
WSEiZ… tu Się StudiujE!
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni 

techniczno-artystycznych w Polsce. Mamy dwudziestoletnie doświadczenie w kształceniu inżynierów 

i artystów. Wiemy, jak tworzyć profesjonalne programy kształcenia, od lat współpracujemy z praco-

dawcami, uczymy twórczego myślenia, analizy, syntezy i komunikacji. Nasza jakość wynika z doświad-

czenia! 

Edukacja w WSEiZ opiera się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale na profesjonalnym 

przygotowaniu do wykonywania przyszłego zawodu, co wynika z umiejętności praktycznych kadry 

naukowo-dydaktycznej oraz współtworzenia przez doświadczonych pracodawców nowoczesnych, 

zgodnych z europejskimi standardami programów kształcenia. Studenci WSEiZ – na 3 Wydziałach: 

Architektury, Ekologii i Zarządzania – mogą zdobyć tytułu: inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera 

architekta krajobrazu, licencjata, a także na czterech kierunkach studiów – magistra inżyniera, magistra 

inżyniera architekta, magistra sztuki lub magistra. 

W WSEiZ stawiamy nie tylko na wiedzę, ale kształcimy również zorientowanych na rozwój, przed-

siębiorczych i kompetentnych ludzi z pasją. Udaje się nam to m.in. poprzez działalność Biura Karier, 

które angażuje studentów w projekty realizowane przez pracodawców, organizuje Targi Pracy, na które 

zaprasza firmy z branży budowlano-architektonicznej i ochrony środowiska. Koordynuje, bezpłatne  

dla studentów, konsultacje psychologa pracy i prawnika w zakresie doradztwa zawodowego oraz zakła-

dania własnej firmy. Bierzemy także aktywny udział w tworzeniu społecznych inicjatyw, wspierających 

studentów w stawianiu pierwszych kroków w zdobytym zawodzie, takich jak np. Archistarter.

Na kierunkach artystycznych i technicznych organizujemy wystawy prac projektowych i plastycznych, 

wspierając edukację, twórczy rozwój oraz autokreację studentów. W Galerii Wydziału Architektury, 

która mieści się w Atrium WSEiZ przy ul. Rejtana 16, prezentujemy i promujemy prace wykładowców, 

studentów, absolwentów oraz twórców związanych z Uczelnią. 

Zapraszam do podjęcia studiów w WSEiZ, które wszechstronnie rozwiną Państwa zainteresowania, 

motywację do zdobywania wiedzy i kształtowania umiejętności oraz potrzebę tworzenia przyszłej  

kariery zawodowej na miarę Waszych marzeń i oczekiwań. Sukces można studiować! 

Rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

 

Doc. dr Monika Madej



WŁAdZEMiSjA 
MiSjĄ WYŻSZEj SZKOŁY EKOLOGii i ZARZĄdZANiA  
W WARSZAWiE jESt NAjWYŻSZEj jAKOŚCi,  
NOWOCZESNE i ELAStYCZNE  
KSZtAŁCENiE StudENtÓW:

–  ZdOLNYCh SpROStAć pOtRZEbOM  

ROZWOjOWYM SpOŁECZEńStWA  

iNfORMACYjNEGO i GOSpOdARKi  

OpARtEj NA WiEdZY,

–  WZbOGACAjĄCYCh SWOiM  

pROfESjONALiZMEM i MObiLNOŚCiĄ  

iNtELEKtuALNĄ KApitAŁ LudZKi  

MAZOWSZA i pOLSKi,

–  tWORZĄCYCh NOWE WARtOŚCi  

EKONOMiCZNE, SpOŁECZNE  

i KuLtuROWE W duChu idEi  

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOju,  

ZGOdNiE Z OCZEKiWANiAMi  

ObECNEGO i pRZYSZŁEGO RYNKu pRACY.

   pREZYdENt 
   prof. dr hab. inż. Jan Misiak

   REKtOR 
   doc. dr Monika Madej

   pROREKtOR 
   dr Justyna Kłys

   dZiEKAN WYdZiAŁu 
   ARChitEKtuRY 
   dr inż. Małgorzata 
   Leszczyńska-Domańska

   pROdZiEKAN 
   WYdZiAŁu 
   ARChitEKtuRY 
   dr inż. Bogdan Gorczyca 

   dZiEKAN 
   WYdZiAŁu 
   EKOLOGii 
   prof. nadzw. dr hab. 
   Piotr Tomaszewski

   dZiEKAN 
   WYdZiAŁu 
   ZARZĄdZANiA 
   prof. nadzw. dr inż. 
   Jan Cetner



ARChitEKtuRA 
(dAWNiEj ARChitEKtuRA  
i uRbANiStYKA)  
iNŻYNiER ARChitEKt  
studia prowadzone do wyboru:

• w języku polskim

• w języku angielskim 

w zakresie specjalności:

– projektowanie architektoniczne

– projektowanie urbanistyczne

ARChitEKtuRA KRAjObRAZu 
iNŻYNiER ARChitEKt KRAjObRAZu 
w zakresie specjalności:

– projektowanie krajobrazu 

o funkcji rekreacyjnej

– projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego

ARChitEKtuRA WNętRZ 
iNŻYNiER Lub LiCENCjAt  
studia prowadzone do wyboru:

• w języku polskim

• w języku angielskim

w zakresie specjalności:

– projektowanie mebla

– projektowanie wnętrz

budOWNiCtWO 
iNŻYNiER  

studia prowadzone do wyboru:

• w języku polskim

• w języku angielskim 

w zakresie specjalności:

– architektura w budownictwie

– budownictwo kolejowe

– energooszczędne technologie  

w budownictwie

– konstrukcje budowlane

GOSpOdARKA pRZEStRZENNA 
iNŻYNiER 
w zakresie specjalności:

– planowanie procesów urbanizacji

– planowanie w terenach otwartych

WZORNiCtWO (dESiGN) 
iNŻYNiER Lub LiCENCjAt 
w zakresie specjalności:

– projektowanie biżuterii i małych  

form zdobniczych

– projektowanie komunikacji wizualnej  

i reklamy

– projektowanie mody

– projektowanie produktu

OChRONA ŚROdOWiSKA 
iNŻYNiER   

studia prowadzone do wyboru:

• w języku polskim

• w języku angielskim 

w zakresie specjalności:

– ochrona biosfery i zarządzanie  

ochroną środowiska

– odnawialne źródła energii, gospodarka  

wodna i odpadowa

ZdROWiE pubLiCZNE 
LiCENCjAt  

w zakresie specjalności:

– organizacja opieki senioralnej

– wellness i spa

– zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi 

– zdrowie i środowisko

MEChANiKA i budOWA MASZYN 
iNŻYNiER  

w zakresie specjalności:

– budowa i serwisowanie samochodów

– inżynieria jakości

– pojazdy ekologiczne

– projektowanie i sterowanie komputerowe 

ZARZĄdZANiE 
LiCENCjAt  

studia prowadzone do wyboru:

• w języku polskim

• w języku angielskim 

w zakresie specjalności:

– biznes międzynarodowy

– grafika komputerowa i media społecznościowe

– handel i usługi logistyczne

– organizacja eventów, koncertów  

i imprez sportowych

– usługi gastronomiczne i dietetyka

ZARZĄdZANiE  
i iNŻYNiERiA pROduKCji 
iNŻYNiER 

w zakresie specjalności:

– BHP 

– logistyka przedsiębiorstwa

– zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem  

w biznesie

– zarządzanie przedsiębiorstwem

StudiA 
piERWSZEGO 
StOpNiA
WSZYStKiE OCENiONE pRZEZ pOLSKĄ 
KOMiSję AKREdYtACYjNĄ WYdZiAŁY 
i KiERuNKi StudiÓW OtRZYMAŁY pOZY-
tYWNĄ OCENę jAKOŚCi KSZtAŁCENiA!
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spec jalności  na jczęście j  wybierane przez studentów WSEiZ



ARChitEKtuRA 
(dAWNiEj ARChitEKtuRA  
i uRbANiStYKA) 
MAGiStER iNŻYNiER ARChitEKt  
studia prowadzone do wyboru:

• w języku polskim

• w języku angielskim

1. Wymagany tytuł zawodowy: inżynier architekt,  

inżynier, magister inżynier.

2. Dopuszczalne kierunki ukończonych studiów:  

Architektura, Architektura i Urbanistyka oraz inne 

kierunki pokrewne, których program zawiera mini-

mum 60% programu obowiązującego na studiach 

I stopnia na kierunku Architektura wg standardów 

kształcenia określonych rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 

2011 roku w sprawie standardów kształcenia dla 

kierunków studiów weterynarii i architektury. 

Dziekan Wydziału może wyznaczyć 1–3 semestry 

uzupełniające.

ARChitEKtuRA WNętRZ 
MAGiStER SZtuKi
studia prowadzone do wyboru:

• w języku polskim

• w języku angielskim

w zakresie specjalności:

– projektowanie scenograficzne

– projektowanie wnętrz i przestrzeni otwartych

1. Wymagany tytuł zawodowy: licencjat, inżynier,  

magister lub równoważny.

