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WIBHIŚ w pigułce
Energia. Budynek. Woda. Środowisko.

Dwa najważniejsze obszary naszej działalności to ENERGIA i ŚRODOWISKO, które są ze 
sobą nierozerwalnie złączone.

Wyzwaniem dla nas i pokoleń młodych inżynierów jest też obecnie efektywność energetycz-
na, czyli racjonalizacja produkcji i zużycia energii. Nasi studenci zdobywają wiedzę związaną z 
takimi obszarami jak:

 energetyka cieplna,
 odnawialne źródła energii,
 nowoczesne układy kogeneracyjne,
 planowanie energetyczne,
 wykorzystanie biomasy do produkcji energii,
 systemy ciepłownicze i gazownicze,
 systemy wodociągowe i kanalizacyjne,
 centralne systemy zaopatrzenia w chłód.
Przy produkcji ciepła i elektryczności emitowane 

są zanieczyszczenia, które są odprowadzane do po-
wietrza, wody i gleby. Tymi zagadnieniami też zajmuje-
my się na naszym wydziale.

To jednak nie wszystko! Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środo-
wiska skupia niczym w soczewce cztery najważniejsze aspekty gospodarki, zarówno w ujęciu 
globalnym jak i lokalnym. Każdy z nas użytkuje budynki o wielorakim przeznaczeniu, które wy-
posażone  są w różnego rodzaju instalacje. Woda jest niezbędna do życia, a energia pozwala 
na uzyskanie odpowiedniego komfortu i umożliwia rozwój. Całość powinna zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju minimalizować negatywny wpływ na środowisko. Monitorowanie tego 
środowiska oraz wdrażanie technologii i rozwiązań przyjaznych środowisku jest jednym z najbar-
dziej aktualnych wyzwań ludzkości.

Nasz wydział prowadzi działalność interdyscyplinarną - zarówno w badaniach naukowych 
jak i w dydaktyce. Zajmujemy się szeroko pojętą infrastrukturą techniczną oraz jej wpływem na 
środowisko zewnętrzne. Obiekty budowlane, aby spełniać swoją rolę, wyznaczoną przez projek-
tanta, muszą być wyposażone w szereg instalacji pozwalających na użytkowanie. Do tych insta-
lacji należą: zaopatrująca w wodę - w tym przeciwpożarowa, odprowadzająca ścieki, grzewcza 
i klimatyzacyjna oraz gazowa. Doprowadzenie tych mediów wymaga zbudowania ujęć, stacji  
i sieci przesyłowych, systemów monitorowania oraz układów odbiorczych. Wszystkie te aspekty 
są omawiane podczas zajęć na naszym wydziale.

Drugim ważnym polem naukowo-dydaktycznym jest woda. Zajmujemy się kwestią ujęcia 
wody, zastosowaniem odpowiednich technologii uzdatniania, magazynowaniem i przesyłem do 
odbiorców. Kolejnym etapem cyklu jest odbiór i oczyszczenie ścieków. Niemniej ważnym elemen-
tem inżynierii wodnej jest ochrona przeciwpowodziowa, regulacja rzek, retencjonowanie wody.

Nasi absolwenci mogą się ubiegać o uprawnienia budowlane w zakresie instalacji 
wewnętrznych i sieci zewnętrznych zarówno do projektowania jak i do nadzoru nad ich 
wykonaniem.

Trzecie pole działalności to energia - zajmujemy się głównie energią odnawialną - wodną, 
geotermalną, gazową oraz rekuperacją i odzyskiem energii. W ciągu najbliższych lat zagadnienia 
energii dla poszczególnych odbiorców detalicznych będą bardzo ważne. Już teraz wielu inwe-
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Wrocławski Węzeł WodnyLaboratorium wentylacji WIBHiIŚ

storów instaluje panele słoneczne czy małe turbiny wiatrowe. Domy pasywne, czyli takie które 
nie potrzebują energii konwencjonalnej dostarczanej z zewnątrz, są coraz bardziej popularne,  
a w niedalekiej przyszłości będą wymagane prawem. Ich ideą jest wprowadzenie technologii od-
zysku ciepła i powtórnego jego wykorzystania. Niemniej ważne jest wydobycie gazu, w tym gazu 
z łupków, który prawdopodobnie stanowić będzie na wiele lat jeden z ważnych filarów energetyki.

Czwartym polem jest inżynieria środowiska. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
budowle i obiekty powinny charakteryzować się minimalnym wpływem negatywnym na środowi-
sko. Aby uczynić zadość tej zasadzie, niezbędne jest monitorowanie stanu środowiska, identyfi-
kacja zagrożeń oraz opracowanie metod i technologii zapobiegania negatywnym skutkom. 

Klęski ekologiczne, jak np. awaria platformy wiertniczej w Zatoce Meksykańskiej czy elek-
trowni jądrowej w Fukushimie, mają gwałtownie destrukcyjny wpływ na środowisko. Mniej spek-
takularne zagrożenia - np. zapylenie, hałas, skażenia środkami chemicznymi, są także bardzo 
niebezpieczne i wymagają odpowiedniej interwencji.

W obszar ten wpisuje się również nowy kierunek Biogospodarka, charakteryzujący się pro- 
gramem studiów, opartym na najnowszych trendach w gospodarce światowej. Na rynku rośnie 
zapotrze-bowanie na specjalistów poruszających się swobodnie w obszarze szeroko pojętej 
biogospodarki. Światowe uczelnie wyższe dopiero tworzą kierunki studiów dedykowane temu 
obszarowi. Dodat-kowym atutem nowego kierunki jest unikatowy międzyuczelniany i inter- dys-
cyplinarny charakter studiów.

Czy wiesz że:
 Woda stanowi 70% powierzchni ziemi, a wody słodkie to tylko 3% zasobów wod-
nych naszej planety
 Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych wiąże się z mniejszym zagroże-
niem dla środowiska, a tym samym dla nas - jesteśmy bowiem częścią środowiska  
i podlegamy wszelkim jego wpływom
 Na koszt produkcji energii składają się w dużej mierze koszty strat energetycznych 
w sieciach przesyłowych i odbiorców - minimalizacja strat przekłada się na wymierne 
korzyści, rzędu miliardów euro rocznie
 Interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienia inżynierskie jest podstawą sukcesu 
- wszystkie monumentalne i nowatorskie rozwiązania w przeszłości musiały być po-
przedzone wnikliwą obserwacją środowiska, a obecnie wymagają jego szczegóło-
wych badań
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O Wydziale
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHIŚ) 

nosi zaszczytne miano nowoczesnego Wydziału o bogatej tradycji. Z jednej strony 
charakterystyczną cechą – która od lat przyciąga wielu kandydatów – jest atrakcyjne 
połączenie w oferowanym programie studiów aspektów wiedzy inżynierskiej z umie-
jętnościami menedżerskimi, z drugiej zaś Wydział posiada ciekawą historię sięgającą 
roku 1917, gdy rozpoczęto kształcenie inżynierów budownictwa wodnego. Na począt-
ku lat 50. ub. stulecia powstały: Wydział Budownictwa Wodnego i Wydział Inżynierii 
Sanitarnej. W 1961 r. w wyniku reorganizacji obydwa Wydziały połączono w Wydział 
Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Po 32 latach istnienia zmienił on nazwę na Wydział Inży-
nierii Środowiska. 1 stycznia 2016 powitaliśmy nową nazwą wydziału: Wydział Instala-
cji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Zmieniona nazwa lepiej opisuje 
nasz profil działalności naukowo-dydaktycznej.

