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PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ PROJEKTOWEJ
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1, Czas trwania praktyki - 4 tygodnie (20 dni - 160 godz. dydaktycznych), po VI semestrze

05 -30.07.2021 lub 02-27.08.2021r. - z zachowaniem co najmniej 4 tygodni nieprzerwanych wakacji

letnich

2. Opiekun dydaktyczno - wychowawczy - mgr inL. arch. Anna Jgdrysko

3. Zasady i miejsce odbywania praktyk

Realizacja praktyki odbywa sig w zal<ladzie pracy/firmielurzgdzie, kt6rej profil rwiqzany jest

z projektowaniem architektonicztrym, na podstawie indyrvidualnego porozumienia migdzy PPUZ,

azakJadempracy.

W trakcie trwania praktyki student otrzymuje konkretne zadania do wykonania, zakt6rychrealizacjg

odpowiada przed patronem (zwieruchnik z ramienia zakJadt pracy).

4" Og6lne zaloLenia i cele praktyk

Celem praktyki jest zapoznanie student6w architektury z problemami realizacji wsp6tczesnej

dokumentacji projektowej. W czasie praktyki studenci, jako przyszli architekci, uzupelniaj4 swoje

teoretyczne wiadomoSci na przyldadzie proces6w i czynnoSci praktycznych w biurze i w trakcie

nadzor6w, poznaj4 problemy organizacji i planowaniaprac projektowych, Sledz4 tryb wsp6ldzialania

pomigdzy zespolem projektowym, analiz:uj4 dokumentacjg bran2ow4 i koordynuj4 j4.

5. Zakres zajg(,w czasie praktyk:

. zapoznanie sig z praktycznymi czynnoSciami zwi?zanymi zprac?w biurze - pracowni projektowej,

. zapoznanie sig z zakresem projektu budowlanego i wykonawczego,

. ocena technologii wzniesienia obiektu budowlanego, etapowanie rob6t,

. tozpoznanie znaczenia roli architekta w koordynacji migdzybran2owej,

. zapoznanie sig z organizaci4 placu budowy,

. wykonywanie pomocnic4rch prac projektowych pod opiek4 patrona,

o uczestniczenie w powstawaniu koncepcji projektu architektonicznego oraz wykonawczego,

. opracowanie zagospodarowania otoczenia obiektu - budynku, miejsca parkingowe, zielen, mala

architektura.

Wszystkie czynno6ci s4 podejmowane z obowiqzkiem stosowania norm i akt6w prawnych w procesie

projektowania,



Efekfy ksztalcenia

Efekt przedmiotowy Odniesienie do kierunkowych efektr5w
ksztalcenia sie

Wiedza - student zna i rozumie:

Wie jak korzystai zwiedzy uzyskanej podczas studi6w i
rozumie wymagania walne w Srodowisku pracy biura lub
urzgdu, kt6rego profil zwi4zany jest z projektowaniem

K_W10 - zna i rozumie metodykg
projektowania architektonicznego i
urbanistycznego o narastaj4cym stopniu
zlo2onoi;ci z ttwzglgdnieniem wymagari
technicznych, spolecznych,
orzv rodniczvch. kulturowvch i orawnvch

Znalub wie jak odszuka6 przepisy techniczno-budowlane
obowi4zuj4ce w trakcie procesu projektowego

K_W15 - ma uporz4dkowan4 i
podbudowan4 teoretycznie wiedzg z

zakresu przygotowania dokumentacji
architektoniczno-budowlanei

UmieietnoSci - student notrafi:
Potrafi stosowa6 r62nego rodzaju metody i narzEdzia do

rozwi4rywania zadah projektowych, zgodne z

obowi4zuj4cymi przepisami prawa, rozporzqdzeniami
oraz normami

K_U16 - potrafi korzysta6 oraz ma

doSwiadczenie w korzystaniu z norm
budowlanych, w tym r6wnie2 norm
konstrukcyjnych (euro kod I - 7),
przepis6w prawnych dotycz4cych
projektowania architektonicznego i
urbanistvczneeo

Potrafi odczytywad oraz sporz4dza6 rysunki budynku
odpowiadaj 4ce kazdemu etapowi proj ektowemu: rysunek
koncepcyjny, architektoniczno - budowlany oraz
wvkonawczv

K_U09 - potrafi opracowa6 dokumentacjg
projektow4 dotyczqc4 realizacji zadania
architektonicznego i urbanistycznego,
przygotowa6 tekst zawieraj4cy om6wienie
wynik6w r ealizacii tego zadania

Kompetencie - student iest eot6w do
Realizowania zadai samodzielnie oraz iako czlonek
zespolu

K_K03 - potrafi pracowa6 w zespole

Student potrafi identyfikowad i rozstrzyga6 problemy
projektowe zwiqzane z wykonywaniem przyszl.ego
zawodu, potrafi my6le6 i dziatal w spos6b kreatywny i
przedsigbiorezy i j ednoczeSnie ety czny

K K08 - ma Swiadomodi
odpowiedzialnoSci za bezpieczeristwo i
skutki ekologiczne projektowanych
budowli oraz 6wiadomo66 roli spolecznej
architekta i urbanistv

6. Harmonogram praktyki

DZIEN ILOSC

GODZIN

PRACY

WY S ZC ZE G O LN I EN IE ZAJqC

I 8 Zapoznanie sig z charakterem pracy i organizacj4 biura. Zapoznanie sig z przepisami o

ochronie tajemnicy pafrstwowej i sluzbowej oraz zprzepisami o bezpieczeristwie i higienie
Dracv.

