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Dla studentów oraz doktorantów Wydział 
jest nowoczesnym i przyjaznym miej-
scem kształcenia dającym możliwość 

wszechstronnego rozwoju – praktycznego roz-
wijania pasji naukowych, kompetencji zawodo-
wych oraz przedsiębiorczości. Dla partnerów 
badań jest otwartym na współpracę ośrodkiem 
wysokiej jakości badań naukowych, prac roz-
wojowych i wdrożeniowych dla gospodarki,  
a także społeczeństwa. Dla społeczeństwa 
oraz gospodarki jest stałym inicjatorem wdra-
żania innowacyjnych rozwiązań technicznych, 
biznesowych, popularyzatorem nauki, a także 
aktywnym partnerem w realizacji strategii roz-
woju kraju, regionu i społeczności lokalnej.

Dwa drugie miejscach  
w znaczących rankingach
Wydział kształci architektów na dwóch kie-

runkach: architektura i architektura wnętrz, 
a także prowadzi badania naukowe w zakre-

Wydział Architektury to innowacyjna jednostka Uczelni Badawczej 
Politechniki Śląskiej, najważniejszy ośrodek kształcenia architektów  
i urbanistów na Górnym Śląsku, a także jeden z najbardziej 
znaczących architektonicznych ośrodków naukowych oraz 
twórczych w Polsce.

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Innowacyjna jednostka Uczelni Badawczej – 
to zobowiązuje

sie architektury oraz urbanistyki. O pozycji 
jednego z najlepszych Wydziałów Architek-
tury w Polsce świadczą: kategoria naukowa 
A, akredytacja międzynarodowa oraz rankin-
gi: 2. miejsce w rankingu Perspektywy 2020 
i 2. miejsce w rankingu Builder 2020. Śląska 
Szkoła Architektury, Urbanistyki i Dizajnu to 
uznana marka. To także 44 lata budowania 
pozycji (od 1977 r.). Śląska Szkoła Architek-
tury Energooszczędnej to 26 lat (od 1995 r.),  
a Śląska Szkoła Badań Jakościowych to 25 
lat doświadczeń (od 1996 r.). Wydział był oraz 
jest pionierem w wielu dziedzinach, np. tu po-
wstały podwaliny: architektury energoosz-
czędnej oraz ekologicznej, badań jakościo-
wych w architekturze, facility management, 
metodologii, a także strategii projektowania. 
Od wielu lat Wydział osiąga wysokie notowa-
nia w rankingach wśród wydziałów architek-
tury w Polsce. W ramach wymiany i współ-
pracy międzynarodowej studenci uczestniczą 

w zajęciach na wybranych uniwersytetach, 
w wystawach, pracach badawczo-projekto-
wych oraz studialnych. W ciągu roku podpi-
sywanych jest kilkanaście umów z partnera-
mi w zakresie prac usługowych, naukowo-ba-
dawczych, wdrożeniowych, a także konkur-
sów architektonicznych. Wiele działań orga-
nizowanych jest pod patronatem JM Rektora 
czy Dziekana.

Historia i kontynuacja –  
44 lata tradycji (1977–2021 r.)
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej 

kontynuuje tradycje Wydziału Architektury Po-
litechniki Lwowskiej, a jego założycielami by-
li profesorowie, architekci: Tadeusz Teodoro-
wicz-Todorowski, Zygmunt Majerski i Włodzi-
mierz Buć. Architektów na Politechnice Ślą-
skiej kształcono już od 1949 roku, niemal od 
samego początku jej powstania. Początkowo 
w ramach Oddziału Architektury przy Wydzia-