Obecnie Wydział kształci ok. 2500 studentów, zatrudnia ponad 130 nauczycieli 
akademickich w tym wielu profesorów i doktorów habilitowanych. Zarówno aktualizo-
wany program zajęć dydaktycznych jak i systematycznie unowocześniana aparatura, 
stanowiąca wyposażenie laboratoryjnych stanowisk badawczych pozwalają w sposób 
wielostronny przygotować absolwentów Wydziału do realizacji zadań z dziedziny inży-
nierii i ochrony środowiska. Panująca znakomita atmosfera studiowania, bogata oferta 
stypendialna, możliwość wymiany międzynarodowej i szerokie perspektywy zatrud-
nienia dla absolwentów powodują, że Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki  
i Inżynierii Środowiska jest jednym z większych wydziałów pod względem liczby stu-
dentów na Politechnice Warszawskiej.

Wydział mieści się we własnym budynku na terenie głównym Politechniki War-
szawskiej przy ulicy Nowowiejskiej 20. Baza dydaktyczna Wydziału obejmuje:  
2 audytoria na 120 miejsc każde, 6 sal wykładowych po 50 miejsc i 16 sal po 30 miejsc.

W swojej działalności dydaktycznej  
i badawczej Wydział wykorzystuje 30 wła-
snych laboratoriów i pracowni kompute-
rowych, a także laboratoria zewnętrzne. 
Wydział posiada własną bibliotekę. 1 paź-
dziernika 2016 r. uruchomiliśmy najnowo-
cześniejsze na Politechnice Warszawskiej 
Laboratorium Mechaniki Płynów, w któ-
rym prowadzone są zajęcia dydaktyczne 
dla studentów z zakresu transportu cie-
czy i gazów. Prowadzimy również warsz-
taty dla młodzieży szkolnej z zakresu 
Zrównoważonego Zużycia Energii i Wody 
oraz warsztaty dotyczące Odnawialnych 
Źródeł Energii

Gmach Wydziału IBHiIŚ
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Nasze Sukcesy
Działalność naukowo-dydaktyczna Wydziału została pozytywnie oceniona, m.in. w 

formie nagród: 
 W roku 2018 nasz kierunek Inżynieria Środowiska (studia I i II stopnia, sta-cjonarne 
i niestacjonarne, polsko-  i anglojęzyczne) otrzymał akredytację EUR-ACE Label, 
ENAEEEuropean Network for Accreditation of Engineering Education Komisji Akre-
dytacyjnej Uczelni Technicznych – dyplomy inżynierskie i magisterskie otrzymywa-
ne przez naszych absolwentów są honorowane w UE.
 W roku 2018 nasz kierunek Inżynieria Środowiska zajął 3 miejsce w rankingu Per-
spektyw, 
 W roku 2017 otrzymaliśmy za działalność w ostatnich latach Godło Promocyjne 
„Teraz Polska”, którym uhonorowano tylko 3 przedsięwzięcia innowacyjne w całej 
Polsce, przyznane za akumulator ciepła – rozwiązanie opracowane przez dr hab. 
inż. R. Zwierzchowskiego.
 Państwowa Komisja Akredytacyjna, oceniająca kształcenie na kierunku Inżynieria 
Środowiska przyznała nam ocenę bardzo dobrą.
 Obecnie złożyliśmy wniosek o akredytację KAUT, której uzyskanie pozwoli na 
uznanie dyplomów uzyskanych na naszym wydziale w państwach Unii Europejskiej. 
 W roku 2017, zespół studentów z naszego Wydziału zdobył 1 miejsce w mię-
dzynarodowym konkursie organizowanym przez ASHRAE – amerykańskie stowa-
rzyszenie mające na celu szerzenie wiedzy i informacji z zakresu techniki instalacji 
grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych. 

 Wprowadziliśmy do oferty dydaktycznej przedmioty międzywydziałowe, prowadzo-
ne według nowatorskich systemów nauczania problemowego (PBL problem-based 
learning): “Kreatywny Semestr Projektowy INFOX”, “Projekt międzywydziałowy BIM”

Nowoczesne Laboratorium Mechaniki Płynów WIBHiIŚ

Dell
Podświetlony

Dell
Podświetlony
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 Ostatnie 4 lata były okresem uczestnictwa w wielu interesujących i interdyscypli-
-narnych projektach, dotyczących jak najbardziej aktualnych problemów powstających 
na styku środowiska naturalnego i działalności człowieka, z których wymienić należy:

 Analizę porealizacyjną rozbudowy Oczyszczalni Ścieków CZAJKA w Warszawie 
oraz w Pruszkowie ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na środowisko;
 Analizy określające przyczyny oraz ocenę stopnia uciążliwości zapachowej insta-
lacji gospodarki odpadami w Warszawie wraz z koncepcją modernizacji technologii:
 W 2017 roku byliśmy współorganizatorem 7th IWA Conference on Odours & Air 
Emissions. W Konferencji uczestniczyło dziewięćdziesięciu specjalistów z zakresu 
problematyki odorowej w środowisku, z dwudziestu trzech krajów z pięciu konty-
nentów. Temat konferencji dotyczył aktual-nych problemów w dużych aglomera-
cjach produkujących coraz większe ilości odpadów wytwarzających odór;
 Uczestniczymy w projektach pilotażowych dotyczących modernizacji budynków 
do standardu nZEB (czyli budynku niemal zeroenergetycznego) – opracowane zo-
stały projekty studialne dotyczące dwóch obiektów w Warszawie;
 Bierzemy aktywny udział w projektach dotyczących technicznego i ekonomicz-
nego wpływu termomodernizacji na model Warszawskiego Ciepła Systemowego. 
 Zajmujemy się wdrożeniem operacyjnej prognozy jakości powietrza w systemie 
ogólnokrajowym. W ramach tego zadania opracowany został model pozwalają-
cy na dostarczanie codziennych krótkoterminowych (z wyprzedzeniem na 3 dni) 
prognoz stężeń ozonu w atmosferze oraz moduł jakości powietrza. Wykonywanie 
prognoz odbywa się w trybie zautomatyzowanym, w systemie zbudowanym wokół 
globalnego modelu numerycznej prognozy pogody Global Environment Multiscale 
(GEM) kanadyjskiej służby meteorologicznej. Jest to jeden z zaledwie kilku takich 
modeli na świecie, o złożoności rzędu miliona instrukcji. 