2. Preferowane kierunki ukończonych studiów pierw-

szego stopnia: Architektura Wnętrz, Architektura, 

Wzornictwo, a w wyjątkowych przypadkach rów-

nież inne kierunki pokrewne, zawierające kształce-

nie projektowe i plastyczne. 

3. Szczegółowy opis kompetencji, oczekiwanych od 

kandydata na studia, znajduje się na stronie inter-

netowej WSEiZ, w zakładce: Architektura Wnętrz.

4. W przypadku absolwentów kierunków pokrewnych 

Dziekan Wydziału może wyznaczyć 1–2 semestry 

uzupełniające i/lub różnice programowe.

StudiA 
dRuGiEGO 
StOpNiA
WSZYStKiE OCENiONE pRZEZ pOLSKĄ 
KOMiSję AKREdYtACYjNĄ WYdZiAŁY 
i KiERuNKi StudiÓW OtRZYMAŁY pOZY-
tYWNĄ OCENę jAKOŚCi KSZtAŁCENiA!

OChRONA ŚROdOWiSKA 
MAGiStER iNŻYNiER   
studia prowadzone do wyboru:

• w języku polskim

• w języku angielskim

w zakresie specjalności:

– gospodarowanie przestrzenne i środowiskowe  

odnawialne źródła energii, gospodarka wodna  

i odpadowa

– zarządzanie ochroną środowiska

– zdrowie i środowisko 

ZARZĄdZANiE 
i iNŻYNiERiA pROduKCji 
MAGiStER iNŻYNiER Lub MAGiStER  
studia prowadzone do wyboru:

• w języku polskim

• w języku angielskim

w zakresie specjalności:

– inżynieria usług gastronomicznych 

– zarządzanie marką przedsiębiorstwa  

produkcyjnego

– zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym

– zarządzanie transportem i logistyka
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spec jalności  na jczęście j  wybierane przez studentów WSEiZ

1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierun-

kach Ochrona Środowiska oraz Zarządzanie i Inży-

nieria Produkcji mogą ubiegać się absolwenci szkół 

wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów 

inżynierskich, licencjackich, magisterskich lub rów-

noważny.

2. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia 

drugiego stopnia na innym kierunku niż dotychczas 

ukończony kierunek studiów, Rada Wydziału, na 

którym prowadzony jest dany kierunek studiów, 

może określić dodatkowe wymagania i zasady uzu-

pełnienia efektów kształcenia.

3. Kandydat na studia drugiego stopnia, który w wy-

niku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie 

uzyskał kompetencji inżynierskich, może zostać 

przyjęty na studia zgodnie z wymaganiami i zasada-

mi uzupełnienia efektów kształcenia określonymi 

przez Radę Wydziału, na którym prowadzony jest 

dany kierunek studiów. 

4. W uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału 

może wyznaczyć semestry uzupełniające. 



StudiA pOdYpLOMOWE 
• ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
• GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
• GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
• MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W PRAKTYCE / SKUTECZNE WYKORZYSTANIE  
   MEdiÓW SpOŁECZNOŚCiOWYCh W MARKEtiNGu i pubLiC RELAtiONS 
• MENEDŻER TWÓRCÓW I ARTYSTÓW
• NOWE I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII  
• PRAKTYKA ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJĄ WIZUALNĄ W MARKETINGU 
• RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CIEPŁA I GAZU W POLSCE I UE 
• ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI MEDYCZNYMI 
• ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI OPIEKI ZDROWOTNEJ 
• ORGANIZACJA OPIEKI SENIORALNEJ
 

KuRSY:
• INTENSYWNY KURS MAPPING 3D
• KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW  
   pOZASZKOLNYCh fORM KSZtAŁCENiA dOROSŁYCh
• KURS OBSŁUGI PROGRAMU ArchiCAD
• KURS PODSTAWOWY AutoCAD
• KURS RYSUNKU
• PRAKTYCZNY PORADNIK ARCHITEKTA KRAJOBRAZU
• AKADEMICKIE KURSY KOMPETENCYJNE
• KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW
• KURSY JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUDZOZIEMCÓW

StudiA 
pOdYpLO- 
MOWE

KuRSY
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ZASAdY REKRutACji 
iNfORMACjiE dOtYCZĄCE REKRutACji ZNAjdujĄ Się  
NA WSEiZ.pL ORAZ udZiELANE SĄ tELEfONiCZNiE 
pod numerami: 22 825-80-34/35 w. 1 lub drogą e-mailową pod adresem: rekrutacja@wseiz.pl 
zapisy na studia prowadzi Rektorat WSEiZ, przy ul. Olszewskiej 12, pokój nr 2. 
Zapraszamy w godzinach:
8-18 – w poniedziałki i piątki, 
8-16 – od wtorku do czwartku, 
8-14 – soboty i niedziele (z wyjątkiem sierpnia).
Rekrutacja na semestr zimowy (od października) – rozpoczyna się od 4 maja.
Rekrutacja na semestr letni (od marca) – rozpoczyna się od 7 stycznia.

Oferujemy studia I stopnia i II stopnia  w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Rekrutacja na 
wszystkie kierunki studiów odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność 
zgłoszeń – liczba miejsc jest ograniczona. Studenci WSEiZ – na Wydziałach: 
Architektury, Ekologii i Zarządzania mogą zdobyć tytuł zawodowy:  
• inżyniera, 
• inżyniera architekta, 
• inżyniera architekta krajobrazu, 
• licencjata, 
• magistra,
• magistra inżyniera,
• magistra inżyniera architekta,
• magistra sztuki. 
• Rekrutacja to krótki proces!
• Wystarczy 1 wizyta w WSEiZ!
Zacznij od rekrutacji on-line na stronie www.wseiz.pl, a następnie osobiście złóż  
w Rektoracie komplet dokumentów. Deklaracje dotyczące wyboru specjalności należy złożyć 
przy składaniu dokumentów na studia, zaś ostateczne przyjęcie na daną specjalność następuje  
w czasie studiów na pierwszym lub drugim roku (w zależności od kierunku), pod warunkiem, że  
zostanie utworzona grupa około 30 studentów.

pOMOC MAtERiALNA 
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania ma szeroko rozbudowaną pomoc materialną dla studentów, m.in.:
• stypendia Rektora dla najlepszych studentów,
• stypendia socjalne, 
• specjalne dla osób niepełnosprawnych, 
• zapomogi. 
Szczegółowe informacje oraz formularze dostępne są w Dziekanatach i na stronie internetowej WSEiZ

WYjAZdY NA StudiA i pRAKtYKi ZAGRANiCZNE 
W RAMACh pROGRAMu ERASMuS + 
* W przypadku cudzoziemców dodatkowo dowód wpłat y czesnego za studia. 
Szczegółowe informac je o opłatach zna jdują s ię na www.wseiz.pl
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ARChitEKtuRA
(dAWNiEj ARChitEKtuRA  
i uRbANiStYKA) 

Studia i stopnia (4 lata)  
Stacjonarne – w dni powszednie 
Stacjonarne – sobotnio-niedzielne 
Studia prowadzone do wyboru:

w języku polskim lub w języku angielskim 

INŻYNIER ARCHITEKT 

Studenci kierunku Architektura otrzymują teore-

tyczne i praktyczne przygotowanie z zakresu kształ-

towania środowiska przestrzennego, ze szczególnym 

uwzględnieniem PROJEKTOWANIA architekto-

nicznego i urbanistycznego. Zdobywają teoretyczne 

i PRAKTYCZNE umiejętności m.in. z zakresu: two-

rzenia projektów architektonicznych, problemów 

konstrukcyjnych i inżynierskich związanych z projek-

towaniem budynków, ZROZUMIENIA relacji pomię-

dzy ludźmi a budynkiem oraz pomiędzy budynkami 

i otoczeniem.

WYdzIAł ARCHITEKTuRY WSEIz jEST  
jEdYNYm NA uCzElNI NIEpublICzNEj 
W WARSzAWIE I jEdNYm z dWóCH W pol-
SCE, KTóRY pRoWAdzI STudIA II STopNIA  
NA KIERuNKu ARCHITEKTuRA.

W trakcie studiów istnieje możliwość wyboru przed-

miotów z projektowania scenograficznego, tj. archi-

tektury wystaw targowych, imprez artystycznych, 

imprez estradowo-telewizyjnych i Expo w scenografii 

publicznej przestrzeni. 

Po ich pozytywnym zaliczeniu otrzymuje certyfikat 

poświadczający przygotowanie do roli projektanta 

w firmach zajmujących się projektowaniem scenogra-

ficznym.

pERSpEKTYWY zATRudNIENIA
• pracownie architektoniczne, 

• wydziały architektury i urbanistyki administracji  

samorządowej,

• pracownie konserwatorskie,

• przedsiębiorstwa budowlane,

• agencje reklamowe,

• firmy organizujące eventy, wystawy, imprezy oko-

licznościowe i artystyczne, 

• własna działalność gospodarcza z zakresu projek-

towania. 