dr hab. inż. arch. 
KLAUDIUSZ FROSS, PROF. PŚ
Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej
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le Inżynieryjno-Budowlanym, następnie na 
Wydziale Budownictwa i Architektury, a także 
od 1977 roku na samodzielnym Wydziale Ar-
chitektury. Z Wydziałem Architektury kojarzo-
na jest Śląska Szkoła Architektury, która roz-
wija ideę racjonalizmu oraz funkcjonalizmu, 
czerpiąc z tradycji przemysłowego, wielko-
miejskiego regionu. Tworzy ona jedno z naj-
silniejszych, najbardziej interesujących śro-
dowisk architektonicznych w Polsce. Od 1996 
roku Wydział stał się silnym ośrodkiem kreu-
jącym badania jakościowe w architekturze, 
tworząc rozpoznawalną w kraju Śląską Szko-
łę Badań Jakościowych. Należy wymienić ko-
lejnych Dziekanów Wydziału: prof. arch. Zyg-
munt Majerski (1977 r.), prof. dr inż. arch. Jó-
zef Tadeusz Gawłowski (1978–1986 r.), prof. 
dr hab. inż. arch. Stanisław Tomaszek (1987–
1993 r.), prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Nie-
zabitowski (1993–1999 r.), prof. dr hab. inż. 
arch. Nina Juzwa (1999–2005 r.), prof. dr hab. 
inż. arch. Krzysztof Gasidło (2005–2012 r.), 
prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew J. Kamiń-
ski (2012–2016 r.), prof. PŚ, dr hab. inż. arch. 
Klaudiusz Fross (od 2016 r.). Obecnie struk-
turę Wydziału tworzy 5 dynamicznie rozwija-
jących się Katedr: RAr1 – Katedra Urbanisty-
ki i Planowania Przestrzennego, RAr2 – Kate-
dra Projektowania Architektury Mieszkanio-
wej i Użyteczności Publicznej, RAr3 – Kate-
dra Teorii, Projektowania i Historii Architektu-
ry, RAr4 – Katedra Sztuk Pięknych i Projekto-
wych, RAr5 – Katedra Projektowania i Badań 
Jakościowych w Architekturze.

Tradycja jest niezwykle ważna, ciągłość 
jest istotnym elementem, ale obecnie naj-
ważniejsza jest umiejętność szybkiego do-
stosowywania się do częstych zmian. To 
jest element stanowiący o tym, czy będzie-
my w czołówce.

Badania naukowe na 
najwyższym poziomie
Wydział angażuje się w wiele ciekawych in-

nowacyjnych przedsięwzięć, m.in. związanych 
z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi Po-
litechniki Śląskiej, projektowaniem parame-
trycznym, projektowaniem uniwersalnym, ar-
chitekturą senioralną, dla osób niewidomych 
oraz słabowidzących, ergonomią, konserwa-
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w Katowicach, Forum Budownictwa Śląskie-
go Katowice – Gliwice, Targach Budownictwa 
Expo Bud Gliwice. Nowym pomysłem jest or-
ganizowana międzynarodowa Multikonferen-
cja DREAM Silesia, łącząca w całość kilka te-
matycznych podkonferencji. Stoisko wysta-
wowe Wydziału w ramach Expo Gliwice na-
grodzone zostało przez Śląską Izbę Budow-
nictwa w 2020 roku.

Przyjazne kształcenie online
W czasie pandemii i zdalnej edukacji 

Wydział rozwija się technologicznie, two-
rząc innowacyjne wystawy międzynarodo-
we, ciekawe tematycznie konferencje mul-
timedialne, a pracownicy stale doskona-
lą umiejętności nauczania online. Jak po-
kazują przeprowadzone wśród studentów 
oraz pracowników dydaktycznych badania, 
obserwowany jest wzrost jakości kształce-
nia na przedmiotach projektowych uczo-
nych w systemie zdalnej edukacji. Dosko-
nalenie metod i technik zdalnego projekto-
wania to również szansa na projektowanie 
profesjonalne w trybie online po zakończe-
niu studiów, a także na współpracę z biu-
rami całego kraju czy świata. Już w roku 
2016 na Wydziale planowano badania nad 
jakością projektowania architektonicznego 
i nauczania studentów architektury w try-
bie zdalnym.

