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Na bazie tradycji
Pierwszy rocznik studentów budownictwa 

liczył około 80 osób, zaś pierwszych 11 ab-
solwentów ukończyło studia w 1961 roku. Or-
ganizatorem Wydziału Budownictwa Lądo-
wego, który powstał na bazie Wydziału Bu-
downictwa Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej 
w Łodzi, był doc. Władysław Kuczyński, któ-
ry został jego pierwszym dziekanem. Pierw-
szą siedzibą Wydziału była niewielka, pofa-
brykancka willa Reinholda Richtera przy ulicy 
I. Skorupki 6/8, w której później miał siedzibę 
Rektorat Politechniki Łódzkiej. Dyplom numer 
1 uzyskał Marian Łukowiak, późniejszy kie-
rownik Zakładu Konstrukcji Stalowych. 

W 1976 roku Wydział Budownictwa, po po-
wołaniu Instytutu Architektury i Urbanisty-
ki pod dyrekcją jego twórcy oraz inicjatora – 
doc. Jerzego Samujłło, został przekształcony  
w Wydział Budownictwa i Architektury.  
W 1992 roku, w związku z dalszym rozwojem 
kadrowym, a także poszerzeniem tematyki 
badań naukowych oraz dydaktyki, zmieniono 
nazwę na Wydział Budownictwa, Architektury 
i Inżynierii Środowiska. 

Synergia  
rozwoju naukowego i dydaktyki
Obecnie Wydział skupia pod swoim da-

chem niemal wszystkie podstawowe specjal-
ności budowlane, upatrując w tej jedności 
pewnej synergii w rozwoju naukowym i w ja-
kości nauczania. Wydział prowadzi kształce-
nie na pięciu kierunkach studiów. Sa to: bu-

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 
Politechniki Łódzkiej rozpoczął działalność w październiku 
1956 roku. 
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downictwo (studia I i II stopnia), architektura  
(I i II st.), inżynieria środowiska (I i II st. 
– kierunek wygaszany), sieci i instalacje  
w inżynierii środowiska (I i II st.), gospo-
darka przestrzenna (I i II st. – kierunek wy-
gaszany), planowanie przestrzenne  
(I i II st.), architecture (I st.) oraz architec-
ture engineering (I st. – kierunek wygasza-
ny). Te ostatnie dwa kierunki są prowadzone  
w języku angielskim. Studia I stopnia na kie-
runku gospodarka przestrzenna są prowadzo-
ne we współpracy z Wydziałem Organizacji  
i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w ramach 
Kolegium Gospodarki Przestrzennej Politech-
niki Łódzkiej. Kierunki architektura oraz bu-
downictwo mają akredytację KAUT (Konferen-
cji Akademickich Uczelni Technicznych) i eu-
ropejską, dzięki czemu ich absolwenci uzy-
skują dyplom inżyniera europejskiego.

Wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki, 
Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Wy-
działem Inżynierii Procesowej i Ochrony Śro-
dowiska Politechniki Łódzkiej jest prowadzo-
ny kierunek studiów: systemy sterowania inte-
ligentnymi budynkami. 

Uczestniczymy również w kształceniu na 
kierunku międzyuczelnianym chemia budow-
lana, który jest prowadzony wspólnie z Aka-
demią Górniczo-Techniczną w Krakowie i Po-
litechniką Gdańską.

Na naszym Wydziale studiuje obecnie ok. 
1900 osób, z czego około 200 na studiach 
niestacjonarnych. Prowadzone są również 
studia doktoranckie. 

Możemy się poszczycić wypromowaniem 
ok. 14500 absolwentów: magistrów i inżynie-
rów we wszystkich prowadzonych specjalno-
ściach, w których kształcimy. Organizowa-
ne są również studia podyplomowe dla ab-
solwentów wyższych uczelni, które ukończy-
ło łącznie kilkuset absolwentów. Studia po-

dyplomowe realizowane były m.in. na takich 
kierunkach jak: termomodernizacja, auditing 
i certyfikacja energetyczna budynków, mo-
dernizacja podziemnej infrastruktury miej-
skiej, ochrona historycznych struktur budow-
lanych, projektowanie architektury wnętrz, 
nowoczesne budownictwo mostowe, plano-
wanie przestrzenne, BIM – współczesne me-
tody pracy w wielobranżowych zespołach 
projektowych.

