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1 Damian Kielan Wydział Budownictwa 
Instalacyjnego i 
Ochrony Środowiska 

BIOŚ Faculty of Installation 
Construction and 
Environmental 
Protection ( ICEP)  

Często mówiąc znajomym co studiuję, muszę tłumaczyć, że 
inżynieria środowiska to, co innego niż ochrona środowiska i 
ze bliżej mojemu kierunkowi do budownictwa, dlatego 
uważam, ze ten człon powinien znaleźć się w nazwie, a że 
głownie zajmujemy się instalacjami, dlatego też to 
określenie pasuje do nazwy wydziału. Na naszym wydziale 
jest także kierunek Ochrona Środowiska, więc także 
powinna się znaleźć w nazwie. 

2 Andrzej Suliga Wydział Inżynierii 
Instalacji Budowlanych i 
Środowiska 

IBIŚ Building Services and 
Environmental 
Engineering ( BSEE) 

Nazwa wydziału w dużej mierze obejmuje zagadnienia 
realizowane na wydziale. Nazwa po angielsku nie jest 
wolnym tłumaczeniem polskiej nazwy, a nazwą zrozumiałą 
dla obcokrajowców i powszechnie stosowana za granicą. 
Skrót jest lotny i łatwy w wymowie oraz łatwy do 
zapamiętania. Nie obejmuje on wszystkich słów z nazwy, ale 
bardziej chodzi o jego rozpoznawalność niż o dokładnie 
oddawanie każdego słowa z polskiej nazwy. Uważam, że 
człon Inżynierii w nazwie powinien pozostać, ponieważ 
jesteśmy wydziałem inżynierskim na Politechnice 
Warszawskiej, a nie chcemy by ze względu na ostatni człon 
nazwy ktoś mylił nas ze studiami nieinżynierskimi.  

3 Katarzyna Cecka Wydział Inżynierii 
Wodnej, Instalacji i 
Środowiska 

IWIŚ Building Services and 
Environmental 
Engineering ( BSEE) 

Wydział Inżynierii Wodnej, Instalacji i Środowiska w miarę 
określeń obejmuję znaczną większość zagadnień nauczanych 
na wydziale obecnie nazywającym się Inżynierią Środowiska. 
Uważam, że nie ma powodu przekładać nazwy polskiej 
wprost na język angielski, tylko należy wykorzystać nazwę 
powszechnie rozumianą za granicą.  
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