Dyplom magistra inżyniera architekta niezbędny jest 

do otrzymania pełnych uprawnień architektonicz-

nych, a tym samym do samodzielnego wykonywania 

zawodu architekta w Polsce. Dzięki akceptacji przez 

Komisję Europejską i państwa członkowskie UE wnio-

sku notyfikacyjnego WSEiZ, dyplom będzie podstawą 

do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych 

i otwiera drogę do pełnego uzyskania uprawnień do 

wykonywania zawodu w Unii Europejskiej.

ARChitEKtuRA
(dAWNiEj ARChitEKtuRA  
i uRbANiStYKA)  

Studia II stopnia (1,5 roku)  
Stacjonarne – w dni powszednie 
Stacjonarne – sobotnio-niedzielne 
Studia prowadzone do wyboru: 

w języku polskim lub w języku angielskim 

mAGISTER INŻYNIER ARCHITEKT 
Studia II stopnia na kierunku Architektura zapewniają 

NIEZBĘDNĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI w zakresie 

projektowania architektonicznego z uwzględnieniem 

współczesnych wymagań technicznych, potrzeb 

funkcjonalnych i zdrowotnych użytkowników oraz 

równowagi ekologicznej. Absolwent zdobywa UMIE-

JĘTNOŚCI PROJEKTOWANIA z uwzględnieniem 

uwarunkowań artystycznych, kulturowych, intelektu-

alnych, historycznych, społecznych, ekonomicznych 

i środowiskowych. Jest także przygotowany w zakre-

sie ochrony zabytków architektury i urbanistyki oraz 

do prowadzenia prac konserwatorskich. Szczególnym 

przesłaniem w procesie kształcenia jest rozbudzanie 

wrażliwości studentów na potrzebę dbałości o ład 

przestrzenny i KSZTAŁTOWANIE ZRÓWNOWAŻO-

NEGO ŚRODOWISKA życia. 

Na kierunku proponujemy dwie specjalności: 

pROjEKtOWANiE ARChitEKtONiCZNE 
na której pogłębisz wiedzę i umiejętności z zakre-

su projektowania obiektów architektonicznych ze 

szczególnym uwzględnieniem relacji z otoczeniem. 

Udoskonalisz umiejętności tworzenia architektury 

o wyrazistym charakterze. Poszerzysz wiedzę te-

matyczną o różne formy architektury, zagadnienia 

architektoniczno-budowlane, konstrukcyjne, instala-

cyjne i komunikacyjne oraz rewaloryzacji obiektów. 

W szerszym zakresie poznasz m.in. zagadnienia: 

rzeźby terenu oraz zieleni towarzyszącej obiektom 

architektonicznym, jak również adaptacji, moderni-

zacji i rekonstrukcji budynków oraz zespołów urbani-

stycznych.

pROjEKtOWANiE uRbANiStYCZNE 
na której poszerzysz warsztat urbanistyczny pozwa-

lający na tworzenia ładu przestrzennego i pogłębisz 

umiejętności kształtowania kompozycji przestrzen-

nej. Zostaniesz przygotowany do twórczej pracy 

projektowej, obejmującej pełen zakres kształto-

wania przestrzeni zurbanizowanej - od kompleksów 

urbanistycznych obejmujących zagospodarowanie 

wybranych przestrzeni miejskich, po obszary obej-

mujące terytoria miast i gmin. Zdobędziesz umie-

jętność profesjonalnego redagowania dokumentacji 

planistycznej, koordynowania procesu uzgadniania 

projektów, w tym stosowania przepisów i procedur 

związanych z opracowaniem projektów i planów. 



ARChitEKtuRA 
KRAjObRAZu
Studia i stopnia (3,5 roku) 
Stacjonarne i Niestacjonarne 

iNŻYNiER ARChitEKt KRAjObRAZu 
Osoby studiujące na kierunku Architektura Krajobra-

zu otrzymują przygotowanie z zakresu kształtowania 

krajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem PRO-

JEKTOWANIA, URZĄDZANIA i PIELĘGNOWANIA 

obiektów architektury krajobrazu, takich jak: 

• ogrody, 

• parki, 

• bulwary,

• rezerwaty.

Na kierunku proponujemy dwie specjalności: 

pROjEKtOWANiE KRAjObRAZu 
O fuNKCji REKREACYjNEj  
na której poszerzysz wiedzę z zakresu projektowania 

aranżacji przestrzennej i programowej obiektów 

wypoczynkowych, tj.: parków, bulwarów, promenad, 

a także zdobędziesz umiejętności wskazania technik, 

technologii wykorzystywanych przy realizacji oraz 

pielęgnacji tych terenów.

pROjEKtOWANiE KRAjObRAZu  
WiELOfuNKCYjNEGO  
na której zdobędziesz wiedzę na temat krajobrazu 

i obiektów architektury krajobrazu o funkcji głównej 

innej niż wypoczynkowa, tj.: zieleń przy szkołach, 

przedszkolach, centrach handlowych, osiedlach 

mieszkaniowych, ogrodach botanicznych i etnogra-

ficznych, na terenach leśnych i rolniczych, parkach 

narodowych oraz rezerwatach przyrody. Wypoczynek 

może tu stanowić funkcję uzupełniającą, niekoli-

dującą z funkcją główną - usługową, produkcyjną 

czy ochronną. Nauczysz się głębszego zrozumienia 

zasad gospodarowania przestrzenią, dobierając przy 

tym stosowane techniki, technologie budowy i pie-

lęgnacji krajobrazu oraz zlokalizowanych obiektów 

i urządzeń.

pERSpEKTYWY zATRudNIENIA
• pracownie projektowe i projektowo-wykonawcze,

• firmy związane z projektowaniem, budową i pielę-

gnowaniem obiektów architektury krajobrazu,

• organy samorządowe sprawujące nadzór nad obiek-

tami architektury krajobrazu,

• placówki służb ochrony zabytków i ochrony  

przyrody,

• własna działalność gospodarcza.

żeniem. Uwzględniając kanony dobrego projektowa-

nia, nabędziesz dalsze umiejętności rozumienia istoty 

potrzeb inicjujących dzieło, właściwego zastosowania 

użytych materiałów i technik oraz wiązania potrzeb 

użytkowych i treści wizualnych obiektu w doskonałą 

jedność. 

ARChitEKtuRA 
WNętRZ
Studia i stopnia (3,5 roku) 
Stacjonarne i Niestacjonarne 
Studia prowadzone do wyboru: 

w języku polskim lub w języku angielskim 

do wyboru iNŻYNiER Lub LiCENCjAt 

Studenci kierunku Architektura Wnętrz są przygoto-

wani do samodzielnej i zespołowej pracy w dziedzi-

nie PROJEKTOWANIA, WYPOSAŻANIA WNĘTRZ 

oraz nadawania im WYRAZU PLASTYCZNEGO. Ob-

szary wiedzy, które obejmują studia, to szeroki zakres 

przedmiotów związanych z budownictwem i architek-

turą, ze szczególnym uwzględnieniem związków tych 

dziedzin ze sztukami pięknymi.

Na kierunku proponujemy dwie specjalności: 

pROjEKtOWANiE MEbLA  
na której nabędziesz zdolności rozwiązywania proble-

mów funkcjonalnych, ergonomicznych i formalnych 

związanych z organizowaniem przestrzeni mieszka-

niowej przy jednoczesnym nabywaniu umiejętności 

projektowania wyposażenia w sprzęty i meble, speł-

niające wymogi użytkowe, estetyczne, technologicz-

ne i ekologiczne. Uzyskasz zrozumienie architektury 

każdego przedmiotu i obiektu w zakresie kształtu, 

mechaniki budowy oraz natury czynników wizualnych. 

Wyuczony warsztat projektowy, umożliwi kreowanie 

mebli, sprzętów i innych przedmiotów, aż do małych 

form architektonicznych. 

pROjEKtOWANiE WNętRZ   
na której pogłębisz wiedzę z zakresu projektowania 

całościowego, którego istotą jest podporządkowanie 

branż jednolitemu celowi jakości dzieła. Ugruntujesz 

wiedzę z zakresu środków określających i stanowią-

cych o jakości wnętrz wraz z ich konkretnym wyposa-



ARChitEKtuRA 
WNętRZ 
kierunek o praktycznym profilu kształcenia!

Studia II stopnia (1,5 roku) 
Stacjonarne i Niestacjonarne 
Studia prowadzone do wyboru: 

w języku polskim lub w języku angielskim  

mAGISTER SzTuKI 
Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku Ar-

chitektura Wnętrz to PROFESJONALIŚCI umiejący 

kształtować najbliższe otoczenie ludzi zgodnie z ich 

potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościa-

mi technicznymi, a także zasadami ładu przestrzen-

nego i zrównoważonego rozwoju, głównie poprzez 

opracowywanie zaawansowanych, specjalistycznych 

projektów z zakresu architektury wnętrz, sceno-

grafii i wystawiennictwa. Będą potrafili skutecznie 

i odpowiedzialnie realizować zadania zawodowe, co 

jest umiejętnością poszukiwaną i cenioną przez przy-

szłych pracodawców. 

