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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Professional Architectural Internship, PG_00050944

Kierunek studiów Architektura (studia w j. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów luty 2022 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia II stopnia Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 3 Liczba punktów ECTS 4.0

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. Magdalena Podwojewska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. arch. Joanna Kabrońska

dr inż. arch. Ksenia Piątkowska
dr inż. arch. Piotr Czyż
dr inż. arch. Anna Orchowska-Smolińska
prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
dr inż. arch. Justyna Borucka
dr inż. arch. Marek Sztafrowski
dr inż. arch. Monika Arczyńska
dr inż. arch. Michał Kwasek
dr hab. inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz
dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska, doc. PG

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

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 98.0 100

Cel przedmiotu odbycie praktyki zawodowej w jednostce projektowej, opracowującej projekty budowlane wielobranżowe, 
koncepcyjne, konkursowe lub wdrażającej projekty w fazę wykonawstwa

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K7_U05] potrafi organizować 
pracę z uwzględnieniem 
wszystkich faz pracy nad 
koncepcją projektową

potrafi organizować pracę z 
uwzględnieniem wszystkich faz 
pracy nad koncepcją projektową

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K7_K05] jest gotów do 
inspirowania innych osób do 
uczenia się i organizowania 
procesu kształcenia

jest gotów do inspirowania innych 
osób do uczenia się i 
organizowania procesu kształceni

[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie
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Treści przedmiotu Studenci odbywają praktyki w pracowniach projektowych, biurach projektowych, pracowniach autorskich, 
przedsiębiorstwach projektowo wykonawczych. Praktyka ma na celu przygotowanie studentów do 
opracowania pracy dyplomowej magisterskich, wprowadza i zapoznaje studenta w praktykę zawodową 
architekta. Dzięki praktykom studenci poznają rynek pracy i nawiązują kontakty zawodowe często 
kontynuowane po ukończeniu studiów.

 

Udział w projektowaniu architektonicznym lub urbanistycznym w pracowniach projektowych bądź biurach 
przedsiębiorstw wykonawczych. Wskazana tematyka architektonicznych prac: obiekty mieszkaniowe i 
zamieszkania zbiorowego oraz obiekty użyteczności publicznej. Tematyka prac urbanistycznych: zespoły 
mieszkaniowe, usługowe w tym zagadnienia planów zagospodarowania terenu w różnych fazach 
projektowania.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
ocena kompletności sprawozdania 
i czasu trwania praktyki

100.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

 

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, wra

Obowiązujące przepisy i normy branżowe

Uzupełniająca lista lektur Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Strona tytułowa sprawozdania

 

2. Zakres wykonywanych prac

3. Sprawozdanie z wykonywanych prac

4. Opinia opiekuna praktyki/bezpośredniego przełożonego (Zaświadczenie o odbyciu praktyki)

5. Załączniki: zdjęcia, rysunki, itp. 

Opiniowanie i uzgadnianie opracowań projektowych pomiędzy branżami.

Spotkania i uzgodnienia z inwestorem.

Opracowanie koncepcji architektonicznej.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