„Wnętrze zmodernizowanego dydaktyczno-badawczego Laboratorium Zespołu Ochrony Powierzchni Ziemi  
w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale IBHiIŚ”
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Struktura Wydziału
Wydział składa się z jednej Katedry i sześciu  Zakładów: 
 Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, 
 Zakład Biologii, 
 Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki, 
 Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska, 
 Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, 
 Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych, 
 Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. 

W Katedrze i Zakładach koncentruje się działalność dydaktyczna i naukowa. Ka-
te-drą i Zakładami zarządzają Kierownicy, natomiast całym Wydziałem kieruje Dziekan. 
Sprawami organizacyjnymi Wydziału oraz sprawami studenckimi zajmuje się Dziekanat. 
W zakresie określonym przez Dziekana, kompetencje Dziekana wykonują Prodziekani:

 Prodziekan do spraw ogólnych i naukowych m.in. koordynuje działalność nauko-
wą, opracowuje plany i sprawozdania dla JM Rektora Uczelni, zajmuje się spra-
wami finansowymi Wydziału i sprawuje nadzór nad pracą Sekretariatu Wydziału,

 Prodziekan do spraw studiów, zajmuje się sprawami rekrutacji na studia, re-
jestracji studentów, urlopami dziekańskimi, przeniesieniami studentów pomiędzy 
grupami i specjalnościami, programami nauczania, indywidualnymi programami 
studiów, praktykami,

 Prodziekan do spraw studenckich zajmuje się sprawami stypendiów, dopłat do 
zakwaterowania, domów akademickich, wymiany międzynarodowej studentów  
w ramach programów ERASMUS+, zapomóg oraz innymi problemami socjalnymi 
studentów,

 Prodziekan do spraw studiów niestacjonarnych i podyplomowych zajmuje się 
rekrutacją i tokiem studiów na studiach niestacjonarnych i podyplomowych.

 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska zatrudnia 
obecnie niemal 200 pracowników, w tym ok. 130 nauczycieli akademickich. Na 
wszystkich latach studiów dziennych, niestacjonarnych, podyplomowych i dokto-
ranckich studiuje obecnie blisko 2500 studentów.

Oferta dydaktyczna Wydziału
Na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, wzo-

rem najlepszych uczelni polskich i zagranicznych, wprowadzono trójstopniowy system 
studiów pozwalający zdobywać wiedzę i doświadczenie: pierwszego stopnia - studia 
inżynierskie dla osób po maturze, drugiego stopnia - studia magisterskie dla osób z dy-
plomem studiów pierwszego stopnia, trzeciego stopnia - studia doktoranckie dla osób 
z dyplomem magistra. Wydział daje ponadto szeroki wybór specjalistycznych studiów 
podyplomowych w zakresie Inżynierii i Ochrony Środowiska. Studia reali-zowane są  
w formie stacjonarnej (nazywanej dawniej studiami dziennymi) oraz niestacjonarnej (na-
zywanej dawniej studiami zaocznymi).
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Na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, prowa-
dzone są trzy kierunki nauczania: Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska i Biogo-
spodarka. Kierunek Inżynieria Środowiska prowadzony jest w formie studiów stacjo-
narnych i niestacjonarnych (zaocznych), a kierunek Ochrona Środowiska tylko w formie 
studiów stacjonarnych. Trzeci kierunek: Biogospodarka, jest kierunkiem międzyuczel-
nianym, koordynowanym w Politechnice Warszawskiej przez Wydział Instalacji Budow-
lanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Kształcenie na tym kierunku na stopniu 
I odbywa się wspólnie na trzech uczelniach: Politechnice Warszawskiej, Politechnice 
Łódzkiej i Wojskowej Akademii Technicznej, a absolwenci uzyskają dyplomy ukończenia 
wszystkich trzech uczelni. II stopień kształcenia na kierunku Biogospodarka jest realizo-
wany w postaci specjalności Biogospodarka w inżynierii środowiska od roku akademic-
kiego 2019/2020. 

Objaśnienia skrótów:
BIOGOSPODARKA* - kierunek międzyuczelniany
IŚ - kierunek Inżynieria Środowiska

OŚ - kierunek Ochrona Środowiska

EE - Environmental Engineering (specjalność anglojęzyczna na kierunku Inżynieria Środowiska)

EPE - Environment Protection Engineering (specjalność anglojęzyczna na kierunku Inżynieria Środowiska)

COWiG - specjalność Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo

ISiW - specjalność Inżynieria Sanitarna i Wodna

GO - specjalność Gospodarka Odpadami

COW - specjalność Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

IG - specjalność Inżynieria Gazownicza

ZW - specjalność Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków

IW - specjalność Inżynieria Wodna

EKO - specjalność Ekoinżynieria

IiZOŚ - specjalność Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska

OiKŚ - specjalność Ochrona i Kształtowanie Środowiska

IK - specjalność Inżynieria Komunalna

IK-COW - blok specjalizacyjny Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (na studiach niestacjonarnych 
inżynierskich)

IK-ZW - blok specjalizacyjny Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków (na studiach niestacjonar-
nych inżynierskich)

IK-OGiGO - blok specjalizacyjny Ochrona Gleby i Gospodarka Odpadami (na studiach niestacjonarnych 
inżynierskich)
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Tryb studiów stacjonarnych (dziennych)
Na Wydziale Inżynierii Środowiska studia stacjonarne (dzienne) prowadzone są  

w Elastycznym Systemie Studiów Trzystopniowych (ESST) z punktową oceną postę-
pów studentów według Europejskiego Systemu Punktów Transferowych (ECTS) w po-
danym dalej układzie:

Studia I stopnia – inżynierskie, kierunek Inżynieria Środowiska, trwające łącz-
nie 8 semestrów obejmujące:

 3 semestry studiów kierunkowych, według jednolitego programu,
 5 semestry studiów w jednej z 3 wybranych specjalności:
 Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo (COWiG),
 Inżynieria Sanitarna i Wodna (ISiW),
 Inżynieria terenów Zurbanizowanych (ITZ).

