
Załącznik do Uchwały nr 6/2021/2022 Senatu PWSZ w Nysie 

z dnia 26.11.2021 r. 

REGULAMIN I PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 
NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA 

na kierunku ARCHITEKTURA 

studia rozpoczęte w roku akademickim 2020/2021 lub później 
 

 

Niniejszy regulamin określa zasady i formę odbycia studenckich praktyk zawodowych przewi-

dzianych w programie studiów na kierunku architektura. Oparty jest na Regulaminie studiów 

PWSZ w Nysie oraz uwzględnia specyficzne zasady dla kierunku studiów architektura. W kwe-

stiach nieujętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Regulaminu studiów 

PWSZ w Nysie. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowe-

mu zaliczeniu. 

2. Informację o zaliczeniu praktyk zawodowych wykazuje się w karcie okresowych osiągnięć 

studenta, sporządzonej w postaci wydruków danych elektronicznych oraz protokołach zalicze-

nia przedmiotów wypełnianych przez opiekunów praktyki zawodowej, wyznaczonych spośród 

nauczycieli akademickich przez Dziekana wydziału dla poszczególnych rodzajów praktyki. 

3. Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program prze-

widuje realizację określonego rodzaju praktyki zawodowej. 

4. Dziekan wydziału może wyznaczyć inny niż przewidziany harmonogramem realizacji progra-

mu studiów, okres realizacji praktyki zawodowej, jeżeli zaistnieją niezależne od studenta oko-

liczności uniemożliwiające wykonanie praktyk zgodnie z harmonogramem. W takich przypad-

kach Dziekan wydziału wyznacza termin zaliczenia praktyki inny niż przewidziany w harmo-

nogramie realizacji programu studiów. 

5. Praktykę zalicza nauczyciel akademicki będący opiekunem praktyki zawodowej z ramienia 

Wydziału Nauk Technicznych. 

6. Dziekan wydziału określa skutki wynikające z odwołania studenta na wniosek zakładu pracy 

z praktyki zawodowej. 

ORGANIZACJA I PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH 

§ 2 
1. Praktyki zawodowe, z wyłączeniem pleneru rysunkowego, organizowane są w jednostkach 

państwowych, samorządowych oraz sektora prywatnego świadczących usługi w zakresie: 

• wykonawstwa, organizacji i nadzoru prac budowlanych lub remontowo-budowlanych, 

• inwentaryzacji architektoniczno-budowlanych, 

• przygotowania i nadzoru budowlanych procesów inwestycyjnych, 

• projektowania architektonicznego i urbanistycznego. 

2. Student wskazuje jednostkę organizacyjną, w której odbędzie praktykę, samodzielnie lub przy 

wsparciu Biura Praktyk Zawodowych − na podstawie dostępnych list organizacji wyrażają-

cych gotowość przyjęcia studentów na praktykę). 

3. Praktyki zawodowe organizowane są w jednostkach określonych w ust.1 na podstawie Umo-

wy zawartej przez Uczelnię z zakładem pracy, przed rozpoczęciem praktyk. 

 



§ 3 
1. Dokumentacją praktyk, będącą podstawą zaliczenia praktyk są: dziennik praktyk, siatka oceny 

praktyki studenta i świadectwo odbycia praktyki. 

2. Podczas praktyki student realizuje zadania przypisane do rodzaju odbywanej praktyki zgodnie 

z określonym celem i programem praktyki: 

• Plener rysunkowy (1 tydzień w trakcie 2. semestru, 1 pkt. ECTS): 

Celem praktyki jest zapoznanie z ogółem zagadnień związanych z praktycznym kształceniem 

umiejętności obserwacji i obrazowania natury za pomocą rysunku odręcznego i technik malar-

skich. Rozwijanie umiejętności przedstawiania na płaszczyźnie struktury przestrzeni miejskiej 

oraz iluzji głębi za pomocą perspektywy, światłocienia i koloru. Usprawnianie stosowania 

technik rysunkowo-malarskich w przedstawianiu odręcznych wizualizacji obiektów architek-

tonicznych kontekście doskonalenia umiejętności projektowania architektonicznego. Uwraż-

liwienie studenta na związki tworzonych form z naturą. 

Celem praktyki jest zapoznanie z podstawowymi zasadami sporządzania szkiców inwentary-

zacyjnych w terenie oraz ogólnymi zasadami skanowania 3D obiektów architektonicznych. 

