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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu PRAKTYKA PRZEDDYPLOMOWA, PG_00050584

Kierunek studiów Architektura

Data rozpoczęcia studiów październik 2019 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 4 Język wykładowy polski

Semestr studiów 7 Liczba punktów ECTS 30.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury -> Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. arch. Tomasz Szymański
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. arch. Tomasz Szymański

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Praktyka zawodowa architektoniczna - Praktyka Przeddyplomowa sem. 7 - Moodle ID: 23627
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=23627

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

0 2.0 750.0 752

Cel przedmiotu Celem praktyki zawodowej architektonicznej jest poznanie przez studentów problematyki budowlanej i 
inżynieryjnej związanej z projektowaniem budynków, rozwiązywanie problemów projektowych, 
projektowanie obiektów i zespołów budynków w kontekście społecznym, kulturowym, przyrodniczym, 
historycznym, ekonomicznym oraz prawnym; zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji pracy 
biur architektonicznych oraz normami i standardami w zakresie projektowania architektonicznego; poznanie 
organizacji i przebiegu procesu projektowego, inwestycyjnego oraz roli architekta na każdym ich etapie.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U10] sporządza, w oparciu o 
autorską koncepcję projektową, 
podstawowe elementy 
dokumentacji architektoniczno-
budowlanej, umiejętnie stosuje 
rozwiązania konstrukcyjne, 
projektuje podstawowe elementy 
konstrukcyjne, dobiera materiały i 
wyroby budowlane w zależności 
od ich rodzaju i właściwości

student potrafi zaprojektować 
prosty obiekt lub jego fragment, 
typowy dla projektowania 
architektonicznego, zgodnie z 
zadaną specyfikacją; wykonać 
elementy dokumentacji 
architektoniczno-budowlanej w 
odpowiednich skalach, 
współpracując z członkami 
zespołu projektowego.

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

[K6_U06] projektuje zgodnie z 
przepisami prawa i z zapisami 
aktów prawa miejscowego, 
opisuje i systematyzuje 
podstawowe etapy procesów 
projektowych i inwestycyjnych;

zna normy i standardy w zakresie 
projektowania architektonicznego i 
urbanistycznego, przydatne do 
wykonywania prac pomocniczych;

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K6_U07] prawidłowo interpretuje 
zapisy aktów prawnych 
dotyczących zagospodarowania 
przestrzennego i stosuje się do 
nich w procesie projektowania; 
opracowuje projekt zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i z 
uwzględnieniem czynników 
ekonomicznych

zna metody organizacji i przebieg 
procesu projektowego i 
inwestycyjnego, a także rolę 
architekta w tym procesie.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_W07] ma ogólną wiedzę na 
temat zasad obowiązujących przy 
opracowywaniu podstawowych 
elementów dokumentacji 
architektoniczno-budowlanej oraz 
przepisów i procedur stosowanych 
w procesie realizacji inwestycji w 
Polsce jak i w innych państwach 
członkowskich UE

student zna i rozumie podstawowe 
metody, techniki, narzędzia i 
materiały stosowane przy 
rozwiązywaniu zadań 
inżynierskich z zakresu 
projektowania architektonicznego; 
problematykę utrzymania 
obiektów i systemów typowych dla 
projektowania architektonicznego; 
zasady funkcjonowania pracowni 
architektonicznej w kontekście 
organizacji pracy w 
poszczególnych fazach procesu 
projektowego;

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

[K6_K02] ma świadomość 
społecznej roli architekta, rozumie 
potrzebę promowania, 
formułowania i przekazywania 
społeczeństwu informacji i opinii 
dotyczących działalności w 
zawodzie; potrafi uczestniczyć w 
przygotowaniu projektów 
społecznych (gospodarczych, 
obywatelskich) uwzględniając 
aspekty ekonomiczne i prawne

student jest gotów do 
adaptowania się do nowych, 
zmiennych okoliczności 
występujących w trakcie 
wykonywania pracy zawodowej o 
charakterze twórczym; 
właściwego określania priorytetów 
działań służących realizacji 
określonego zadania; podjęcia 
pracy na budowie w zakresie 
problematyki architektonicznej;

[SK3] Ocena umiejętności 
organizacji pracy
[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie

[K6_U14] ma świadomość 
potrzeby dokształcania i 
samodoskonalenia w zakresie 
wykonywanego zawodu architekta 
oraz świadomość własnych 
ograniczeń zawodowych; potrafi 
skorzystać z pomocy ekspertów

jest gotów do wykonywania 
zawodu architekta będącego 
zawodem zaufania publicznego, w 
tym prawidłowego identyfikowania 
i rozstrzygania problemów 
związanych z działalnością 
projektową.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu

[K6_U12] potrafi odpowiednio 
określić priorytety służące 
realizacji określonego przez siebie 
lub innych zadania; ma 
doświadczenie we współpracy w 
grupie i w podejmowaniu w niej 
różnych ról; potrafi w sposób 
świadomy i poparty 
doświadczeniem zaprezentować 
efekty swojej pracy, przekazać 
informacje w sposób powszechnie 
zrozumiały

student potrafi ocenić przydatność 
typowych metod i narzędzi 
służących rozwiązaniu prostego 
zadania inżynierskiego o 
charakterze praktycznym, 
charakterystycznego dla 
projektowania architektonicznego;

[SU4] Ocena umiejętności 
korzystania z metod i narzędzi

Treści przedmiotu W ramach praktyki studenci biorą czynny udział w projektowaniu architektonicznym w pracowniach 
projektowych bądź biurach przedsiębiorstw wykonawczych. Uczą się rozpoznawać zakresy merytoryczne 
faz dokumentacji projektowej (koncepcji, projektu budowlano-architektonicznego i projektu wykonawczego), 
poszukiwać informacji dotyczących zagadnień nad którymi pracują. Rozwijają umiejętności pracy 
zespołowej. Wskazana tematyka prac architektonicznych: obiekty mieszkaniowe i zamieszkania zbiorowego 
oraz obiekty użyteczności publicznej, zespoły mieszkaniowe, usługowe w tym zagadnienia planów 
zagospodarowania terenu w różnych fazach projektowania. Nadzór nad merytoryczną stroną
 praktyki sprawuje opiekun praktyk. Z wykonanej pracy student przedstawia Komisji zaliczającej praktykę 
sprawozdanie z wyszczególnieniem tematów, fazy projektowania i zakresu pracy własnej potwierdzone przez
 kierownika pracowni (zgodne z wzorem przyjętym w Zasadach realizacji praktyki zawodowej - 
architektonicznej.
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Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
rozmowa z komisją 75.0% 50.0%
sprawozdanie 100.0% 50.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane 

Uzupełniająca lista lektur
Przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo budowlane, w szczególności:

• Dz.U. 2020 poz. 2351 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie

•
Dz.U. 2020 poz. 1608 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 
września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

•
Dz.U. 2019 poz. 1065 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju 
z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 

Adresy eZasobów Podstawowe
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001608 
- Dz.U. 2020 poz. 1608 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 
września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002351/U/
D20212351Lj.pdf - Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065 
- Dz.U. 2019 poz. 1065 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 
dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002351 
- Dz.U. 2020 poz. 2351 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