Zgodnie z programem studiów, po trzecim semestrze studenci wybierają specjal-
ność inżynierską (spośród trzech wyżej wymienionych), a zajęcia odbywają się według 
zróżnicowanych programów. Liczba miejsc na poszczególnych specjalnościach stu-
diów I stopnia - inżynierskich jest ograniczona. W przypadku większej liczby kandy-
datów niż miejsc na określonej specjalności, podstawowym kryterium kwalifikacji jest 
średnia ocen z poprzednich semestrów studiów.

Studia II stopnia – magisterskie, kierunek Inżynieria Środowiska, trwające  
3 semestry w jednej z 5 specjalności:

 Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (COW),
 Inżynieria Gazownictwa (IG),
 Inżynieria Wodna (IW),
 Gospodarka Odpadami (GO),
 Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków (ZW),

Absolwenci uzyskują dyplom magistra inżyniera Inżynierii Środowiska.

Studia I stopnia - inżynierskie Environmental Engineering (EE) - trwające  
8 semestrów anglojęzyczne studia inżynierskie I stopnia „Environmental Engineering” 
(na kierunku Inżynieria Środowiska).

Studia II stopnia - magisterskie Environment Protection Engineering (EPE) 
- trwające 3 semestry anglojęzyczne studia magisterskie II stopnia „Environment Pro-
tection Engineering” (na kierunku Inżynieria Środowiska).

Studia I stopnia – inżynierskie, kierunek Ochrona Środowiska, trwające łącznie 
8 semestrów realizowane bez podziału na specjalności.

Wnętrze zmodernizowanego dydaktyczno-badawczego Laboratorium Zespołu 
Ochrony Powierzchni Ziemi w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wy-
dziale IBHiIŚ

Studia II stopnia – magisterskie, kierunek Ochrona Środowiska, trwające łącz-
nie 3 semestry w jednej z 3 specjalności:

 Ekoinżynieria (EKO),
 Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska (IiZwOŚ),
 Ochrona i Kształtowanie Środowiska (OiKŚ).
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Studia III stopnia – doktoranckie, kierunek Inżynieria Środowiska, trwające  
4 lata. Ich celem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowe-
go doktora nauk technicznych w zakresie dyscypliny naukowej Inżynieria Środowiska. 
Są to studia indywidualne realizowane według Wydziałowego Regulaminu Studiów 
Doktoranckich.

Tryb studiów niestacjonarnych (zaocznych)
Na Wydziale Inżynierii Środowiska studia niestacjonarne (zaoczne) prowadzone 

są  w ramach kierunku Inżynieria Środowiska w Elastycznym Systemie Studiów Trzy-
stopniowych (ESST) z punktową oceną postępów studentów według Europejskiego 
Systemu Punktów Transferowych (ECTS) w podanym dalej układzie:

Studia I stopnia - inżynierskie zaoczne, specjalność Inżynieria Komunalna - 
trwające łącznie 8 semestrów obejmujących:

 6 semestrów studiów kierunkowych według jednolitego programu,
 2 semestry studiów w jednej z 3 specjalizacji:
 Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (COW),
 Zaopatrzenie w Wodę i Oczyszczanie Ścieków (ZW),
 Ochrona  Gruntów i Gospodarowanie Odpadami (OGiGO).
Studia II stopnia - magisterskie zaoczne, specjalność Inżynieria Komunalna - 

trwające 4 semestry realizowane bez podziału na specjalności.

Możliwości kontynuowania kształcenia
Absolwenci wszystkich specjalności studiów magisterskich mogą kontynuować 

naukę na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), a absolwenci studiów inżynier-
skich i magisterskich mogą kontynuować naukę na Studiach Podyplomowych. Ofero-
wane przez Wydział studia podyplomowe w roku 2019/2020:

1. Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo z Auditingiem Energetycznym oraz Świa-
dectwa Charakterystyki Energetycznej  

2. Inżynieria Gazownictwa 
3. Klimatyzacja i Chłodnictwo 
4. Uzdatnianie Wody, Oczyszczanie Ścieków i Unieszkodliwianie Odpadów 
5. Systemy Oddymiania Budynków – Wentylacja Pożarowa 
6. Zagospodarowanie Ubocznych Produktów Spalania
7. Śródlądowy Transport Wodny
8. Komputerowe Systemy Zarządzania Energią w Obiektach Budowlanych 

(BEMS) 
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Ogólne informacje o kierunku Inżynieria Środowiska
Kierunek Inżynieria Środowiska przygotowuje przyszłych absolwentów do rozwią-

zywania zagadnień inżynierskich z zakresu planowania, projektowania, budowania oraz 
eksploatowania  obiektów inżynierskich, systemów, sieci i instalacji w obrębie zewnętrz-
nego środowiska przyrodniczego oraz środowiska wewnętrznego dla potrzeb przebywa-
jących w nim ludzi. Można tutaj wymienić takie dziedziny techniki jak uzdatnianie wody, 
oczyszczanie ścieków, sieci zewnętrzne: wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, 
gazownicze, instalacje wewnątrz budynków: wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, 
wentylacyjne, klimatyzacyjne, gazowe, budownictwo hydrotechniczne: zapory, jazy, hy-
droelektrownie, systemy energetyczne, odnawialne źródła energii, gospodarka odpada-
mi w tym: segregacja, unieszkodliwianie i powtórna przeróbka odpadów. 

Wiedza z zakresu inżynierii środowiska pozwala ograniczyć odpowiednimi działa-
niami technicznymi i ekonomicznymi negatywne skutki urbanizacji i oddziaływania pro-
cesów gospodarczych i przemysłowych na środowisko zewnętrzne, ustala sposoby  
i zrównoważone zasady korzystania z niego, w sposób optymalny kształtuje środowi-
sko wewnętrzne obiektów budowlanych z uwzględnieniem wymagań jakościowych oraz 
energo- i materiałochłonności procesów. Istotnymi zagadnieniami w inżynierii środowiska 
są także metody ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych, ciekłych i stałych jak 
również badanie, opis i kształtowanie procesów ich rozprzestrzeniania się w środowisku.

Ogólne informacje o kierunku Ochrona Środowiska
Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska uzyskują szeroką wiedzę o środowisku 

oraz przygotowanie do prawidłowego i odpowiedniego gospodarowania zasobami na-
turalnymi, zgodnie z zasadą „zrównoważonego rozwoju”. Zdobywają szeroką wiedzę 
o charakterze interdyscyplinarnym, poznają fizyczne, chemiczne i biologiczne procesy 
oddziaływania na środowisko przyrodnicze, a także mechanizmy społeczne, prawne  
i ekonomiczne mające wpływ na postawę i działanie człowieka wobec środowiska. Ab-
solwenci tego kierunku są przygotowani do obiektywnej rejestracji i oceny stanu śro-
dowiska, interpretacji zachodzących w nim zmian oraz prognozowania na przyszłość. 
Są również w stanie zaproponować odpowiednie rozwiązania specjalistyczne oraz me-
chanizmy ekonomiczne i społeczne, pozwalające na ograniczenie negatywnego wpływu 
człowieka na środowisko i planowanie działań służących poprawie stanu środowiska. 
Posiadają umiejętność współpracy ze wszystkimi specjalistami działającymi w dziedzinie 
inżynierii i ochrony środowiska i rozumieją potrzebę takiej współpracy.