Co nas wyróżnia?
Nacisk na rozwój twórczego myśle-

nia przy jednoczesnym dobrym warszta-
cie technicznym architekta – to daje do-
brze przygotowanego absolwenta chętnie 
zatrudnianego w kraju, a także za grani-
cą. Włączanie studentów w prace badaw-
cze oraz publikacje. Nauka metodologii 
badań w architekturze i urbanistyce, ocen 
jakościowych środowiska zbudowanego, 
badawczego podejścia do projektowania  
z dobrze przygotowanym programem. Ta-
kie podejście do projektowania gwarantuje 
spełnianie potrzeb użytkowników, stosowa-
nie dobrych praktyk projektowych oraz uni-
kanie często popełnianych błędów. Niezwy-
kle cenne umiejętności doceniane w zagra-
nicznych biurach projektowych.

Śląska Szkoła Architektury  
to uznana marka
Silna oraz rozpoznawalna marka Wydzia-

łu Architektury Politechniki Śląskiej – powią-
zana z renomą Śląskiej Szkoły Architektu-
ry, Urbanistyki i Dizajnu oraz Śląskiej Szkoły 
Badań Jakościowych – daje prestiż, a także 
umiejętności. Doświadczona, kompetent-
na kadra nauczycieli akademickich czerpią-
ca swoje kompetencje z nauki oraz prakty-
ki. Wszechstronne ukierunkowanie studiów 
kładących nacisk na badawcze, praktycz-
ne wykorzystanie wiedzy. Uznanie wiedzy, 
umiejętności, kompetencji studentów, a tak-

cją zabytków i rewitalizacjami obiektów po-
przemysłowych, smart city, ochroną klimatu 
oraz środowiska, architekturą kosmiczną, pro-
pagowaniem sztuki, a także dizajnu w prze-
strzeni publicznej, wykorzystaniem techno-
logii VR (ang. virtual reality). Pracownicy ba-
dawczo-dydaktyczni powadzą także badania 
nad przyszłością architektury i urbanistyki – 
architektury spełniającej potrzeby użytkowni-
ków kolejnych pokoleń. Dla prowadzenia ba-
dań na najwyższym poziomie wyposażono  

w urządzenia pomiarowe i termowizyjne Pra-
cownię Badań Jakościowych Środowiska 
Zbudowanego. Dużym zainteresowaniem stu-
dentów cieszy się Pracownia VR.

Kreator dobrej architektury, 
urbanistyki i designu
Wydział stara się być kreatorem dobrej ar-

chitektury, urbanistyki i designu, popularyzu-
jąc dorobek pracowników oraz studentów na 
corocznych Targach 4DD (For Design Days) 
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że absolwentów Wydziału, potwierdzone 
licznymi nagrodami krajowymi, zagranicz-
nymi i uznawalnością w krajach Unii Euro-
pejskiej zdobytego wykształcenia. Kompe-
tencje absolwentów kierunku architektura 
są cenione przez biura krajowe, a także za-
graniczne. Szeroki dostęp Wydziału do mię-
dzynarodowej wymiany akademickiej stu-
dentów. Znaczący dorobek naukowy i twór-
czy pracowników Wydziału potwierdzony 
wysokimi pozycjami w rankingach wydzia-
łów architektury. Standardy kształcenia wy-
nikające z regulacji zawodu architekta. Pro-
pagowanie badawczego przygotowania do 
planowania, programowania oraz projek-
towania inwestycji. Poznanie metodologii 
ocen jakościowych obiektów. Akredytacja 
międzynarodowa KAUT. Zapraszanie stu-
dentów do współpracy w ramach prac na-
ukowo-badawczych i usługowych, wydzia-
łowych programach badawczych pod pa-
tronatem Dziekana, jak Art and Design 
in Public Space i Architektura Kosmiczna 
oraz Projektowanie Uniwersalne, Senioral-
ne, dla Niewidomych, Ergonomia, VR, reali-
zowanie wspólnych publikacji naukowych  
w punktowanych czasopismach krajowych  
i zagranicznych. Promowanie kształcenia 
zorientowanego problemowo oraz projek-
towo (PBL). Udostępnianie bazy badawczej 
dla studentów i doktorantów. Wspieranie 
doktoratów wdrożeniowych.

Ciekawostki
Design samochodowy – Wydział Archi-

tektury Politechniki Śląskiej jest krajowym li-
derem, którego absolwenci zdobyli świato-
wą sławę w designie samochodowym. Na 
przykład mgr inż. arch. Kamil Łabanowicz 
projektował nowe Audi e-tron i Audi R8, 
współpracował przy Audi A3, S3, S8, zaś 
mgr inż. arch. Tomasz Sycha współtworzył 
BMW Z4 i X3. Z kolei architekt Jacek Froh-
lich miał swój wkład w projekt BMW serii 5. 
Natomiast mgr inż. arch. Zbigniew Maurer 
uczestniczył w projektowaniu Alfy Romeo 
156. Wojciech Sokołowski projektował Spa-
da Codatronca TS. Ostatnio student Jakub 
Fochtman znalazł się w gronie czterech fi-
nalistów konkursu Renault i zaprojektował 
wnętrze dla nowego SUV-a klasy wyższej. 
Mgr inż. arch. Mateusz Tomiczek został jed-
nym z czwórki finalistów konkursu na pro-
jekt Polskiego Samochodu Elektrycznego 
– program rządowy z szansą na realizację.

Loty samolotami do obiektów archi-
tektoniczno-urbanistycznych – nowością  
w 2021 roku jest współpraca z Akademic-
kim Ośrodkiem Szkolenia Lotniczego Po-
litechniki Śląskiej. Planowane są systema-
tyczne loty pracowników, a także studen-
tów, nowoczesnymi samolotami szkolenio-
wymi będącymi na stanie uczelni do wybra-
nych obiektów architektonicznych i urbani-
stycznych w celu prowadzenia badań oraz 
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wzbogacenia procesu dydaktyki. Dla pasjo-
natów lotnictwa i architektury jest to wyjąt-
kowa okazja połączenia obydwu pasji.

Pierwsza studentka architektury w Ko-
smosie – ważnym wydarzeniem stały się 
przeprowadzone w dniach 15–31 stycz-
nia 2021 r. profesjonalne badania jakościo-
we w ramach pracy badawczej pod kie-

runkiem prof. Klaudiusza Fross, realizowa-
ne m.in. przez analogową astronautkę inż. 
Wiktorię Dziaduła (studentkę II stopnia) 
podczas 2-tygodniowej misji kosmicznej  
PANDA w habitacie LunAres (symulacja wa-
runków panujących na Księżycu). Wypra-
wą dowodził grecki inżynier kosmiczny Ele-
ftherios Karagannis. Badania architekto-

niczne obejmowały oceny jakościowe ha-
bitatu (w jakości technicznej, funkcjonalnej, 
organizacyjnej, ekonomicznej i behawio-
ralnej), obserwacje sposobu użytkowania 
oraz zachowań użytkowników. Uzupełnie-
niem były wywiady z użytkownikami LunA-
res podczas misji PANDA. Równolegle do 
badań jakościowych studentka wykonywa-
ła szczegółowo zaplanowane badania pro-
gramu kosmicznego, a także zbierała mate-
riały do pracy magisterskiej. Tematem pra-
cy jest koncepcja architektoniczna habita-
tu kosmicznego. Główny zakres projektu 
PANDA skupiał się na badaniach w zakresie 
wpływu izolacji na zdrowie człowieka, jego 
samopoczucie i reakcje. Jest to aktualny te-
mat w okresie pandemii. Analizowano tak-
że dietę kosmiczną na bazie żywności lio-
filizowanej, testowano sprzęt wyposażenia 
astronautów, samowystarczalność obiek-
tu oraz uprawy bezglebowe. Ciekawym ele-
mentem było dodrukowywanie potrzebne-
go wyposażenia codziennego użytku. Misje 
kosmiczne i badania będą kontynuowane.

Art and Design in Public Space – pro-
gram badawczy pod patronatem Dzieka-
na mający na celu badania w zakresie jako-
ści przestrzeni publicznych, wspieranie do-
brego designu, tworzenie modeli prototypo-
wych wybranych prac studenckich, realiza-
cję i promocję wybranych dzieł pracowni-
ków oraz studentów w przestrzeni dzielnicy 
akademickiej, a także w regonie.

