PROGRAM PRAKTYKI PROJEKTOWEJ
KIERUNEK ARCHITEKTURA
STUDIA STACJONARNE
1. UCZESTNICY PRAKTYKI
Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia.
2. CZAS TRWANIA PRAKTYKI
Łączny czas odbytej praktyki, zgodnie z programem kształcenia, wynosi 2 tygodnie
w okresie od 1 lipca do 15 grudnia każdego roku kalendarzowego po III roku studiów.
3. CEL PRAKTYKI
Celem praktyki jest zapoznanie studentów z problematyką i charakterem pracy
biura/pracowni projektów oraz zasadami i zakresami sporządzania dokumentacji
projektowych. W czasie trwania praktyki studenci zapoznają się z zasadami
funkcjonowania i organizacji pracy biura projektów, pracowni, zespołów projektowych;
a w szczególności
 kolejnością etapów sporządzania projektowej dokumentacji budowlanej;
 poznanie zasad współpracy architekta z projektantami poszczególnych branż
technicznych;
 zorientowanie się we współzależnościach na linii inwestor – projektant wykonawca
W miarę możliwości wskazane jest poznanie przez studenta pełnej problematyki
projektowania.
4. MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYKI
Biura projektowe, pracownie projektowe, zespoły projektowania architektoniczno
budowlanego na podstawie zawieranych umów wg obowiązujących przepisów.
5. ZAKRES TEMATYCZNY PRAKTYKI
Praktyka zawodowa z zakresu projektowania powinna obejmować następujący
podstawowy zakres:
 zasady sporządzania dokumentacji projektowej
 podstawowe materiały do projektowania
o wypisy z planów miejscowych zagospodarowania
o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
o warunki zabudowy i zagospodarowania inwestycji celu publicznego
o warunki techniczne w zakresie instalacji budowlanych,
 zakres opracowań projektowych w odniesieniu do udzielanego pozwolenia na
budowę
 forma projektu budowlanego
 rysunki, opisy techniczne, wykazy dokumentacji
 koordynacja międzybranżowa przy sporządzaniu projektów,
 zasady sprawdzania projektów budowlanych,
Ponadto należy zapoznać się z aktualnie prowadzonymi pracami projektowymi
i przedstawić to w sprawozdaniu z praktyki.
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Integralną częścią praktyki powinna być wizja lokalna miejsca lokalizacji
projektowanego obiektu połączona z ewentualną inwentaryzacją. Szczegółowy program
praktyki określa jednostka prowadząca praktyki lub opiekun merytoryczny.
6. WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYKI:
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 42/14 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24
czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu praktyk studenckich warunkiem zaliczenia
praktyki jest wywiązanie się z zadań określonych w programie praktyki oraz
przedłożenie przez studenta Wydziałowemu Kierownikowi praktyk niezwłocznie po jej
zakończeniu następujących dokumentów:
 Umowy o organizację praktyki studenta Politechniki Świętokrzyskiej zawartą
między Uczelnią reprezentowaną przez Dziekana Wydziału a „zakładem pracy”,
w którym odbywała się praktyka – załącznik 1 Regulaminu,
 Oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem praktyk – załącznik 2
Regulaminu,
 Sprawozdania z praktyki studenckiej, poświadczonego czytelną pieczęcią
z podpisem Zakładowego Opiekuna praktyki (osoby posiadającej uprawnienia
do projektowania architektoniczno urbanistycznego) – załącznik 3 Regulaminu,
 Dziennika Praktyk, w którym wypełnione karty tygodniowe praktyki zostały
poświadczone czytelną pieczęcią z podpisem Zakładowego Opiekuna praktyki
(osoby posiadającej uprawnienia do projektowania architektoniczno
urbanistycznego),
 odpowiednio wypełniony indeks.

Wydziałowy Kierownik ds. praktyk studenckich
na kierunku architektura
dr inż. Piotr Dobosz
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