KARTA ZGŁOSZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
INSTYTUT: BUDOWNICTWA.
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
Stosowanie EUROKODÓW w budownictwie
STUDIA PODYPLOMOWE: (zaznacz X)
dodatkowa specjalność
doskonalące
PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW (wg załącznika) architektury i budownictwa
KOD ISCED KIERUNKU (wg załącznika) 073
CZAS TRWANIA:
2 semestry
OPŁATA ZA SEMESTR
2500,OPŁATA REKRUTACYJNA
85,REKRUTACJA
Kandydaci na studia zobowiązani są do elektronicznej rejestracji a następnie złożenia
wymaganych dokumentów w Dziekanacie Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii
Środowiska (ul. Z. Szafrana 1, budynek A-8, pokój 101). Rekrutacja odbywa się na podstawie
kolejności zgłoszeń. Warunkiem uruchomienia studiów jest uzyskanie deklaracji uczestnictwa
przez odpowiednią liczbę słuchaczy.
WYMAGANE DOKUMENTY:
- elektroniczna rejestracja: https://webapps.uz.zgora.pl/rekrutacja/index.php
do 15 września 2021 r. (włącznie)
- odpis dyplomu studiów wyższych I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub
II stopnia (magisterskich) lub studiów jednolitych magisterskich;
- kserokopia dowodu opłaty rekrutacyjnej 85,00 zł;
- oryginał dowodu osobistego do okazania w Dziekanacie WBAiIŚ podczas składania
dokumentów;
- zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
od 01 czerwca 2021 r. do 15 października 2021 r.
DOKUMENTY PRZYJMUJE:
Dziekanat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Zielonogórski
ul. Z. Szafrana 1
65-516 Zielona Góra
budynek A-8, pok. 101
tel. 68 328 23 34
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Celem kształcenia w ramach studiów podyplomowych Stosowanie eurokodów
w budownictwie – jest przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania problemów związanych
z umiejętności projektowania zgodnie z normami Eurokodu na danym profilu. Absolwenci
studiów będą świadomi złożoności analizowanych praktycznych problemów. Słuchacze,
w toku zajęć nabędą umiejętność związane z europejskimi normami: bezpieczeństwem
konstrukcji, oddziaływaniami na konstrukcje, obliczaniem i konstruowaniem oraz
projektowaniem geotechnicznym. Studia kierowane są do osób, które ukończyły studia
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wyższe, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, najlepiej na kierunkach (nie jest to
warunek konieczny): budownictwo, ewentualnie architektura oraz do innych osób
pracujących w budownictwie. Absolwenci studiów poznają podstawowe korzyści
z zastosowania Eurokodów. Będą gotowi do samodzielnego wykorzystania specjalistycznego
oprogramowania oraz metod i narzędzi analitycznych do rozwiązywania wybranych
problemów związanych z stosowaniem Eurokodów w budownictwie.
DO KOGO ADRESOWANE:
Studia podyplomowe “Stosowanie EUROKODÓW w budownictwie” są adresowane do
zainteresowanych stosowaniem w codziennej praktyce projektowej norm europejskich
potocznie zwanych eurokodami oraz do inżynierów budowlanych (ewentualnie inżynierów
specjalności pokrewnych) pracujących w projektowaniu, wykonawstwie i nadzorze.
KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW:
zaświadczenie o ukończeniu studiów podyplomowych.
INFORMACJE DODATKOWE: Wykładowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego
KIEROWNIK STUDIÓW:
dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ
e-mail: a.alsabry@wp.pl lub a.alsabry@ib.uz.zgora.pl
tel.: +48 664 783 201
Druk do pobrania na stronie internetowej www.dk.uz.zgora.pl/podYplomowe.php
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