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1. ORGAN WPROWADZAJĄCY PROCEDURĘ 
Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej. 

2. PODSTAWA WYDANIA PROCEDURY 
Uchwała Rady Wydziału zatwierdzająca program kształcenia na studiach pierwszego 

stopnia na kierunku architektura. 

3. ZAKRES PROCEDURY 
Procedura reguluje zasady organizacji praktyki inwentaryzacyjnej na kierunku 

architektura. 

4. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WYKONANIE DZIAŁAŃ OBJĘTYCH PROCEDURĄ 
Osobą odpowiedzialną jest Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki i Wydziałowy 

Kierownik ds. praktyk studenckich na kierunku architektura. 

5. OPIS POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY 
5.1. Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia odbywają praktykę 

inwentaryzacyjną. 
5.2. Łączny czas odbytej praktyki, zgodnie z programem kształcenia, wynosi 2 tygodnie. 

Praktyka odbywa się w lipcu, po pierwszym roku studiów. 
5.3. Praktyce przyporządkowane są 2 punkty ECTS. 
5.4. Zaliczenia praktyk należy dokonać po drugim semestrze studiów. 
5.5. Ramowy program praktyki inwentaryzacyjnej podany jest w Załączniku nr 1 Uchwały 

Rady Wydziału (dokument 6.1). 
5.6. Praktyka składa się z dwóch części: 

• Praktyka geodezyjna – w wymiarze 1 tygodnia obejmująca:  
− pomiary liniowe i kątowe, 
− pomiary sytuacyjno – wysokościowe, 
− pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne, 
− elementy fotogrametrii i teledetekcji, 
− ćwiczenia terenowe: znaki umowne i szkice polowe, tyczenie prostych i 

pomiar długości, pomiar kątów poziomych i pionowych, elementy rachunku 
wyrównawczego, rachunek współrzędnych, kartowanie, obliczanie 
powierzchni, pomiary niwelacyjne, pomiary realizacyjne, pomiary 
inwentaryzacyjne, 

• Praktyka inwentaryzacyjna architektoniczna – w wymiarze 1 tygodnia 
obejmująca: 
− pomiary z natury obiektów architektonicznych historycznych i współczesnych, 
− pomiary inwentaryzacyjne elewacji, 
− pomiary inwentaryzacyjne wewnątrz budynków, 
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− pomiary inwentaryzacyjne detali architektonicznych historycznych 
i współczesnych, 

− zasady sporządzania szkiców pomiarowych, 
− rysunki inwentaryzacyjne. 

5.7. Wymagane dokumenty umożliwiające zaliczenie praktyki: 
− wypełniony dziennik praktyk potwierdzony podpisem przez prowadzących praktyki, 
− odpowiednio wypełniony indeks. 

5.8. Warunki zaliczenia praktyki: 
• zaliczenie praktyki geodezyjnej zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami: 

− obecność na ćwiczeniach terenowych, 
− zaliczenie cząstkowych pisemnych prac sprawdzających, 
− zaliczenie wszystkich operatów technicznych, 
− zaliczenie końcowej pisemnej pracy sprawdzającej, 
− wykazanie się umiejętnością posługiwania się podstawowym sprzętem 

i urządzeniami pomiarowymi stosowanymi w geodezji. 
• zaliczenie praktyki inwentaryzacyjnej: 

− obecność na praktykach, 
− złożenie końcowych opracowań rysunkowych wraz ze szkicami pomiarowymi. 

5.9. Obciążenia dydaktyczne: 
• praktyki są realizowane w grupach studenckich 8 – 12 osobowych, 
• obciążenie godzinami dydaktycznymi wynosi 25 godzin dla 1 grupy studenckiej. 

6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ 
6.1. Uchwała Rady Wydziału zatwierdzająca program kształcenia na studiach pierwszego 

stopnia na kierunku architektura 
6.2. Regulamin Praktyk Studenckich w Politechnice Świętokrzyskiej. 

 