Kadra Wydziału to dziś ponad 130 na-
uczycieli akademickich: 13 profesorów ty-
tularnych, 25 doktorów habilitowanych, po-
nad 75 doktorów oraz 17 wykładowców i asy-
stentów ze stopniem magistra, a także 20 
pracowników inżynieryjno-technicznych oraz 
około 45 pracowników administracyjnych  
i pomocniczych. 

Ponadto do prowadzenia zajęć dydak-
tycznych zapraszani są praktycy z obsza-
ru budownictwa: projektanci, konstruktorzy 
i architekci, oraz menedżerowie z branży 
budowlanej. 

Od 1967 roku Wydział posiada pełne 
uprawnienia akademickie w dyscyplinie: bu-
downictwo (do nadawania stopnia doktora 
oraz do habilitowania od 1987 r.) i uprawnie-
nia do nadawania stopnia doktora w dyscy-
plinach: architektura i urbanistyka (od 1987 r.) 
oraz inżynieria środowiska (od 2008 roku). 

Do chwili obecnej Wydział wypromował 30 
doktorów habilitowanych w dyscyplinie bu-
downictwo (obecnie inżynieria lądowa i trans-
port) oraz 225 doktorów nauk technicznych 
(obecnie inżynieryjno-technicznych): 155  
w dyscyplinie budownictwo, 59 w dyscyplinie 
architektura i urbanistyka oraz 11 w dyscypli-
nie inżynieria środowiska. 

Pracownicy Wydziału Budownictwa, Ar-
chitektury i Inżynierii Środowiska intensywnie 
współpracują z wieloma ośrodkami naukowymi 

na świecie, m.in.: we Włoszech (Universita’ de-
gli Studi di Padova, di Bologna, di Pavia, Roma 
Tre), Wielkiej Brytanii (University of Strathclyde, 
Caledonian University – Glasgow), Federalnej 
Republice Niemiec (Stuttgart University, Mag-
deburg University, Dresden Technical Universi-
ty, Anhalt Universitaet – Dessau, Fachhohschu-
le: – Merseburg, – Mainz, – Lausitz, Fraunho-
fer Institut fur Bauphysik – Holzkirchen), Szwe-
cji (Lund University, Lulea University), Czechach 
(Czech Technical University in Prague, Techni-
cal University in Brno), Francji (Université de Lil-
le, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Ecole 
d’Architecture: – de Clermont-Ferrand, – de Lil-
le, – de Montpellier), Belgii (Catholic University 
of Leuven), Grecji (University of Thessaly, Uni-
versity of Athens), Austrii (Universitaet fuer Bo-
denkultur – Wien, Technical University of Vien-
na), Finlandii (University of Technology: – Tam-
pere, Helsinki), Hiszpanii (Universidad Politech-
nica de Valenzia, University of Santiago di Com-
postella), Szwajcarii (EMPA – Dübendorf , ETH 
– Zurich), USA (Syracuse University, University 
of Massachusetts Lowell), Kanadzie (Université 
de Sherbrooke – Quebec).

Jesteśmy jednym z liderów studenckiej wy-
miany międzynarodowej w ramach programu 
ERASMUS. 

Nauka dla budownictwa
Prowadzimy intensywną współpracę  

z podmiotami gospodarczymi, szczególnie  
z przedsiębiorcami z branży budowlanej w 
różnych specjalnościach.

Wykonujemy dla nich badania w wydziało-
wych laboratoriach, w tym w dwóch akredyto-
wanych: Laboratorium badawczym materia-
łów budowlanych i fizyki budowli (notyfikacja 
i akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji) 
oraz Laboratorium badawczym materiałów  
i konstrukcji budowlanych (akredytacja PCA). 