Na studiach drugiego stopnia kierunku Ar-
chitektura Wnętrz proponujemy praktyczny 
profil kształcenia w zakresie 2 specjalności:

pROjEKtOWANiE SCENOGRAfiCZNE 
na której uzyskasz praktyczne umiejętności opraco-

wywania projektów wystaw oraz imprez okoliczno-

ściowych i artystycznych, zarówno w odniesieniu do 

przestrzeni zamkniętych (wnętrza ekspozycyjne, han-

dlowe, itp.), jak i otwartych (miejsca rekreacji, miej-

sca komunikacyjne, reprezentacyjne, otwarte obiekty 

sportowe). Samodzielnie zaprojektujesz i zrealizujesz 

scenografię o charakterze artystycznym, naukowym, 

na potrzeby produkcji telewizyjnej i reklamy oraz 

spektakli teatrów i instytucji kultury.

pROjEKtOWANiE WNętRZ  
i pRZEStRZENi OtWARtYCh 
na której rozwiniesz i udoskonalisz warsztat projek-

tanta, ze szczególnym uwzględnieniem harmonij-

nego wiązania aspektów architektonicznych i krajo-

brazowych. Uzyskasz umiejętności opracowywania 

projektów wnętrz, w tym z zastosowaniem form 

i struktur roślinnych. Poznasz specyfikę potrzeb 

i oczekiwań klientów wynikających z tradycji i od-

mienności kulturowej oraz zdobędziesz praktyczne 

umiejętności uwzględniania tych czynników na etapie 

kreowania koncepcji i realizacji projektu. Poznasz 

zasady krytycznej analizy i rozważnego uwzględniania 

nowych zjawisk społecznych.

pERSpEKTYWY zATRudNIENIA
• firmy architektoniczne i developerskie,

• pracownie projektowe,

• firmy produkcyjne,

• firmy organizujące wystawy, imprezy okolicznościo-

we i artystyczne, 

• agencje eventowe i reklamowe, domy produkcyjne 

i firmy współpracujące z tv, 

• pracownie konserwatorskie, administracja samorzą-

dowa wszystkich szczebli,

• własne firmy projektowe i prowadzenie indywidu-

alnej aktywności twórczej w dziedzinie scenogra-

fii i wystawiennictwa.

Studia i stopnia (3,5 roku) 
Stacjonarne i Niestacjonarne   
Studia prowadzone do wyboru: 

w języku polskim lub w języku angielskim  

INŻYNIER 

Studenci kierunku Budownictwo otrzymują przygoto-

wanie z zakresu PROJEKTOWANIA, WZNOSZENIA 

i UTRZYMANIA budynków oraz budowli inżynier-

skich. Studia obejmą teoretyczne oraz praktyczne 

aspekty kształcenia w zakresie inżynierii lądowej, 

wiedzy z zakresu projektowania obiektów budowla-

nych i konstrukcji inżynierskich, zasad fizyki budowli 

i stosowanych technologii, przepisów budowlanych, 

procedur realizacji budynków oraz zasad organizacji 

przemysłu budowlanego.

Na kierunku proponujemy  
cztery specjalności: 

ARChitEKtuRA W budOWNiCtWiE 
na której zdobędziesz elementarną wiedzę z zakresu: 

historii i teorii architektury oraz urbanistyki, jak rów-

nież projektowania architektonicznego i urbanistycz-

nego. Posiądziesz umiejętności gromadzenia infor-

macji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie 

z jego potrzebami użytkowymi – z uwzględnieniem 

osób niepełnosprawnych. Będziesz tworzyć projekty 

spełniające wymagania estetyczne, użytkowe i tech-

niczne.

budOWNiCtWO KOLEjOWE 
na której nabędziesz wiedzę i umiejętności w zakre-

sie projektowania i budowy nowoczesnych szlaków 

kolejowych wraz z infrastrukturą (przejazdy, stacje 

kolejowe, perony, tunele) także dla Kolei Dużych 

Prędkości. W programie specjalności wiele miejsca 

poświęcono zagadnieniom zabudowy i remontów 

sieci trakcyjnych, metodom planowania rozwoju 

kolejowych układów komunikacyjnych, a także zagad-

nieniom sterowania ruchem kolejowym.

ENERGOOSZCZędNE tEChNOLOGiE 
W budOWNiCtWiE 
na której zostaniesz przygotowany do projektowania 

i wznoszenia budynków energooszczędnych. Posią-

dziesz umiejętności wykorzystywania możliwości 

energetyki odnawialnej w budynkach oraz poznasz 

techniczne możliwości wykorzystania energii odna-

wialnych, głównie w kontekście zastosowania tych 

źródeł w budownictwie.

KONStRuKCjE budOWLANE 
na której posiądziesz poszerzoną wiedzę i umiejętno-

ści w zakresie projektowania oraz wznoszenia budowli 

o konstrukcji żelbetowej, stalowej, murowej i drew-

nianej. Zapoznasz się z nowoczesnymi zastosowania-

mi informatyki w projektowaniu konstrukcji budowla-

nych. Nauczysz się uwzględniać wymagania niskiego 

zapotrzebowania energii oraz jak wykorzystywać 

niekonwencjonalne – ekologiczne źródła energii.

pERSpEKTYWY zATRudNIENIA 
konstruktor, inspektor, wykonawca, pracownik nad-

zoru w: biurach  i pracowniach projektowych,firmach 

budowlanych,administracji samorządowej wszystkich 

szczebli,własnym przedsiębiorstwie budowlanym.

budOWNiCtWO



GOSpOdARKA 
pRZEStRZENNA
kierunek o praktycznym profilu kształcenia!

Studia i stopnia (3,5 roku) 
Stacjonarne i Niestacjonarne   

INŻYNIER 

Absolwenci kierunku Gospodarka Przestrzenna to 

PROFESJONALIŚCI umiejący KSZTAŁTOWAĆ 

ŚRODOWISKO PRZESTRZENNE ludzi zgodnie 

z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, moż-

liwościami technicznymi, a także zasadami ładu 

przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, poprzez 

opracowywanie specjalistycznych inżynierskich ana-

liz, planów i projektów z zakresu zagospodarowania 

przestrzennego.

Na kierunku proponujemy dwie specjalności: 

pLANOWANiE  
pROCESÓW uRbANiZACji 
na której poszerzysz wiedzę w zakresie programo-

wania i projektowania zespołów miejskich, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem uwarunkowań historyczno-

-kompozycyjnych, demograficznych i ekonomicznych 

w procesach urbanizacji. Zdobędziesz umiejętności 

redagowania dokumentów planistycznych, koordyno-

wania wieloaspektowych procesów planistycznych, 

a także podstawową umiejętność projektowania bu-

dynków o różnych funkcjach.

pLANOWANiE  
W tERENACh OtWARtYCh 
na której nabędziesz wiedzę w zakresie projekto-

wania terenów ekstensywnie zainwestowanych, 

z uwzględnieniem zagadnień ochrony i kształtowania 

systemów otwartych, w tym lokalnych i ponadlo-

kalnych powiązań przyrodniczych. Uzyskasz umie-

jętności redagowania dokumentów planistycznych, 

koordynowania wieloaspektowych procesów plani-

stycznych, a także analizowania i ochrony krajobrazu 

przyrodniczego. 

pERSpEKTYWY zATRudNIENIA
• biura i pracownie projektowe,

• zespoły przygotowujące opracowania i dokumenty 

planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym 

i krajowym,

• administracja rządowa i samorządowa wszystkich 

szczebli,

• agencje rozwoju, firmy konsultingowe,

• firmy związane z gospodarowaniem przestrzenią,

WZORNiCtWO 
(dESiGN) 
Studia i stopnia (3,5 roku) 
Stacjonarne i Niestacjonarne 

do wyboru INŻYNIER lub lICENCjAT
PROJEKTANT, „DIZAJNER” to zawód, do którego 

przygotowuje kierunek Wzornictwo. Studenci zapo-

znają się z metodami definiowania formy produktu, 

przygotowania zadania projektowego, zdobywają nie 

tylko wiedzę w zakresie PLASTYKI WZORNICZEJ, 

lecz również rozumienia i rozwiązania zagadnień 

funkcjonalno-użytkowych, technicznych i ekono-

micznych. Proces kształcenia uwzględnia również 

ważne zagadnienia dotyczące ekologii i osób niepeł-

nosprawnych. Student Wzornictwa będzie umiał  

PROJEKTOWAĆ i STYLIZOWAĆ: przedmioty co-

dziennego użytku, ubiory, meble, pojazdy, elementy 

małej architektury, opakowania, a także zajmować 

się KOMUNIKACJĄ WIZUALNĄ i projektowaniem 

w przestrzeni publicznej.

Na kierunku proponujemy  
cztery specjalności: 

pROjEKtOWANiE biŻutERii i MAŁYCh 
fORM ZdObNiCZYCh 
na której opanujesz podstawowe narzędzia do pro-

jektowania i wytwarzania własnych kolekcji: biżuterii, 

galanterii związanej z modą i ubiorami. Zostaniesz 

przygotowany do projektowania i realizacji  własnych 

kolekcji. Poznasz technologię realizacji własnych pro-

jektów, selekcji i doboru materiałów, kolorów i struktur. 

