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Komisja Konkursowa, promotorzy i nagrodzeni absolwenci
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23 listopada br. w budynku INNO-EKO-TECH Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej odbyło się wręczenie nagród XXIV Konkursu
„Najlepsze Prace Dyplomowe Absolwentów Studiów
Wyższych kierunku Budownictwo”. Konkurs zorganizowany został przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział w Białymstoku oraz Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki
Białostockiej. W tegorocznej edycji konkursu po raz trzeci w konkursowych szrankach wzięli udział absolwenci
Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Zgłoszone do
konkursu prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie
zostały wykonane w roku akademickim 2016/2017 i były

Nagrody wręczają: dziekan Wydziału Budownictwa
i Inżynierii Środowiska prof. Michał Bołtryk i przewodniczący Oddziału PZITB w Białymstoku Waldemar Orłowski
PR zeglĄ d bu d ow l an y 1/2019

oceniane w następujących kategoriach: praca projektowa, praca analityczna i praca badawcza.
Komisja Konkursowa składająca się z naukowców, praktyków oraz przedstawicieli władz samorządowych, nadzoru budowlanego oraz przedsiębiorstw wykonawczych
postanowiła przyznać 4 nagrody i 4 wyróżnienia. Nagrodzone prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie
przedstawiamy poniżej.
• „Kompozytowe słupy oświetleniowe GFRP – wdrożenie innowacyjnego produktu”, autor: mgr inż. Filip Broniewicz, promotor: dr inż. Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz;
• „Projekt koncepcyjno-konstrukcyjny budynku koszarowego dla kompanii piechoty z funkcją ochrony
przed bronią palną”, autor: mgr inż. Piotr Waniewski, promotor: dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB;
• „Budynek wysokościowy”, autor: mgr inż. Michał Rogowski, promotor: dr hab. inż. Jolanta Anna Prusiel;
• „Projekt Aqua Parku o konstrukcji drewnianej”, autor: inż. Marcin Piotr Lis, promotor: dr inż. Barbara
Sadowska-Buraczewska.
Komisja Konkursowa wyróżniła dwie prace magisterskie
i dwie prace inżynierskie. Autorzy wyróżnionych prac
dyplomowych: mgr inż. Kamil Klepadło, mgr inż. Adam
Więckowski, inż. Michał Sajewicz, inż. Adam Ramotowski.
Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, prenumeratę „Przeglądu Budowlanego” na 2019 rok oraz
nagrody rzeczowe ufundowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN i firmę ATHENASOFT sp. z o.o.
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