Oczyszczalnia Ścieków. Grudziądz. Stopień Wodny Świnna Poręba
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Ogólne informacje o międzyuczelnianym kierunku Biogospodarka
Biogospodarka to interdyscyplinarna gałąź gospodarki światowej którą można zdefi-

niować jako zrównoważone wykorzystanie biologicznych zasobów odnawialnych w celu 
wytwarzania dóbr i usług. 

Najbardziej rozwinięte kraje świata deklarują, że w najbliższej przyszłości ich gospo-
darka będzie się opierać na biogospodarce. Do tego dąży też Unia Europejska.

Nie jest to tylko przejściowy trend, ale konieczność. Gospodarka światowa musi 
bowiem zmniejszyć zależność od źró-
deł nieodnawialnych, czyli przejść w 
największej ilości sektorów na biogo-
spodarkę (wykorzystanie źródeł odna-
wialnych). Aby podążyć za światowymi 
trendami utworzono międzyuczelniany, 
interdyscyplinarny kierunek studiów o 
nazwie Biogospodarka. 

Studia interdyscyplinarne I stop-
nia Biogospodarka są prowadzone 
równolegle w trzech uczelniach: Politechnice Łódzkiej, Politechnice Warszawskiej  
i Wojskowej Akademii Technicznej. Studia interdyscyplinarne II stopnia (uruchomione 
zostaną od roku akademickiego 2019/2020) prowadzone są równolegle w Politechnice 
Warszawskiej i Politechnice Łódzkiej.

W ramach studiów I stopnia Studenci kształcą się przez trzy pierwsze semestry rów-
nolegle na każdej z uczelni macierzystych realizując ten sam program studiów. Semestry: 
4, 5 i 6 są semestrami rotacyjnymi, na których studenci wspólnie kształcą się na jednej 
uczelni:

 semestr 4 – Politechnika Łódzka,
 semestr 5 – Politechnika Warszawska,
 semestr 6 – Wojskowa Akademia Techniczna.

Praktyki zawodowe studenci realizują po 6 semestrze.

Na semestr 7 studenci wracają do swoich uczelni macierzystych i tam, na semestrze  
7 realizują pracę dyplomową.

Studenci, którzy podejmą studia na kierunku Biogospodarka w Politechnice War-
szawskiej będą uczestniczyli w zajęciach przez pierwsze trzy semestry oraz na seme-
strze 5 na następujących wydziałach:

 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
 Wydział Chemiczny,
 Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
 Wydział Inżynierii Materiałowej.
Semestr 4 będzie realizowany w całości w Politechnice Łódzkiej, a semestr 6 –  

w Wojskowej Akademii Technicznej.

Oczyszczalnia Ścieków. Grudziądz.



Absolwenci interdyscyplinarnego kierun-
ku Biogospodarka otrzymują dyplom inżynierski 
trzech uczelni: Politechniki Łódzkiej, Politechniki 
Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej.

Studia II stopnia na kierunku Biogospodar-
ka realizowane są w postaci dwóch oddzielnych 
specjalności realizowanych na dwóch uczelniach: 
w Politechnice Warszawskiej i w Politechnice 
Łódzkiej:

 specjalność Biogospodarka w inżynierii 
środowiska – Wydział Instalacji Budowla-
nych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska,
 specjalność Biotechnologia przemysłowa w biogospodarce – Wydział Biotech-
nologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka.

Na każdą ze specjalności prowadzone są odrębne rekrutacja w poszczególnych uczel-
niach.

Absolwent I stopnia interdyscyplinarnego kierunku studiów Biogospodarka to inży-
nier przygotowany do rozwiązywania problemów projektowania i funkcjonowania urzą-
dzeń, procesów i systemów niezbędnych w biogospodarce, w tym:

 posiada wiedzę oraz umiejętności w zakresie realizacji procesów produkcyjnych  
i technologicznych przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych i ich wykorzy-
stania do produkcji żywności, wyrobów przemysłowych, energii i biopaliw; 
 posiada umiejętność integracji wiedzy z zakresu biotechnologii, inżynierii i tech-
nologii chemicznej, inżynierii środowiska oraz budowy i eksploatacji maszyn, dzięki 
czemu nabywa zdolności do kreowania rozwiązań interdyscyplinarnych;
 kieruje się zasadami zrównoważonego gospodarowania surowcami naturalnymi, 
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, w tym recy-
klingu; 
 posiada umiejętność  tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym 
indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu biogospodarki;
 dysponuje wiedzą z zakresu systemów zarządzania jakością w gospodarce, bez-
pieczeństwa pracy, ochrony praw autorskich i własności przemysłowej. 

Absolwenci interdyscyplinarnego kierunku Biogospodarka zgodnie z posiadaną wie-
dzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w  zakre-
sie szeroko rozumianej biogospodarki, a w tym w:

 przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących odnawialne zasoby natural-
ne;
 przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, magazynowaniem, transportowa-
niem i dystrybucją bioproduktów;
 przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i odzyskiem energii;
 administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych zajmują-
cych się zarządzaniem biogospodarką oraz kreujących wiedzę z tego zakresu; 

13

Pochodnia na terenie Oczyszczalni Ścieków
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 szkolnictwie zawodowym.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia, może rozwijać swoje 
umiejętności zawodowe w ramach studiów podyplomowych oraz kursów dokształca-
jących. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu może prowadzić własną działalność 
biznesową.

Absolwent studiów drugiego stopnia interdyscyplinarnego kierunku Biogospo-
darka specjalności Biogospodarka w inżynierii środowiska  posiada wszechstronną 
ogólną wiedzę z biogospodarki oraz specjalistyczną wiedzę i umiejętności jej stosowania 
w zakresie biogospodarki w inżynierii środowiska. Cechuje go umiejętność prowadzenia 
badań naukowych oraz samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z projek-
towaniem, realizacją i funkcjonowaniem urządzeń, procesów i systemów niezbędnych 
w biogospodarce środowiskowej oraz materiałów wykorzystywanych do budowy tych 
urządzeń. Dotyczy to w szczególności zagadnień odzysku energii, surowców oraz ma-
teriałów z biomasy odpadowej 
lub z odpadów powstających 
w procesach przetwarzania 
biomasy pierwotnej. Absolwent 
posiada umiejętność integra-
cji wiedzy z zakresu inżynierii i 
biotechnologii środowiska, in-
żynierii chemicznej, technologii 
chemicznej oraz inżynierii ma-
teriałowej, dzięki czemu nabywa 
zdolności do kreowania rozwią-
zań interdyscyplinarnych. Ab-
solwenci interdyscyplinarnego 
kierunku Biogospodarka, specjalności Biogospodarka w inżynierii środowiska  zgodnie 
z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do 
pracy w:

 przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją bioenergii, 
 przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją bioproduktów, w szczególności   
z surowców wtórnych,
 przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem,
 przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 przedsiębiorstwach projektowo-wykonawczych, zwłaszcza o profilu innowacyjnym 
i wdrożeniowym  nowych technologii w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, 
 administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych zajmują-
cych się zarządzaniem biogospodarką oraz kreujących wiedzę z tego zakresu,
 placówkach naukowo-badawczych.
Absolwenci są przygotowani do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia 

(doktoranckich) oraz aktualizacji i pogłębiania wiedzy w trakcie pracy zawodowej. 

Laboratorium jakości wody. WIBHiIŚ
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Możliwość uzyskania uprawnień
Absolwenci Wydziału – w zależności od ukończonego kierunku studiów i określo-

nej specjalności - mogą w czasie swojej pracy zawodowej, po spełnieniu wymagań 
określonych w odpowiednich przepisach, uzyskać różnego rodzaju uprawnienia. 

Według aktualnie obowiązujących przepisów absolwenci kierunku Inżynieria Śro-
dowiska są przygotowani do uzyskania (po odpowiedniej praktyce i zdaniu egzaminu) 
uprawnień budowlanych w specjalnościach:

 konstrukcyjno-budowlanej (do wykonawstwa lub projektowania obiektów  
budowlanych w zakresie ograniczonym),
 inżynieryjnej hydrotechnicznej (do wykonawstwa lub projektowania obiektów 
hydrotechnicznych bez ograniczeń),
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (do wykonawstwa lub projekto-
wania bez ograniczeń).

O możliwości uzyskania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(uprawnień) decyduje oczywiście odbyta praktyka zawodowa zgodna z zakresem spe-
cjalności uprawnień budowlanych, o które ubiega się wnioskodawca. Odbycie praktyki 
zależy od miejsca pracy, jednak kierunek Inżynieria Środowiska pozwala na wykorzy-
stanie szerokiego zakresu zatrudnienia, 
pozwalającego na gromadzenie prak-
tyki dla wymienionych trzech różnych 
specjalności uprawnień budowlanych.

Ponadto, zarówno absolwenci kie-
runku Inżynieria Środowiska jak i 
Ochrona Środowiska, mogą uzyskać 
uprawnienia wynikające z Prawa Wodne-
go (w zakresie opracowań hydrologicz-
nych) i us tawy z zakresu ochrony i kształ-
towania środowiska.

Perspektywy zatrudnienia
Wysoki poziom dydaktyki i uzyskanych umiejętności praktycznych absolwentów Wy-

działu od lat znajduje uznanie w oczach pracodawców. Władze Wydziału ściśle współpra-
cują z gronem największych pracodawców krajowych i zagranicznych w branży budow-
nictwa, energetyki, inżynierii i ochrony środowiska na forum Rady Konsultacyjnej, która 
pełni funkcję doradczą dla Dziekana Wydziału Inżynierii Śro-dowiska. Należy wspomnieć, 
że Wydział ma podpisane umowy o współpracy z po-nad 200 firmami i przedsiębiorstwa-
mi, w których są prowadzone studenckie prak-tyki zawodowe a absolwenci Wydziału  
w przyszłości mają możliwość zatrudnienia.

Tak szerokie perspektywy zatrudnienia powodują, iż zainteresowanie studiowa-niem 
na Wydziale rokrocznie wzrasta. Umiejętne połączenie wysoko specjalizowa-nej wiedzy 

 Zajęcia terenowe studentów WIBHiIŚ
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Życie studenckie
Skrócona, tradycyjna nazwa wydziału - 

„Środowisko” zobowiązuje się do stworzenia 
wyjątkowego środowiska do studiowania. Nie-
powtarzalna atmosfera panująca na wydziale 
gwarantuje pełną współpracę między studenta-
mi i nauczycielami akademickimi. Do najważniej-
szych składowych niniejszej atmosfery zaliczyć 
można następujące elementy: i zagraniczne: 

teoretycznej i praktycznej z doświadczeniami uzyskanymi w pracach w ramach działalno-
ści Kół Naukowych oraz szerokie możliwości współpracy zagra-nicznej w ramach między-
narodowych programów studenckich powoduje, że nasi absolwenci są poszukiwanymi 
pracownikami w silnie rozwijających się branżach budownictwa, inżynierii i ochrony środo-
wiska. Z przeprowadzonych analiz dotyczą-cych karier absolwentów wynika, iż o naszych 
studentów zabiegają polskie i zagra-niczne: 

 Biura projektów,
 Firmy wykonawcze,
 Firmy serwisowe,
 Firmy handlowe,
 Firmy produkcyjne,
 Firmy konsultingowe,
 Jednostki eksploatacyjne,
 Branżowe firmy handlowe,
 Organy administracji państwowej i samorządowej,
 Ośrodki badawczo-rozwojowe,
 Instytuty naukowe,
 Okręgowe przedsiębiorstwa energetyki cieplnej,
 Okręgowe zakłady gazownicze,
 Administracja państwowa i samorządowa (m.in. Ministerstwo Środowi-ska, Gminy, po-
wiaty, województwa,  Wydziały ochrony środowiska),
 Instytucje państwowe (m.in. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie In-
spektoraty Ochrony Środowiska, Instytut Ochrony Śro-dowiska, Regionalne Zarządy Go-
spodarki Wodnej, Zarządy Parków Naro-dowych, Instytut Gospodarki Odpadami),
 Ośrodki badawcze  (m.in. Polska Akademia Nauk, Instytut Ekologii Tere-nów Uprzemysło-
wionych, Instytut Badawczy Leśnictwa),
 Fundusze i fundacje (m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-spodarki Wod-
nej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospo-darki Wodnej, WWF),
 Bank Ochrony Środowiska,
 Instytucje związane z integracją Unią Europejską,
 Instytuty, ośrodki, firmy w krajach Unii Europejskiej.