Zostaniesz wprowadzony w metodologię, pozwalającą 

na poszukiwanie własnego stylu w projektowaniu do-

datków. Aktualnie na rynku mody notuje się najszybszy 

wzrost zapotrzebowania na projektantów biżuterii i ma-

łych form. W obecnych czasach dodatki wysunęły się 

na niekwestionowanego lidera w świecie mody.

pROjEKtOWANiE  
KOMuNiKACji WiZuALNEj i REKLAMY 
na której posiądziesz wiedzę z zakresu identyfikacji 

firm i instytucji, zagadnień przekazu społecznego 

oraz projektowania opakowań. Studiując na tej 

specjalności wykształcisz m.in. umiejętność do-

strzegania i formułowania problemów projektowych, 

tworzenia oryginalnych rozwiązań projektowych oraz 

posługiwania się środkami i technikami graficznymi, 

w tym technikami komputerowymi. Będziesz w spo-

sób kompleksowy projektować identyfikację wizu-

alną, w szczególności aranżować przestrzeń w kon-

tekście współczesnego projektowania graficznego, 

projektowania wyrobów konsumpcyjnych i nowych 

mediów informacji.

pROjEKtOWANiE MOdY
na której, jako projektant ubioru, otrzymasz narzę-

dzia do stworzenia i prezentacji własnych kolekcji 

odzieży, bielizny i dodatków. Oprócz technik graficz-

nych, teorii kolorów, technik krawieckich, koncepcji 

proporcji, pracy z manekinem krawieckim zapoznasz 

się również z obowiązującymi trendami w projekto-

waniu, które pozwolą stworzyć indywidualną wizję 

kolekcji.

pROjEKtOWANiE pROduKtu 
na której nauczysz się projektować na potrzeby 

rynku, uwzględniając jednocześnie szeroki wachlarz 

potrzeb społecznych wynikających z zachodzących 

przeobrażeń w świecie. Poznasz zagadnienie formy 

i znaczenie tworzonych przedmiotów. Wybierając 

tę specjalność, będziesz zajmować się masowymi 

wyrobami rynkowymi lub tworzyć obiekty unikatowe, 

podejmując współpracę z przedsiębiorstwami pro-

dukcyjnymi i firmami designerskimi.

pERSpEKTYWY zATRudNIENIA
• biura  projektowe, pracownie wzornicze,

• agencje reklamowe, redakcje i wydawnictwa,  

samodzielna działalność designerska.
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OChRONA 
ŚROdOWiSKA
Studia i stopnia (3,5 roku) 
Stacjonarne i Niestacjonarne  
Studia prowadzone do wyboru: 

w języku polskim lub w języku angielskim  

INŻYNIER 
Absolwent kierunku Ochrona Środowiska to SPE-

CJALISTA wykazujący umiejętności programowania, 

organizowania oraz prowadzenia kontroli działalności 

w zakresie ochrony i kształtowania środowiska w skali 

lokalnej, regionalnej i krajowej. Ochrona Środowiska 

jest INTERDYSCYPLINARNYM kierunkiem studiów, 

który łączy kształcenie z zakresu nauk przyrodniczych 

z wiedzą na temat zarządzania, ekonomii, nauk tech-

nicznych, rolniczych, leśnych oraz prawa.

Na kierunku proponujemy dwie specjalności: 

OChRONA biOSfERY i ZARZĄdZANiE 
OChRONĄ ŚROdOWiSKA 
na której uzyskasz wiedzę i kompetencje organizacyj-

no-zarządcze w zakresie: inwentaryzacji i waloryzacji 

przyrodniczej; opracowywania ekspertyz przyrodni-

czych, raportów oddziaływania na środowisko oraz 

programów zrównoważonego rozwoju regionów, 

powiatów i gmin; planowania i zarządzania obszarami 

Natura 2000 i innymi krajowymi formami ochro-

ny przyrody; monitoringu środowiska; wdrażania 

w przedsiębiorstwach normatywnych systemów 

zarządzania środowiskowego; oceny efektywności 

ekonomicznej przedsięwzięć w ochronie środowiska 

i poszukiwania źródeł ich finansowania; programowa-

nia działań z zakresu kształtowania krajobrazu oraz 

zagospodarowania obszarów o wysokich walorach 

przyrodniczych. 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGii, 
GOSpOdARKA WOdNA i OdpAdOWA 
na której zdobędziesz poszukiwane na rynku kompe-

tencje inżynierskie w dziedzinie ochrony środowiska. 

Specjalność pozwala na integrację wiedzy i umiejęt-

ności z zakresu:

a) wykorzystania i stosowania odnawialnych źródeł 

energii (biopaliw, energii słonecznej, energii wia-

tru, energii geotermalnej itp.); 

b) ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej;

c) utylizacji, unieszkodliwiania i użytkowania odpa-

dów. 

Tak ukształtowany, szeroki i komplementarny zespół 

kompetencji pozwala na osiągnięcie znacznej sku-

teczności i mobilności na współczesnym, dynamicz-

nie zmieniającym się rynku pracy. Po ukończeniu tej 

specjalności, możesz bez egzaminu uzyskać certyfi-

kat instalatora mikroinstalacji lub małych instalacji 

odnawialnych źródeł energii, wydawany przez Urząd 

Dozoru Technicznego.

OChRONA 
ŚROdOWiSKA
Studia II stopnia (1,5 roku) 
Stacjonarne i Niestacjonarne  
Studia prowadzone do wyboru: 

w języku polskim lub w języku angielskim  

mAGISTER INŻYNIER 
Studia II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska 

pozwalają na pozyskanie ROZSZERZONEJ, pogłę-

bionej, UGRUNTOWANEJ i uporządkowanej WIE-

DZY, wykształcenie zaawansowanych umiejętności 

oraz nabycie pogłębionych kompetencji społecz-

nych, które umożliwiają samodzielną twórczą i kry-

tyczną, zgodną z zasadami etycznymi realizację zadań 

zawodowych w zakresie programowania, organizowa-

nia, prowadzenia oraz kontroli działalności w dziedzi-

nie ochrony i kształtowania środowiska w skali lokal-

nej, regionalnej, krajowej i globalnej, w tym również 

w sytuacjach niestandardowych. Naszą ambicją jest 

przygotowanie studentów do obiektywnej rejestracji 

oceny stanu środowiska, prognozowania zmian, wy-

boru mechanizmów ekonomicznych i społecznych 

oraz planowania działań służących poprawie tego 

stanu.

Na kierunku proponujemy  
cztery specjalności: 

GOSpOdAROWANiE pRZEStRZENNE  
i ŚROdOWiSKOWE 
na której nabędziesz wiedzę i wykształcisz umiejęt-

ności w zakresie: analizy stanu zagospodarowania 

przestrzennego z uwzględnieniem nowoczesnych 

metod i narzędzi inwentaryzacji przestrzeni i oceny 

stanu środowiska. Zyskasz także kompetencje w za-

kresie planowania przestrzennego i środowiskowego. 

Nauczysz się projektowania, wdrażania  i prowadzenia 

przedsięwzięć z zakresu gospodarowania przestrzen-

nego i środowiskowego, dbając o prawidłowe kształ-

towanie relacji między rozwojem gospodarczym i cy-

wilizacyjnym a stanem środowiska, przy zachowaniu 

zrównoważonego rozwoju.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, 
GOSpOdARKA WOdNA i OdpAdOWA 
na której uzyskasz wysokospecjalistyczne kwalifikacje 

z zakresu projektowania i planowania systemów słu-

żących zintegrowanemu wykorzystaniu i stosowaniu 

zróżnicowanych odnawialnych źródeł energii. Zdobę-

dziesz także umiejętności programowania, wdrażania 

i nadzorowania nowoczesnych rozwiązań z zakresu 

gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej. Po 

ukończeniu tej specjalności możesz, bez egzaminu 

uzyskać certyfikat instalatora mikroinstalacji lub ma-

łych instalacji odnawialnych źródeł energii, wydawa-

ny przez Urząd Dozoru Technicznego.

ZARZĄdZANiE  
OChRONĄ ŚROdOWiSKA 
na której otrzymasz praktyczne przygotowanie z za-

kresu programowania, planowania, organizowania, fi-

nansowania, prowadzenia i nadzoru działań służących 

racjonalnemu użytkowaniu, ochronie i kształtowaniu 

środowiska. Zdobędziesz umiejętności jak skutecznie 

wykorzystać zaawansowane metody logistyki i zarzą-

dzania, dbając o realizację koncepcji zrównoważone-

go rozwoju.

ZdROWiE i ŚROdOWiSKO 
na której zyskasz kompetencje w zakresie: progno-

zowania, identyfikacji, oceny i eliminowania środo-

wiskowych zagrożeń zdrowia powodowanych przez 

czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psycho-

społeczne. Nauczysz się projektowania i wdrażania 

działań i programów zapobiegania szkodliwemu dzia-

łaniu czynników środowiskowych oraz komunikowania 

o zagrożeniu.

pERSpEKTYWY zATRudNIENIA
• jednostkach samorządu terytorialnego, 

• administracja regionalna i centralna, 

• wyspecjalizowane firmy i instytucje zajmujące się 

wykorzystaniem OZE, 

• wyspecjalizowane firmy i instytucje zajmujące się 

gospodarką wodno-ściekową i odpadową oraz  

czynną ochroną środowiska, 

• przedsiębiorstwa produkcyjne, 

• biura studialno-projektowe, 

• własna działalność gospodarcza.



