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PRZEDMOWA

Preface

10-LECIE KIERUNKU ARCHITEKTURA  
NA POLITECHNICE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH
A decade of architecture at the Kielce University of Technology

W roku 2018 minęło 10 lat od powołania kierunku architektura na Politechnice 
Świętokrzyskiej w Kielcach.
Już w roku 2007 w Politechnice Świętokrzyskiej podjęto działania zmierzające 
do utworzenia nowego kierunku studiów. Dzięki zaangażowaniu władz uczelni, 
Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz lokalnych środowisk 
samorządowych i zawodowych w roku 2008 utworzono kierunek architektura, 
a kadra naukowo-dydaktyczna została skupiona w Katedrze Architektury  
i Urbanistyki tego wydziału. 
Warto wspomnieć, że istotny wkład w opracowanie programów dydaktycznych miał prof. dr hab. inż. arch. 
Wacław Seruga, wieloletni pracownik i dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. To on oraz 
profesorowie: Stanisława Wehle-Strzelecka oraz Lucjan W. Kamionka – kierownik Katedry Architektury 
i Urbanistyki, odgrywali i odgrywają istotną rolę w kształtowaniu absolwentów tego kierunku. W roku 
akademickim 2013/2014 pierwsi absolwenci uzyskali tytuł magistra inżyniera architekta, a w roku 2014 kierunek 
otrzymał notyfikację specjalności zatwierdzoną przez parlament Unii Europejskiej. Nasi absolwenci uczestniczą 
w licznych regionalnych i ogólnopolskich, prestiżowych konkursach architektonicznych, zdobywając nagrody 
i wyróżnienia. Pracownicy Katedry organizują także cykliczne ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje 
naukowe, publikując prace naukowe m.in. w serii wydawniczej Architektura. Główne kierunki i tematy badań to:
• projektowanie zrównoważone w kształtowaniu przestrzeni,
• problemy architektoniczne w integrowaniu środowiska życia człowieka i przyrody,
• dom dostępny – kształtowanie środowiska zamieszkania,
• historia i teoria ochrony i konserwacji architektury zabytkowej.
Jestem przekonany, że działalność naukowo-dydaktyczna pracowników Naszej Uczelni oraz jej absolwentów 
przyczyni się w sposób widoczny do jakości ładu przestrzennego miast i wsi województwa świętokrzyskiego 
oraz stolicy regionu Kielc.

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
Rector of the Kielce University of Technology

prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński




