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Przegląd Budowlany – czasopismo naukowo-techniczne
od roku 1929 promujące polski przemysł budowlany,
właścicielem jest Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa, którego celem jest transfer wiedzy z zakresu
inżynierii lądowej do praktyki budowlanej w zakresie planowania inwestycji, wykonawstwa, projektowania i utrzymania obiektów budowlanych z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i technologii informatycznych.
Czasopismo publikuje:
• oryginalne artykuły prezentujące rozwiązania problemów
naukowo-technicznych ze wszystkich specjalności inżynierii lądowej i architektury,
• informacje o nowych normach i kierunkach ich zmian,
• informacje promujące nowoczesne materiały i technologie, w tym technologie informatyczne (np. BIM),
• prezentacje nowych inwestycji i zastosowań nowoczesnych technologii,
• informacje na temat działalności Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa, w szczególności
Zarządu Głównego PZITB i poszczególnych oddziałów,
w tym informacje o planowanych i odbytych wydarzeniach,
• materiały dotyczące konferencji naukowo-technicznych,
• prezentacje prac dyplomowych oraz innych prac technicznych podejmowanych przez studentów kierunku
Budownictwo.
Główne obszary tematyczne to:
• nowe technologie i materiały dla budownictwa, szczególnie rozwiązania ekologiczne,
• ocena stanu technicznego, wzmacnianie i renowacje
obiektów budowlanych,
• badania służące rozwiązywaniu problemów technicznych inżynierii lądowej,
• narzędzia informatyczne służące procesowi budowlanemu,
• prawo budowlane,
• zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi,
• kształcenie kadr dla budownictwa,
• bezpieczeństwo pracy w budownictwie.
Artykuły problemowe są recenzowane.
Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki
z 1 grudnia 2021 r. autor za publikację artykułu
w „Przeglądzie Budowlanym” uzyskuje 40 pkt.
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o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech,
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