ZdROWiE  
pubLiCZNE
Studia i stopnia (3 lata) 
Stacjonarne i Niestacjonarne  

lICENCjAT 

Studenci na INTERDYSCYPLINARNYM kierunku 

Zdrowie Publiczne zdobywają wiedzę i UMIEJĘT-

NOŚCI z zakresu złożonych uwarunkowań zdrowia; 

rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, 

demograficznych i psychologicznych zagrożeń 

zdrowia; sprawowania kontroli stanu sanitarno-epi-

demiologicznego; przygotowywania, propagowania, 

wdrażania, realizowania i koordynowania programów 

oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia ze szczegól-

nym uwzględnieniem działań profilaktycznych oraz 

programów opieki i rehabilitacji psychospołecznej. 

Na kierunku proponujemy 
cztery specjalności: 

ORGANiZACjA OpiEKi SENiORALNEj 
na której poznasz i opanujesz wiedzę z zakresu za-

rządzania usługami zdrowotnymi i opiekuńczymi dla 

osób w wieku podeszłym oraz organizacji placówek 

zapewniających opiekę nad seniorami. Specjalność 

stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony 

„starzejącego się społeczeństwa”, w którym znaczą-

cemu wydłużeniu życia towarzyszy potrzeba facho-

wego wspomagania jego jakości.

WELLNES i SpA 
na której zyskasz kompetencje z zakresu organizacji 

i zarządzania placówkami i ośrodkami prowadzący-

mi działalność w zakresie wellness i SPA. Zyskasz 

wiedzę i umiejętności pozwalające na organizację 

specjalistycznych usług z zakresu fizjoterapii (w tym 

balneoterapii, klimatoterapii, hydroterapii, masażu 

leczniczego, kinezyterapii i fizykoterapii), odnowy 

biologicznej, psychoterapii, dietetyki, muzykoterapii. 

Poznasz zasady organizacji usług hotelarskich i ga-

stronomicznych, a także nauczysz się zarządzać mar-

ką i planować, wykorzystując m.in. walory środowiska.

ZARZĄdZANiE OChRONĄ ZdROWiA  
i dANYMi MEdYCZNYMi 
na której nabędziesz wiedzę i umiejętności w dzie-

dzinie zarządzania usługami zdrowotnymi, dzięki 

integracji wiedzy z dziedzin medycznych z kompe-

tencjami z zakresu ekonomii i zarządzania. Stanowi 

to rękojmię racjonalnego gospodarowania środkami 

podmiotów leczniczych. Atutem specjalności jest 

uzyskanie poszukiwanych na rynku pracy kompetencji 

z zakresu pozyskiwania, archiwizacji, zabezpieczenia, 

przetwarzania, przesyłania i prezentacji danych me-

dycznych.

ZdROWiE i ŚROdOWiSKO 
na której zostaniesz przygotowany do organizacji 

i prowadzenia działań prozdrowotnych związanych 

z oddziaływaniem środowiskowych czynników zagro-

żenia zdrowia. Zdobędziesz kompetencje doradcze, 

edukacyjne i zarządcze w dziedzinie zdrowia środo-

wiskowego w warunkach jego złożonych cywilizacyj-

nych uwarunkowań.

pERSpEKTYWY zATRudNIENIA
• publiczne zakłady opieki zdrowotnej (m.in. szpitale, 

przychodnie, gabinety lekarskie, lekarsko-denty-

styczne),

• niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,

• placówki nadzorczo-inspekcyjne systemu opieki 

zdrowotnej (NFZ, Sanepid),

• ośrodki wellness i SPA,

• zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja, domy 

pomocy społecznej i placówki świadczące usługi 

opiekuńcze osobom w podeszłym wieku.



W
YD

ZiA
ł

ZA
RZ

ąD
ZA

NiA



MEChANiKA  
i budOWA  
MASZYN
Studia i stopnia (3,5 roku) 
Stacjonarne i Niestacjonarne 

INŻYNIER  

Student na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn 

zdobędzie podstawową WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI, 

KOMPETENCJE konieczne do rozwiązywania zadań 

z zakresu budowy, wytwarzania  i eksploatacji ma-

szyn. Uzyska gruntowną znajomość zasad mechaniki 

oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych 

narzędzi obliczeniowych.

Na kierunku proponujemy  
cztery specjalności: 

budOWA  
i SERWiSOWANiE SAMOChOdÓW 
na której zdobędziesz wiedzę i umiejętności, związa-

ne z konstruowaniem, produkcją, naprawą i bieżącą 

obsługą samochodów. Dzięki temu możesz zostać 

cenionym pracownikiem w zakładach produkujących 

pojazdy samochodowe, w salonach i warsztatach sa-

mochodowych, a także w przedsiębiorstwach trans-

portowych i prowadzących obsługę flot pojazdów.

iNŻYNiERiA jAKOŚCi
na której uzyskasz szeroką wiedzę i rozwiniesz umie-

jętności z zakresu, projektowania i stosowania przy-

rządów i systemów pomiarowych w  procesach ste-

rowania jakością produkcji oraz badania jakości wyro-

bów. Studiując tę specjalność zostaniesz specjalistą 

w zakresie projektowania i użytkowania przyrządów 

i systemów pomiarowych, a także systemów jakości 

zgodnych z wymaganiami norm europejskich.

pOjAZdY EKOLOGiCZNE 
na której otrzymasz wiedzę i poznasz zasady działa-

nia, użytkowania i serwisowania pojazdów ekologicz-

nych – zużywających mało energii, wykorzystujących 

paliwa niskoemisyjne (LPG, CNG, biopaliwa), hybry-

dowych i elektrycznych, napędzanych ogniwami wo-

dorowymi oraz stosujących inne rozwiązania, będące 

dziś jeszcze przedmiotem badań i koncepcji. Nie ma 

wątpliwości, że specjaliści z tej dziedziny będą coraz 

bardziej poszukiwani na rynku pracy.

pROjEKtOWANiE 
i StEROWANiE KOMputEROWE 
na której pogłębisz wiedzę i kompetencje z zakresu 

wykorzystania technik komputerowych w procesie 

projektowania maszyn i sterowania procesem pro-

dukcyjnym. Po tej specjalności będziesz wykorzysty-

wać techniki komputerowe oraz modelować przebieg 

produkcji i eksploatacji. Poznasz technikę obróbki 

skrawaniem, działanie i konstrukcję obrabiarek,  

a także będziesz potrafił je programować.

pERSpEKTYWY zATRudNIENIA
• firmy i pracownie specjalizujące się  

w projektowaniu maszyn i urządzeń,

• firmy produkujące maszyny i urządzenia, 

• firmy eksploatujące maszyny i urządzenia,

• firmy serwisowe i wynajmujące maszyny  

i urządzenia,

• przedsiębiorstwa i instytucje, w których  

wymagana jest wiedza techniczna.

ZARZĄdZANiE
Studia i stopnia (3 lata) 
Stacjonarne i Niestacjonarne  
Studia prowadzone do wyboru: 

w języku polskim lub w języku angielskim  

lICENCjAT
Absolwenci kierunku Zarządzanie będą potrafili 

w praktyce płynnie i skutecznie wykorzystywać ZA-

SOBY finansowe przedsiębiorstwa, właściwie stero-

wać KOMUNIKACJĄ wewnętrzną firmy, racjonalnie 

ODDZIAŁYWAĆ na otoczenie organizacji, zarówno 

na konkurencję, jak i na RYNEK. 

Jeśli chcesz się sprawdzić w kontaktach interperso-

nalnych z:  

• podwładnymi 

• szefami 

• współpracownikami 

• mediami  

• konkurentami 

• klientami 

POSTAW NA TEN KIERUNEK!

Na kierunku proponujemy 
pięć specjalności: 

biZNES MiędZYNAROdOWY 
na której uzyskasz wiedzę o działaniu na rynkach mię-

dzynarodowych, przede wszystkim europejskim, ale 

także globalnym. Studiując tę specjalność poznasz 

przepisy celne, podatkowe, zasady transferu finansów 

i inne, przydatne do prowadzenia wymiany pomiędzy 

krajami Unii Europejskiej a jej sąsiadami – od Rosji po 

Turcję. Będziesz menedżerem umiejącym poruszać 

się na rynkach europejskiej, światowej i globalnej 

gospodarki.

GRAfiKA KOMputEROWA 
i MEdiA SpOŁECZNOŚCiOWE  
na której poznasz zasady wykorzystania komputera 

i Internetu do działalności gospodarczej, poprzez 

tworzenie atrakcyjnych i funkcjonalnych serwisów, 

witryn i portali. Nauczysz się jak stosować techniki 

komputerowe we wszystkich działaniach marketin-

gowych i menedżerskich, ze szczególnym naciskiem 

na narzędzia dystrybucyjne i promocyjne. Otrzymasz 

podstawę, która pozwoli na skuteczne i płynne po-

ruszanie się w świecie mediów społecznościowych. 