 Otrzęsiny wydziałowe. WIBHiIŚ
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Współpraca z zagranicą

Wydział prowadzi szeroką współpracę z różnymi ośrodkami zagranicznymi zarówno 
w zakresie badań naukowych, realizacji projektów naukowo-badawczych i technicznych, 
jak również dydaktyki. Ogólnie współpraca ta prowadzona jest w następującym zakresie:

 międzynarodowych programów studenckich i naukowo-dydaktycznych (ERA-
SMUS+, ATHENS) z różnymi uczelniami europejskimi z Austrii, Belgii, Francji, Hiszpa-
nii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch)
 kształcenie studentów cudzoziemców w Polsce oraz polskich studentów, a także 
pracowników naukowych za granicą,
 bilateralnej i wielostronnej współpracy naukowej z wieloma ośrodkami i instytucjami 
naukowymi i technicznymi,
 organizowania i udziału w międzynarodo-
wych seminariach i konferencjach nauko-
wych.

Rezultatem tej współpracy są wspólne 
badania naukowe, publikacje naukowe, udział  
w seminariach i konferencjach, krótkotermino-
we i długoterminowe staże naukowe studentów, 
doktorantów i młodych pracowników nauko-
wych, praktyki.

Wielu pracowników naukowych Wydziału 
jest członkami Międzynarodowych Stowarzyszeń 
Naukowych, co ułatwia nawiązywanie wzajemnych kontaktów oraz wymianę doświad-
czeń w zakresie badań naukowych, publikacji i programów nauczania.

Indywidualizacja kształcenia

Dla studentów spełniających wymogi określone w Regulaminie Studiów istnie-
je możliwość studiowania wg indywidualnego programu studiów (IPS). Studenci mają 
również możliwość odbywania części studiów w uczelniach krajowych i zagranicznych 
na podstawie stosownych umów oraz realizowania praktyk zawodowych w instytucjach 
zagranicznych w ramach programu międzynarodowego ERASMUS+.

Samorząd studencki

Studenci Wydziału aktywnie uczestniczą 
w działalności studenckich organizacji samo-
rządowych, społecznych i sportowych oraz 
kół naukowych. Na Wydziale bardzo aktywnie 
działa Samorząd Studencki, na którego czele 
stoi Wydziałowa Rada Samorządu Studentów 
organizująca corocznie m.in.: Otrzęsiny I roku,  
Wybory Miss IŚ, Zbiórkę darów dla dzieci z 
domu dziecka, Spotkania opłatkowe, Wyjaz-
dy turystyczne (narciarskie, rajd wiosenny, 

Wykład. WIBHiIŚ

Juwenalia Warszawskie 2015. Studenci WIBHiIŚ
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obóz roku „0”), Imprezy klubowe, Bal “połowinkowy”, Piknik „czerwcówka”, Wyjścia do 
teatru, Juwenalia, Drzwi otwarte na Wydziale. 

Studencki ruch naukowy

Koła naukowe stanowią bogate 
uzupełnienie klasycznego procesu dy-
daktycznego. W ramach działalności w 
kołach naukowych studenci: wykonu-
ją prace naukowe w ramach grantów 
Rektora dla młodych naukowców, or-
ganizują wyjazdy na obiekty techniczne, 
organizują wyjazdy na Międzynarodowe 
Targi Instalacyjne w Poznaniu, organizu-
ją akcje zbiórki surowców wtórnych, or-
ganizują seminaria i kursy szkoleniowe, 
organizują cykle spotkań z absolwenta-
mi.

Do najważniejszych kół naukowych działających na wydziale zaliczyć można:

 Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa (KOCIO)
 Koło Naukowe Wentylacji i Klimatyzacji (KWIK)  
 Koło Naukowe Inżynierii Wodnej (KNIW)   
 Koło Naukowe Wodociągów i Kanalizacji (KNWiK)  
 Koło Naukowe Energii Odnawialnej i Recyklingu Odpadów NAVITAS
 Koło Naukowe Meteorologii i Ochrony Atmosfery VOLTURNUS
 Koło Naukowe Otwartego Oprogramowania (KNOO)
 Koło Naukowe Ochrony Środowiska (KNOŚ)
 Koło Naukowe Zrównoważonych Systemów Budowlanych

Dostęp do komputerów i Internetu 

Na Wydziale eksploatuje się ponad 300 komputerów klasy PC, część z nich stanowi 
wyposażenie laboratoriów i pracowni dydaktycznych. Większość komputerów podłą-
czona jest do sieci Internet. Do dyspozycji studentów udostępniono ponadto działającą 
na Wydziale bezprzewodową sieć internetową. Internet jest również dostępny w domach 
studenckich.

Biblioteka Wydziałowa

Na Wydziale znajduje się Biblioteka Wydziałowa gromadząca zbiory (w języku pol-
skim, angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim) związane ze specjalnościami pro-
wadzonymi na kierunku Inżynieria i Ochrona  Środowiska. Zbiory biblioteczne stanowią 
ok. 50 tys. tomów książek i ok. 10 tys. woluminów czasopism. Wypożyczalnia i czytelnia 
dostępne są dla wszystkich studentów i pracowników Wydziału i Uczelni. W systemie 
elektronicznego udostępniania książek i czasopism znajdują się m.in. 200 tytuły z dzia-
łu Environmental Sciences, 180 - Meteorology & Climatology oraz 550 - Environmen-
tal Engineering. Z komputerów znajdujących się w domenie adresowej PW, jak również 
z zarejestrowanych komputerów domowych, pracownicy i studenci mogą korzystać  

Piknik Naukowy Polskiego Radia. KNWIK. WIBHiIŚ
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z baz pełnotekstowych CRC Press, ibuk.pl, Knovel, Referex Engineering, Science Direct, 
SpringerLink ebrary, EBSCOhost, Proquest oraz baz bibliograficzno-abstraktowych 
Compendex, CSA TRD, Wos, Scopus, Wiley InterScience.

Praktyki zawodowe

Studenci odbywają kilku tygodniową praktykę zawodową organizowaną w trakcie 
studiów I stopnia (inżynierskich) oraz II stopnia (magisterskich). Praktyki odbywają się  
w miesiącach wakacyjnych oraz w ostatnim semestrze studiów I stopnia. Miejscem prak-
tyk są przedsiębiorstwa wykonawcze, eksploatacyjne, projektowe oraz placówki badaw-
cze.

Działalność organizacyjna studentów

Studenci Wydziału działają w kilku organizacjach studenckich i społecznych, takich 
jak: STONA, BEST, NZS, AZS, SKPB, ESN PW, Polski Klub Ekologiczny.

