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Budmika 2015 to druga edycja ogólnopolskiej stu-
denckiej konferencji budowlanej, która odbędzie się 
w dniach 22-24 kwietnia na Politechnice Poznańskiej. 
Jest to wydarzenie mające na celu zrzeszenie studen-
tów i doktorantów budownictwa i inżynierii środowi-
ska z całego kraju i popularyzowanie wśród nich dzia-
łalności naukowej.

Podczas pierwszej edycji konferencji studenci z Koła Na-
ukowego Studentów Budownictwa stworzyli wydarzenie, 
które na stałe wpisało się do kalendarza społeczności aka-
demickiej. Odpowiadając na potrzeby studentów, Budmi-
ka stała się forum, na którym najzdolniejsi mogli konkuro-
wać, poszerzać swoją wiedzę, dyskutować i nawiązywać 
wartościowe znajomości. Budmika to jednak nie tylko 
studenci – konferencję swoimi wystąpieniami uświetnili 
znamienici prelegenci: dr inż. Zbigniew Kacprzycki (Po-
litechnika Warszawska), dr hab. inż. Magdalena Rucka 
(Politechnika Gdańska) oraz dr hab. inż. Krzysztof Zieliń-
ski (Politechnika Poznańska). Podczas konferencji wygło-
szono ponad sto referatów poruszających wiele zagad-
nień ważnych dla współczesnego budownictwa. Oprócz 

przedstawicieli społeczności akademickiej organizato-
rzy zaprosili do współpracy również wiele firm z branży, 
czyniąc dyskusję jeszcze bardziej merytoryczną i ciekaw-
szą. Wydarzenie swoim patronatem objęły takie osobi-
stości jak prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny 
oraz JM rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. 
Tomasz Łodygowski.
W tym roku (22-24 kwietnia 2015) Koło Naukowe Studen-
tów Budownictwa postanowiło poszerzyć grono odbior-
ców o studentów inżynierii środowiska, aby bardziej kom-
pleksowo zająć się tematami związanymi z budownictwem. 
Do współorganizacji Budmiki 2015 zaproszono Koło Na-
ukowe Inżynierii Środowiska działające przy Politechnice 
Poznańskiej, dzięki czemu program wydarzenia wzbogacił 
się np. o Dzień Budownictwa Pasywnego. Wydarzeniem 
tego roku będzie również debata JM Rektora Politechniki 
Poznańskiej z zaproszonymi gośćmi na temat między in-
nymi adekwatności edukacji akademickiej do wymogów 
rynku pracy i tempa rozwoju przemysłu budowlanego.
Budmika 2015 oprócz szerokiego grona studentów zapro-
siła w tym roku również wiele firm z branży budowlanej, 
a swojego patronatu udzieliły kolejne instytucje. 

Budmika 2015, czyli studenci 
budują przyszłość

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej (PW WIL) uruchamia kolejną, dziewiątą edycję Studiów podyplo-
mowych „Zarządzanie w budownictwie”. Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem 
budowlanym oraz projektami inwestycyjnymi w budownictwie. Studia będą uzupełniały wiedzę techniczną inżynierów budow-
nictwa o kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym. Zakres tema-
tyczny studiów obejmuje następujące zagadnienia z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem budowlanym: 12 przedmiotów – 
w tym: podstawy ekonomii w budownictwie, prawo gospodarcze w działalności inwestycyjno-budowlanej, podstawy organizacji 
i zarządzania w budownictwie, marketing w budownictwie, zarządzanie potencjałem ludzkim, zarządzanie finansami w działal-
ności gospodarczej budownictwa, zarządzanie ryzykiem, przetargi na usługi budowlane, negocjowanie i zawieranie kontraktów, 
przygotowanie procesów realizacji budowy, sterowanie przebiegiem realizacji budowy, bezpieczeństwo pracy w budownictwie. 
Organizacja studiów obejmuje 192 godziny wykładowe zajęć, które odbywać się będą w formie 2-dniowych zjazdów, organi-
zowanych w piątki i soboty – w sumie 12 zjazdów – od kwietnia do grudnia 2015. Dyplom PW oraz Certyfikat ukończenia 
studiów – merytoryczny profil studiów dostosowany został do zespołu kryteriów ubiegania się o członkostwo w Polskim Stowa-
rzyszeniu Menedżerów Budownictwa (PSMB), które realizuje nadzór merytoryczny nad programem nauczania. 
Składanie dokumentów – Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, 
Zespół Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie, 00–637 Warszawa, Al. Armii Ludowej 16, pok. 525, nr tel. 
22 234 65 15, e-mail – spzwbwil@il.pw.edu.pl. 
UWAGA – PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO 31 MARCA 2015 – decyduje kolejność rejestracji w systemie rekrutacji PW 
oraz dostarczenia oryginałów dokumentów aplikacyjnych.

„ZARZĄDZANIE W BUDOWNICTWIE”Studia podyplomowe