Uzyskasz praktyczną wiedzę, pozwalającą na efek-

tywne zarządzanie obecnością marki, instytucji, bądź 

osoby w mediach społecznościowych, takich jak: 

Facebook, Twitter, Google+, Instagram.

hANdEL i uSŁuGi LOGiStYCZNE  
na której uzyskasz wiedzę i kompetencje, aby stać się 

wysokiej klasy specjalistą w dziale sprzedaży i zaopa-

trzenia nie tylko w przedsiębiorstwach handlowych, 

ale także w firmach, świadczących usługi logistyczne, 

których działalność jest ściśle powiązana z zaopa-

trzeniem przedsiębiorstw usługowo-handlowych.

ORGANiZACjA EVENtÓW, 
KONCERtÓW i iMpREZ 
SpORtOWYCh  
na której poznasz zasady realizacji, planowania, 

obsługi i rozliczania wszelkiego rodzaju eventów, 

koncertów i imprez sportowych. Zdobędziesz prak-

tyczne umiejętności wykorzystania nowych techno-

logii, logistyki, zarządzania zespołem oraz przepisów 

prawa w sektorze turystyki biznesowej. Dowiesz 

się o źródłach finansowania kultury, jak prawidłowo 

przygotować wniosek o dofinansowanie, a także jak 

zgodnie z zasadami wyprodukować i rozliczyć event. 

Jeśli chcesz być współtwórcą współczesnego rynku 

kultury ta specjalność jest właśnie dla Ciebie. 



uSŁuGi GAStRONOMiCZNE 
i diEtEtYKA 
na której poznasz zasady działania rynku gastrono-

micznego, którego rozwój związany jest z jednej 

strony z rozwojem branży turystycznej, z drugiej  

ze zmianą przyzwyczajeń żywieniowych. Coraz 

częściej spożywamy posiłki „na mieście”, w trakcie 

przerwy w pracy, podczas zakupów lub korzystania 

z dóbr kultury i rekreacji. Czy musi być to klasyczny 

„fast food”, tak często uważany za niekorzystny dla 

zdrowia? Może można przygotować danie „fast”, któ-

re zarazem zaspokoi wymagania dietetyczne? A może 

„slow food” można podać szybko? Jak prowadzić bar 

szybkiej obsługi, a jakich środków marketingowych 

użyć, aby nowa restauracja została zaliczona do „exc-

lusive”? Odpowiedzi na te pytania uzyskasz, studiując 

tę specjalność.

pERSpEKTYWY zATRudNIENIA
• przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne, 

• organizacje rządowe i pozarządowe,

• administracja samorządowa wszystkich szczebli,

• firmy, które prowadzą działalność zgodną z ukoń-      

  czoną przez absolwenta specjalnością,

• własna działalność gospodarcza.

ZARZĄdZANiE 
i iNŻYNiERiA 
pROduKCji
StudiA i STOPNIA (3,5 ROKU) 
StACjONARNE i NiEStACjONARNE 

INŻYNIER  

Studenci dzięki zajęciom na kierunku Zarządzanie 

i Inżynieria Produkcji zdobędą wiedzę i opanują umie-

jętności związane zarówno z wybranymi dziedzinami 

techniki, jak i z problemami z zakresu zarządzania, 

ekonomii i prawa. Tych, których interesuje ZARZĄ-

DZANIE ZASOBAMI TECHNICZNYMI zapraszamy 

do studiowania kierunku, który uczy jak wykorzystać 

technikę do wytwarzania dóbr gospodarczych zaspo-

kajających nasze potrzeby. 

Na kierunku proponujemy 
cztery specjalności: 

bhp 

na której uzyskasz praktyczne umiejętności, pozwa-

lające skutecznie i efektywnie realizować zadania, 

przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa. 

Poznasz najnowsze koncepcje, trendy i instrumenty 

(w tym również prawne) z zakresu ergonomii, bezpie-

czeństwa i zdrowia w pracy oraz systemów wspoma-

gających zarządzanie środowiskiem pracy. Zgłębisz 

możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy 

nauki i techniki służących optymalizacji zależności 

pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami 

świadczenia tej pracy.

LOGiStYKA pRZEdSiębiORStWA 
na której otrzymasz wiedzę na temat procesów 

i urządzeń logistycznych oraz pojazdów, stosowanych 

w procesie produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji to-

warów. Po ukończeniu studiów będziesz szczególnie 

dobrze przygotowany do wykonywania zadań z zakre-

su zarządzania transportem i magazynowania.

ZARZĄdZANiE bEZpiECZEńStWEM 
i RYZYKiEM W biZNESiE 
na której zdobędziesz wiedzę z zakresu zarządzania 

procesami bezpieczeństwa w firmach produkcyjnych, 

usługowych, korporacjach, instytucjach rządowych 

i pozarządowych. Nauczysz się nie tylko rozpoznawać 

zagrożenia zewnętrzne, ale i te wynikające z nie-

dostatecznej komunikacji interpersonalnej między 

poszczególnymi sekcjami firmy.

ZARZĄdZANiE pRZEdSiębiORStWEM 
na której zapoznasz się z menedżerskim aspektem 

procesu produkcyjnego, zarządzaniem i sterowaniem 

urządzeniami produkcyjnymi, strumieniami surow-

ców, półproduktów i produktów, nie zaniedbując 

zarazem zasobów ludzkich i informacyjnych. 



ZARZĄdZANiE 
i iNŻYNiERiA 
pROduKCji
Studia II stopnia (1,5 roku)  
Stacjonarne i Niestacjonarne  
Studia prowadzone do wyboru: 

w języku polskim lub w języku angielskim  

mAGISTER INŻYNIER lub mAGISTER  
Na studia II stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria 

Produkcji zapraszamy ABSOLWENTÓW WSEiZ oraz 

INNYCH UCZELNI. Unikalne specjalności dedyko-

wane są nie tylko absolwentom kierunków technicz-

nych i technologicznych, ale także ekonomicznych, 

artystycznych lub prawnych. Warto też wiedzieć, 

że mając magisterium z kierunku, np. technicznego 

lub ekonomicznego, w WSEiZ można podjąć studia 

II stopnia i zdobyć tzw. DRUGI FAKULTET.

Na kierunku proponujemy 
cztery specjalności: 

iNŻYNiERiA uSŁuG 
GAStRONOMiCZNYCh 
na której poznasz techniczną stronę gastronomii, 

nie tylko technologię przygotowywania potraw, ale 

także chłodnictwa, ogrzewania i klimatyzacji wnętrz, 

wentylacji, zasilania energią, zachowania czystości, 

gospodarki ściekowej i odpadowej. Dobra znajomość 

tych zagadnień pozwoli oferować usługi gastrono-

miczne najwyższej jakości i może przyczynia się do 

obniżenia ich kosztów. 

ZARZĄdZANiE MARKĄ 
pRZEdSiębiORStWA pROduKCYjNEGO 
na której pogłębisz wiedzę menedżerską i marketin-

gową, jak również zdobędziesz umiejętności zarzą-

dzania procesem produkcji i marką w przedsiębior-

stwie. Celem studiów jest przygotowanie pracow-

ników przedsiębiorstw produkcyjnych do podejmo-

wania i wdrażania decyzji związanych z zarządzaniem 

marką lub portfelem marek przedsiębiorstw.

ZARZĄdZANiE 
pRZEdSiębiORStWEM pROduKCYjNYM 
na której poszerzysz wiedzę menedżerską i marke-

tingową, nie zawężając jej do konkretnego sektora 

gospodarki. W trakcie studiów poznasz, jak prowadzić 

przedsiębiorstwo produkcyjne lub świadczące usługi 

techniczne i pogłębisz swe umiejętności z zakresu 

zagadnień ekonomicznych, organizacyjnych i praw-

nych.

ZARZĄdZANiE tRANSpORtEM  
i LOGiStYKA 
na której poznasz zasady logistyki i organizacji 

transportu - przede wszystkim samochodowego, ale 

także lotniczego, wodnego i szynowego. Efektywne 

zarządzanie transportem nabiera szczególnej wagi ze 

względu na proces globalizacji gospodarki, a położe-

nie naszego kraju w europejskiej sieci transportowej 

sprzyja rozwojowi usług transportu tranzytowego, co 

może zapewnić atrakcyjne miejsca pracy dla absol-

wentów tej specjalności.

pERSpEKTYWY zATRudNIENIA
• przedsiębiorstwa usługowe i produkcyjne, 

• przedsiębiorstwa i instytucje, w których wymagana 

jest wiedza techniczna,

• organizacje rządowe i pozarządowe, 

• firmy, które prowadzą działalność zgodną z ukoń-

czoną przez absolwenta specjalnością,

• własna działalność gospodarcza.



WSEiZ…
NASZA jAKOŚć  
WYNiKA Z dOŚWiAdCZENiA 
MAMY dWudZiEStOLEtNiE dOŚWiAdCZENiE W KSZtAŁCENiu iNŻYNiERÓW 
WiEMY jAK tWORZYć pROfESjONALNE pROGRAMY KSZtAŁCENiA 
uCZYMY tWÓRCZEGO MYŚLENiA, ANALiZY, SYNtEZY, KOMuNiKACji 

AKAdEMiK – WŁASNY, WYGOdNY, W dObRYM StANdARdZiE 
NOWOCZESNY KAMpuS W CENtRuM WARSZAWY 
GALERiA SZtuKi WSEiZ Z pRZEStRZENiĄ WYStAWiENNiCZĄ  
W tRZECh WYMiARACh 

AKAdEMiCKi ZWiĄZEK SpORtOWY 
LiCZNE KOŁA NAuKOWE 
uROZMAiCONE ŻYCiE StudENCKiE 
AKtYWNiE dZiAŁAjĄCY SAMORZĄd StudENCKi 
iNtENSYWNA WSpÓŁpRACA Z pRACOdAWCAMi W RAMACh RAd pRACOdAWCÓW 

• Wykwalifikowana i doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna, dostarczająca studentom  

najwyższej jakości wiedzę i umiejętności praktyczne

• Programy studiów dostosowane do potrzeb rynku pracy i profesjonalnie przygotowujące  

do wykonywania zawodu

• Wydziałowe Rady Pracodawców doradzające Uczelni jak najlepiej przygotować absolwentów  

do pracy zawodowej

• Specjalistyczne laboratoria, klimatyzowane sale dydaktyczne i pracownie z siecią wi-fi

• Biuro Karier pomagające studentom i absolwentom w znalezieniu pracy

• Bezpłatne konsultacje psychologa pracy i prawnika w zakresie doradztwa zawodowego  

i zakładania własnej firmy

• Punkt Informacji Biznesowej Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości pomagający  

studentom założyć własną działalność gospodarczą

• Doskonale wyposażona Biblioteka wraz z czytelnią, posiadająca ponad 52 tys. woluminów

• Własna Oficyna Wydawnicza publikująca m.in. monografie, podręczniki oraz czasopismo  

„Wiadomości Uczelniane”

• Warszawska Szkoła Zdrowia przy WSEiZ organizująca otwarte wykłady o zdrowiu  

i zapobieganiu chorobom społecznym

• Program ERASMUS + na lata 2014–2020, w ramach którego studenci WSEiZ mogą: 

 – zrealizować część studiów na zagranicznych uczelniach partnerskich w Wielkiej Brytanii,  

Francji, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Turcji, Chorwacji na Litwie i Łotwie,

 – odbyć praktyki w europejskich instytucjach, firmach i organizacjach

• ARCHISTARTER czyli cykl wydarzeń dedykowany pasjonatom architektury, którzy stawiają  

swoje pierwsze kroki w zawodzie

KAMpuS WSEiZ 
Uczelnia dysponuje własnymi, nowoczesnymi budynkami dydaktycznymi, przystoso-

wanymi do wymagań osób niepełnosprawnych: 

budYNEK AdMiNiStRACYjNO-dYdAKtYCZNY  
pRZY uL. OLSZEWSKiEj 12 – SiEdZibA uCZELNi
Mieszczą się tutaj m.in.: Rektorat • Dziekanaty Wydziałów • Sala Senatu • 

Kwestura • Dział Jakości Nauczania i Badań • Biuro Współpracy Międzynaro-

dowej • Biuro Karier •  Oficyna Wydawnicza oraz Miniwypożyczalnia Przeno-

śnego Sprzętu Elektronicznego dla Osób Niepełnosprawnych (uruchomiona 

w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europej-

skiego Funduszu Społecznego, POKL 2007-2013) • 4 pracownie projektowe 

i Pracownia Grafiki Komputerowej.

KOMpLEKS budYNKÓW pRZY uL. REjtANA 16
W kompleksie budynków znajdują się m.in.: 4 aule wykładowe • 12 sal  

do ćwiczeń audytoryjnych • 3 pracownie komputerowe • Pracownie:  

Fizyczna, Chemiczna, Gleboznawcza, Biologiczna, Zoologiczna, Botaniczna, 

Geologiczna, Fotografii • Laboratoria: Mechaniki Płynów, Hydrauliki i Hy-

drologii, Wytrzymałości Materiałów i Nauki o Materiałach, Metrologii oraz 

Elektroniki i Elektrotechniki • Galeria Wydziału Architektury • Pracownie: 

Rzeźby, Rysunku i Malarstwa, Projektowania Wirtualnego Obiektu Budow-

lanego i Krajobrazu (wyposażona w m.in. komputery Apple iMac Core 2 

Duo, tablety graficzne, manipulatory 3D, programy – ArchiCAD, AutoCAD, 

Studio 3DMax) uruchomiona w ramach projektu współfinansowanego przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL 2007-2013 • 

Biblioteka i Czytelnia. 

budYNEK pRZY uL. GRÓjECKiEj 128
W budynku znajdują się: 2 audytoria • 2 sale wykładowe • 4 sale do ćwiczeń 

audytoryjnych • Pracownie: Rysunku i Malarstwa, Projektowania Architek-

tonicznego, Grafiki Komputerowej, Projektowania Mebla, Projektowania 

Wnętrz, Projektowania Wzornictwa.  

tERENOWA StACjA OChRONY pRZYROdY i KRAjObRAZu 
WSEiZ W MiEjSCOWOŚCi KLAudYN-LASKi K. WARSZAWY 
PRZY UL. KLAUDYŃSKIEJ 33
Na powierzchni 3,5 ha w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu 

WSEiZ, znajdują się m.in.: własna oczyszczalnia ścieków • 5 sal seminaryjnych 

i projektowych • Laboratoria: Oczyszczania Ścieków, Utylizacji Odpadów, 

Urządzania i Pielęgnowania Ogrodów • Pracownia Rysunku i Malarstwa.



AdRESY i KONtAKtY
pREzYdENT  pRoF. dR HAb. INŻ. jAN mISIAK
ul. olszewska 12, parter, pokój 3, ✉ rektorat@wseiz.pl

REKToR  doC. dR moNIKA mAdEj  
ul. olszewska 12, parter, pokój 4, ✉ momadej@wseiz.pl 

pRoREKToR  dR juSTYNA KłYS
ul. olszewska 12, parter, pokój 5, ✉ justyna.klys@wseiz.pl

REKToRAT I REKRuTACjA  
ul. olszewska 12, parter, pokój 2, ☎ 22 825-80-34/35 w. 1, fax 22 825-80-31,  
✉ rektorat@wseiz.pl, rekrutacja@wseiz.pl  

dzIEKANAT WYdzIAłu ARCHITEKTuRY  
ul. olszewska 12, I piętro, pokoje 13 i 14, ☎ 22 825-47-89, ✉ dziekanata@wseiz.pl

dzIEKANAT WYdzIAłu EKoloGII 
ul. olszewska 12, II piętro, pokój 24, ☎ 22 825-63-21, ✉ dziekanate@wseiz.pl 

dzIEKANAT WYdzIAłu zARzĄdzANIA 
ul. olszewska 12, II piętro, pokój 25, ☎ 22 825-17-31, ✉ dziekanatz@wseiz.pl

KWESTuRA  
ul. olszewska 12, III piętro, pokój 33, ☎ 22 825-65-06, ✉ kwestura@wseiz.pl 

bIblIoTEKA uCzElNIANA  
ul. Rejtana 16, I piętro, pokój 17, ☎ 22 849-60-03, ✉ biblioteka@wseiz.pl

dojAzd do budYNKóW WSEiz
ul. Rejtana 16 
A 119, 138, 167, 168, 195, 222 
T 4, 10, 14, 18, 35
ul. olszewska 12 
A 119, 138, 167, 168, 195, 222       
T 4, 10, 14, 18, 35
ul. Grójecka 128 
A 154, 208, 414        
T 7, 9, 15
Klaudyn-laski, ul. Klaudyńska 33 
A 708.



 MEdAL EuROpEjSKi 
– za studia licencjackie na kierunku Architektura Wnętrz
– za studia inżynierskie na kierunku Architektura i urbanistyka
– za studia inżynierskie na kierunku budownictwo
– za studia podyplomowe: odnawialne Źródła Energii
– za studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie

zNAK jAKoŚCI WIARYGodNA SzKołA
Certyfikat został przyznany przez Akademickie Centrum 
Informacyjne w poznaniu

CERTYFIKAT dobRA uCzElNIA, dobRA pRACA
za skuteczność działań WSEiz na rzecz poszerzenia perspektyw 
zawodowych studentów  i absolwentów

zIEloNY lAuR 
za wieloletnie kształcenie kadr ekologicznych na poziomie 
studiów wyższych oraz wprowadzenie do programu studiów 
nowatorskich specjalności, zgodnych z potrzebami współczesnej 
gospodarki kraju

uCzElNIA RoKu
za znaczący wkład na rzecz rozwoju edukacji w zakresie 
proekologicznych technologii w budownictwie i bioenergetyce


