, podczas Jubileuszowej XX Gali Budownictwa Ryszard Trykosko
– przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników
Budownictwa został uhonorowany Nagrodą wraz z Tytułem
„Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” za wysoce
wymierny osobisty wkład w proces reformowania krajowego budownictwa, profesjonalne kierowanie przygotowaniem
i realizacją największych inwestycji budowlanych w Gdańsku oraz efektywne kierowanie i współpracę z samorządami zawodowymi i gospodarczymi budownictwa regionu śląskiego i kraju.
Nagroda ta nadawana jest z zachowaniem następujących
kryteriów:
• osobiste tworzenie warunków dla efektywnego rozwoju
przedsiębiorstwa, instytucji, samorządu terytorialnego,
• szczególne osiągnięcia w działalności zawodowej,
• twórczy wkład własny w rozwój przedsiębiorczości oraz budownictwa i gospodarki regionu.
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ków studiów. Po wystąpieniu dziekana głos zabrał prorektor
ds. rozwoju, prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik.
W kolejnym punkcie programu prodziekan ds. nauki i współpracy
międzynarodowej, dr hab. Jarosław Chormański wraz z prorektorem i dziekanem wręczyli nagrody J.M. rektora prof. dr hab.
Wiesława Bielawskiego za osiągnięcia w 2016 roku.
Po wręczeniu nagród nastąpiła Immatrykulacja studentów
I roku, którą przeprowadziła dziekan ds. dydaktyki, dr inż. Małgorzata Wdowska. Immatrykulacja zakończyła się odśpiewaniem Gaude Mater Polonia.
W kolejnym punkcie programu głos zabrała przedstawicielka
Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego Aneta Niemyjska. Następnie, zgodnie z tradycją, wygłoszony został wykład
inauguracyjny. Wykład pt. „Aktualne wyzwania wobec hydrotechniki w Polsce” wygłosił prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Na zakończenie
uroczystości odśpiewano Gaudeamus.
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