Dlaczego warto  
studiować architekturę  
na Politechnice Śląskiej?
Szanowny kandydacie na studenta archi-

tektury! Chcesz spędzić lata studiów w cie-
kawym regionie, o wyjątkowej kulturze i tra-
dycji, otoczonym architekturą poprzemysło-
wą, z licznymi zabytkami techniki, a także 
wśród wybitnych dzieł współczesnej archi-
tektury, oraz chcesz na co dzień obcować 
z „Gwiazdami Architektury”? Ponadto pla-
nujesz rozwijać się twórczo przy jednocze-
snym doskonaleniu technicznego warszta-
tu architekta, uzyskując przewagę na ryn-
ku pracy? Zamierzasz rywalizować w mię-
dzynarodowych konkursach architektonicz-
nych? Lubisz dobrą kuchnię, a także zwra-
casz uwagę na ekonomiczne aspekty ży-
cia studenta? To jest to miejsce dla Ciebie!

Dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki 
Śląskiej zaprasza do podjęcia nauki. Od nowego roku akademickiego także na studia I i II 
stopnia w oddziale Katowice.

WWW.BUILDERSCIENCE.PL



Serdecznie zapraszamy 15–17 września 2021 r. do udziału w X Konferencji Naukowo-Technicznej „Renowacja Budynków 
i Modernizacja Obszarów Zabudowanych”, którą organizujemy w Instytucie Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego 
pod patronatem Ministra Infrastruktury, Komitetu Nauki PZITB oraz Rektora UZ. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest 
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz. 

Podczas trzydniowych obrad zostaną zaprezentowane wyniki badań i wymiana doświadczeń dotyczących renowacji budynków, 
rewitalizacji zasobów budowlanych, problemów remontowych budynków oraz budowli, zagadnień materiałowych, konstrukcyjnych 
i wykonawczych w zakresie remontów oraz renowacji, adaptacji obiektów na cele użytkowe, problemów finansowania, a także innych 
zagadnień towarzyszących tematyce konferencji. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy pracowników naukowych, pracowników ad-
ministracji rządowej i samorządowej, producentów materiałów budowlanych, projektantów, wykonawców robót. 

Tradycyjnie obrady konferencji podzielone będą na sesje plenarne, panelowe oraz sesję wyjazdową do obiektu pod-
danego renowacji jako przykładu problemów prezentowanych podczas konferencji (w poprzednich edycjach byliśmy 
np. w pałacu w Żaganiu, w zamku w Krośnie Odrzańskim, gotyckiej Farze Gubińskiej, XIV-wiecznym kościele w Kosieczynie, 
w XIX-wiecznym budynku rektoratu UZ). Wszystkie edycje konferencji uzyskały wysoką ocenę uczestników, mam nadzieję, że tym ra-
zem będzie podobnie. Program i inne informacje na temat poprzednich edycji konferencji są na stronie: www.renowacje.uz.zgora.pl.

Referaty wygłoszone podczas konferencji, pozytywnie zrecenzowane przez Komitet Naukowy, planujemy wydać w czasopismach 
uznanych przez środowisko naukowe o wysokiej renomie, przede wszystkim w miesięczniku „Builder”, a krótkie streszczenia 
w materiałach konferencyjnych.

Mamy nadzieję, że we wrześniu sytuacja będzie uregulowana. Chcielibyśmy, aby konferencja odbyła się w tradycyjnej formie. 
Serdecznie zapraszamy do Zielonej Góry.

Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński

Dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ

X Konferencja Naukowo-Techniczna

pod patronatem 
Ministra Infrastruktury,
Komitetu Nauki PZITB,

 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego

RENOWACJA BUDYNKÓW I MODERNIZACJA OBSZARÓW ZABUDOWANYCH
Zielona Góra, 15–17 września 2021 r.

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa „Renowacje”
65-516 Zielona Góra, ul. prof. Z. Szafrana 1, 
e-mail: renowacje@ib.uz.zgora.pl

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
– Przewodniczący, Instytut Techniki Budowlanej
prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński
Uniwersytet Zielonogórski
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