• Praktyka budowlana (3 tygodnie po 2. semestrze, 4 pkt. ECTS): 

Celem praktyki jest zapoznanie z ogółem zagadnień technicznych, technologicznych i organi-

zacyjnych procesów budowlanych, poprzez pracę i zbieranie informacji w określonych dzia-

łach przedsiębiorstwa budowlano-montażowego uczestniczącego w realizacji przedsięwzięć 

inwestycyjnych. Stanowiska i charakter pracy przydzielanej studentom winny stwarzać wa-

runki do poznania szerokiego frontu robót budowlanych, rozwiązań technicznych, technolo-

gicznych i organizacyjnych, a także zasad działania i eksploatacji maszyn, urządzeń i aparatu-

ry na tle procesów technologicznych w wykonawstwie budowlanym. W ramach praktyki bu-

dowlanej student powinien brać czynny udział w poszczególnych etapach procesu budowlane-

go, zarówno na etapie organizacyjnym jak w bezpośrednim wykonawstwie obejmującym: 

1. roboty przygotowawcze i ogólne, 

2. roboty budowlano-montażowe, 

3. roboty organizujące bazę produkcyjno-usługową. 

• Praktyka inwentaryzacyjna (2 tygodnie po 4. semestrze, 3 pkt. ECTS): 

Celem praktyki jest zapoznanie z ogółem zagadnień metodologii opracowania inwentaryzacji 

architektoniczno-budowlanej budynków. Stanowiska i charakter pracy przydzielanej studen-

tom winny stwarzać warunki do poznania pełnego zakresu zagadnień związanych z pozyski-

waniem i analizą informacji z dokumentacji archiwalnej oraz pomiarów własnych (tradycyj-

nych lub poprzez skanowanie 3D), opracowaniem dokumentacji rysunkowej, fotograficznej 

i opisowej. 

• Praktyka urbanistyczna (3 tygodnie po 6. semestrze, 4 pkt. ECTS): 

Celem praktyki jest zapoznanie z ogółem zagadnień związanych z metodami, technikami i na-

rzędziami stosowanymi w projektowaniu zespołów urbanistycznych oraz nauka pracy w ze-

spole projektowym podczas opracowywania dokumentacji urbanistycznej w odpowiednich 

skalach. W ramach praktyki student zapoznaje się z zasadami funkcjonowania pracowni pro-

jektowej, w kontekście organizacji pracy w poszczególnych fazach procesu projektowego, 

oraz normami i standardami w zakresie projektowania urbanistycznego, przydatnymi do wy-

konywania prac pomocniczych. 

• Praktyka architektoniczna (15 tygodni w trakcie 7. semestru, 30 pkt. ECTS): 

Celem praktyki jest zapoznanie z ogółem zagadnień związanych z metodami, technikami i na-

rzędziami stosowanymi w projektowaniu obiektów architektonicznych oraz nauka pracy w ze-



spole projektowym podczas opracowywania dokumentacji architektoniczno-budowlanej 

w odpowiednich skalach. W ramach praktyki student zapoznaje się z zasadami funkcjonowa-

nia pracowni architektonicznej, w kontekście organizacji pracy w poszczególnych fazach pro-

cesu projektowego, oraz normami i standardami w zakresie projektowania architektonicznego, 

przydatnymi do wykonywania prac pomocniczych, a także problematyką utrzymania obiektów 

i systemów typowych dla projektowania architektonicznego. 

3. Student prowadzi na bieżąco dokumentację w dzienniku praktyk, w postaci całotygodniowych 

zapisów czynności wykonywanych podczas praktyki, potwierdzoną czytelną pieczątką pla-

cówki i podpisem zakładowego opiekuna praktyki lub przedstawiciela firmy przyjmującej stu-

denta na praktykę. 

§ 4 
1. Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad praktykami sprawuje opiekun praktyk, wyznaczony 

przez Dziekana wydziału spośród nauczycieli akademickich. 

2. Do zadań Opiekuna praktyk należy w szczególności: 

• podanie do wiadomości studentów zasad i trybu odbywania i zaliczania praktyki, 

• monitorowanie przebiegu praktyk zawodowych o charakterze wyrywkowym (np. wizyty 

w miejscach odbywania praktyk, osobiste lub telefoniczne rozmowy z zakładowymi opie-

kunami praktyk), 

• potwierdzenie sprawozdania z praktyki oraz wpisanie do e-indeksu i karty okresowych 

osiągnięć studenta noty o zaliczeniu praktyki. 

3. Do obowiązków studenta należy wypełnienie stosownych danych i informacji o odbytej prak-

tyce oraz informowanie Dziekana wydziału o wszelkich nieprawidłowościach związanych za-

równo z organizacją jak i przebiegiem praktyki. 

4. Wszelkie wątpliwości wynikające z trybu zaliczenia praktyki rozstrzyga Dziekan wydziału. 

WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI 

§ 5 
1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań sformułowanych w programie 

praktyki oraz przedłożenie przez studenta stosownej dokumentacji. 

2. Student zobowiązany jest do przedstawienia Opiekunowi praktyk dokumentacji potwierdzają-

cej odbycie praktyki, tj.: dziennika praktyk, świadectwa odbycia praktyki oraz siatki ocen 

praktyki. 

3. Zaliczenia praktyki dokonuje Opiekun praktyk. 

4. Student, który nie odbył wszystkich praktyk zawodowych, określonych w harmonogramie 

realizacji programu studiów, nie może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego. 