Projekty badawcze
W ostatnich latach prowadzono szereg du-

żych projektów badawczych, m.in. Innowacyj-
ne środki i efektywne metody poprawy bez-
pieczeństwa i trwałości obiektów budow-

Uczestnicy projektu Pile tests – 2019
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lanych i infrastruktury transportowej w strate-
gii zrównoważonego rozwoju w ramach Pro-
gramu Operacyjnego „Innowacyjna Gospo-
darka” (2010–2015), w którym Wydział był li-
derem konsorcjum 9 uczelni technicznych  
i Instytutu Techniki Budowlanej, oraz polsko-
-szwajcarski projekt Innovative Structural He-
alth Monitoring In Civil Engineering Infrastructure 
Sustainability, realizowany w latach 2011–2015 
wspólnie ze Swiss Federal Laboratories for Ma-
terials Science and Technology – EMPA w Zury-
chu w ramach Funduszu Szwajcarskiego, pro-
jekt NCBiR realizowany przez konsorcjum skła-
dające się z Politechniki Łódzkiej, Politechni-

ki Lubelskiej i Politechniki Wrocławskiej pt. Mo-
del oceny ryzyka wystąpienia katastrof budow-
lanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych 
na stanowiskach pracy z wykorzystaniem ruszto-
wań budowlanych (lata 2015–2018).

Obecnie na Wydziale realizowane są na-
stępujące projekty badawcze:

1.  Projekt Bio-plastics Europe realizowany 
w ramach programu „Horyzont 2020” – 
okres realizacji: 2019–2023.

2.  Projekt NCBiR realizowany wspólnie  
z Grupową Oczyszczalnią Ścieków  
w Łodzi Sp. z o.o. – Opracowanie sys-
temu monitoringu, wczesnego ostrzega-
nia i zrównoważonego zarządzania dla 
oczyszczalni ścieków minimalizującego 
emisję zanieczyszczeń do środowiska 
wodnego z obszaru zurbanizowanego – 
okres realizacji: 2019–2020.

3.  Projekt w ramach RPO Województwa 
Łódzkiego – Interdyscyplinarne Cen-
trum Badawczo-Rozwojowe Zaawanso-
wanych Materiałów i Inteligentnych Sys-
temów Zarządzania w Budownictwie 
2020+ Politechniki Łódzkiej – okres re-
alizacji: 2019–2020.

4.  Projekt NCN – OPUS Wieloskalowe, frak-
talne modele chemo-higro-termo-me-
cha-niczne do analizy i prognozowa-
nia trwałości kompozytów cementowych, 
okres realizacji: 2015–2020.

5.  Projekt NCN – PRELUDIUM Stochastycz-
na Metoda Elementów Skończonych w 
analizie materiałów hipersprężystych, 
okres realizacji: 2019–2022.

6.  Projekt NCN – PRELUDIUM Analiza 
eksperymentalna i modelowanie kine-
tyki przemian fazowych wody oraz roz-
tworów wodnych zawartych w ośrod-
kach porowatych w aspekcie trwałości 
materiałów budowlanych, okres realiza-
cji: 2020–2022.

7.  Grant naukowy Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju – POLNOR 2019, ty-
tuł projektu: Enhancing the uptake of 
Land Cover/ Land Use information de-
rived from the integration of Coperni-
cus services and national databases 
– realizacja projektu badawczego nad 
ewaluacją procesu rewitalizacji wspólnie  
z Urzędem Miasta Łodzi i Miejską Pra-
cownią Urbanistyczną – okres realizacji: 
2019–2021.

8.  Projekt Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi Analiza przestrzenna 
zmian stanu zanieczyszczenia powietrza  
w aglomeracji łódzkiej – okres realizacji: 
2018–2020.

9.  Projekt w ramach RPO Województwa 
Łódzkiego, EKODROGA, okres realiza-
cji: 2020.

Na Wydziale są prowadzone 
badania przyczyniające się  
do rozwoju dyscypliny  
i innowacyjnych rozwiązań  
w budownictwie.