Pomoc stypendialna

Studenci Wydziału mogą otrzymywać szeroki wachlarz świadczeń pomocy material-
nej zgodnie z „Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 
pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej”. Pomocą 
materialną objęci są studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktoranci. 
Studenci mogą otrzymywać następujące świadczenia z funduszu pomocy materialnej :

 stypendium socjalne i socjalne zwiększone,
 stypendium za wyniki w nauce,
 stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe,
 stypendium Rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne,
 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkową formą pomocy materialnej są zapomogi wspomagające studentów  
w przypadkach losowych. Poza tymi formami pomocy studenci mogą ubiegać się o 
stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce lub za osiągnięcia w sporcie oraz o stypen-
dia fundowane np. Przedsiębiorstwa MPWiK w Warszawie, Stowarzyszenia BRATNIAK, 
Fundacji im. M. Króla, stypendium im. Haliny i Stefana Krzemińskich, itp.

Domy studenckie

Dla studentów zamiejscowych przygotowane są miejsca w domach studenckich 
Politechniki, w tym m.in.:  DS „Babilon” przy ul. Kopińskiej 12/16, DS „Riviera” przy ul. 
Waryńskiego 12. Największa liczba naszych studentów mieszka w DS „Babilon”, w któ-
rym znajdują się 1,2 i 3-osobowe pokoje w połączonych segmentach. W większości seg-
menty składają się z dwóch pokoi 2 lub 3-osobowych. Każdy segment wyposażony jest 
w WC z natryskiem i aneks kuchenny z lodówką. Studenci mają w pokojach możliwość 
dostępu do internetu. Kilkudziesięciu studentów Wydziału mieszka w DS. „Riviera”, który 
jest bardzo nowoczesnym budynkiem z komfortowym wyposażeniem pokoi i kuchni. 
Każdy pokój jest wyposażony w łącze internetowe, telefoniczne i telewizyjne. Szcze-
gółowe informacje o warunkach i trybie przyznawania tych świadczeń można uzyskać  
w Dziekanacie, u Prodziekana ds. Studenckich, w działającym na Wydziale Samorządzie 
Studentów oraz na wydziałowej stronie internetowej.
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Rekrutacja
Szczegółowe zasady przyjęć na I rok studiów przedstawione są na stronie internetowej 
Politechniki Warszawskiej: www.zapisy.pw.edu.pl
Zapraszamy także do kontaktu z Biurem d.s. Przyjęć na Studia
— Gmach Główny PW p. 66, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

www.facebook.com/KandydaciPW
W procedurze rekrutacji na kierunki studiów prowadzone na Wydziale Instalacji Budowla-
nych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska kandydaci zgłaszają następujące przedmioty ze 
świadectwa maturalnego (w nawiasach podano odpowiadające tym przedmiotom współ-
czynniki wagowe stosowane przy obliczaniu liczby punktów kwalifikacyjnych):

Inżynieria Środowiska: Ochrona Środowiska: Biogospodarka:

Matematyka (1,0) – przedmiot  
obowiązkowy,
Fizyka (1,0) – przedmiot do wyboru,
Chemia (1,0) – przedmiot do 
wyboru,
Informatyka (0,75) – przedmiot do 
wyboru,
Biologia (0,75) – przedmiot do 
wyboru,
Geografia (0,75) – przedmiot do 
wyboru,
Jęz. Obcy (0,25) – przedmiot  
obowiązkowy.

Matematyka (1,0) – przedmiot  
obowiązkowy, 
Fizyka (1,0) – przedmiot do wyboru,
Chemia (1,0) – przedmiot do 
wyboru,
Informatyka (1,0) – przedmiot do 
wyboru,
Biologia (1,0) – przedmiot do 
wyboru,
Geografia (1,0) – przedmiot do 
wyboru,
Jęz. Obcy (0,25) – przedmiot  
obowiązkowy.

Matematyka (1,0) – przedmiot  
obowiązkowy,
Fizyka (1,0) – przedmiot do wyboru,
Chemia (1,0) – przedmiot do 
wyboru,
Biologia (1,0) – przedmiot do 
wyboru,
Informatyka (0,50) – przedmiot do 
wyboru,
Jęz. Obcy (0,25) – przedmiot  
obowiązkowy.

Aktywność sportowa i kulturalna

Studenci Wydziału aktywnie uczestniczą w zawodach sportowych w wielu dyscy-
plinach - między innymi piłki nożnej, pływaniu, wioślarstwie, koszykówce, siatkówce. Do 
dyspozycji studentów jest ogólnodostępna baza rekreacyjna i sportowa uczelni. Wszyscy 
studenci w ciągu pierwszych 3 lat studiów na Politechnice Warszawskiej mogą uczest-
niczyć w zajęciach wychowania fizycznego np. siatkówki, koszykówki, pływania, siłowni, 
piłki nożnej, tenisa stołowego, aerobiku, jazdy na nartach, i wielu innych.

Kilka osób śpiewa w Chórze Politechniki Warszawskiej i jest członkami Zespołu Pie-
śni i Tańca PW.

Kontakty Wydziału z absolwentami

Na Wydziale działają trzy stowarzyszenia absolwentów.

 Stowarzyszenie Absolwentów Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej gru-
puje absolwentów specjalności ciepłownictwo, ogrzewnictwo i wentylacja oraz za-
opatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów.

 Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki War-
szawskiej grupuje absolwentów specjalności systemy ochrony środowiska.

 Stowarzyszenie Absolwentów Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej Po-
litechniki Warszawskiej grupuje absolwentów specjalności przywołanych w nazwie 
Stowarzyszenia.
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Kontakt

Wydział Instalacji Budowlanych, 
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa

Dziekanat
ul. Nowowiejska 20, pokój 112
tel.  +48 (22) 234 74 25, 
 +48 (22) 234 74 89
fax  +48 (22) 625 73 77, 
 +48 (22) 621 33 70
e-mail: dziekanat@is.pw.edu.pl pl

www.is.pw.edu.pl

Zapraszamy na Wydział Instalacji Budowlanych,  
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska!!!
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ul. Nowowiejska 20, pokój 112, 
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ZadBaj o swoją przyszłOŚć już dzIŚ !!!

Biogospodarka
Inżynieria Środowiska

www.is.pw.edu.pl
Wydział Instalacji Budowlanych, 

Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska

ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa

Dziekanat
ul. Nowowiejska 20, pokój 110, 136

tel. +48 (22) 234 74 25, +48 (22) 234 74 89
fax +48 (22) 625 73 77, +48 (22) 621 33 70

e-mail: dziekanat@is.pw.edu.pl pl

Ochrona Środowiska

Wiedza
Instalacje

Budownictwo
Hydrotechnika

Innowacje
Środowisko  