2. 8 Zapoznanie sig ze struktur4 organizacyjn4 firmy i pracami projektowymi w niej

wvkonvwanvmi.
3. B Zapoznanie z obowiqzkami projektanta, jako uczestnika procesu inwestycyjnego

4. 8 Analiza dokumentacji projektowej zrealizowanego w pracowni obiektu

5. 8 Zapoztnnie sig z przepisami techliczno-budowlanymi obowiEzuj4cymi w trakcie procesu

projektowego.



6 8 Wi zj a 1 okaln a oraz inwent ary zacj a foto gr afrc zna dziaLki bud owlanej .

7 8 lnwentaryzacja rysunkowa - wykonywanie pomiar6w w terenie.

8. 8 Zapoztanie sig z programami komputerowymi do tworzenia dokumentacji technicznej w
danym biurze architektonicznym.

9 8 Spotkanie z projektantamibran? oraz bierne lub aktywne uczestniczenie w spotkaniach z
inwestorami

l0 B Uzupetnianie dokumentacji rysunkowej o brakuj4ce opisy, rzuty, przekroje lub elewacje
budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych lub matych obiekt6w handlowych w
programach komputerowych AutoCad lub ArchiCad lub Revit

u 8 Przygotowanie rysunku zagospodarowania terenu w skali l:500

12 8 Praca nad projektem koncepcyjnym-budynek mieszkalny lub uZyteczno5ci publicznej

1aIJ 8 Wykonywanie rysunk6w bgdqcych skladow4 projektu architektoniczno- budowlanego

t4 8 Zapoznanie sig z r6znicami pomigdzy nadzorem autorskim anadzorem inwestorskim oraz
ooznanie obowiazk6w architekta. i ako uczestnika orocesu budowlaneso.

15. 8 Dokumentacja teclniczna wykonawcza- rysowanie detali wykonawczych wybranego
fragmentu budynku

16. 8 Wykonywanie modelu 3D zadanego obiektu w programach ArchiCad, 3D Studio Max oraz
Sketchup lub Lumion

n. 8 Praca nad r6imymi rozwiqzaniami wykoticzeniowymi oraz wariantami kolorystycznymi
elewaci i budynku i ednorodzinneso

18. 8 Praca nad projektem elementem malej architektury

19. B Poznanie zasadprzygotowania dokumentacji technicznej do druku w zadanej skali

20 8 Kompletowanie, opisywanie otaz wydruki rysunk6w stanowi4cych projekt
architektoniczno -budowlanv

7. Uwagi organizacyjne

Student uzyskuje zaliczenie zprzedmiotu na podstawie uzupelnionego dzienniczka praktyk, dol4czonej

opinii oraz ankiety ewaluacyjnej opiekuna z zaldadt pracy (ws4/stkie dokumenty z pieczqtkq i

podpisem patrona lub wlaSciciela firmy organizujqcej miejsce praktyki).

Dodatkowo student dostarcza opiekunowi z ramienia uczelni dzienne sprawozdanie - w postaci pliku

PDF oraz wydruku w formacie ,{4, Sprawozdanie powinno zawieral informacjg tekstow4 opisuj4c4

zakres prac wykonywanych podczas praktyk zpodzialemnaposzczeg6lne dni oraz rysunki techniczne

przy kt6rych uczestniczyl student. Nalezy r6wniez zal4czy6 zdjgcia z wizji lokalnej oraz zdjgcia lub

skany szkic6w zrobionych podczas inwentaryzacji lub pracy nad projektami koncepcyjnymi.

Opracowanie powinno byc opatrzone strona tytulow4, na kt6rej znajdnj4 sig informacje:

PRAKTYKA ZAWODOWA PROJEKTOWA - imig i nanvisko studenta - rok studi6w - stopiefi -

rok akademicki - Instytut Techniczny -kierunek Architektura - miejsce odb),wania praktyki - nazwa

przedsigbiorstwa -irnig i nazwisko oraz funkcja osoby sprawuj4cej nadz6r nad prac4 studenta (patron).

Przy sporz1dzaniu sprawozdania naleLlt jasno okre6li6, jakiego zamierzenia budowlanego dotycry,

dlatego obowi4zkowo naleLry poprzedzi| to nastgpuj4cymi danymi:

DANE OBIEKTU
. Nazwa obiektu zamierzenia budowlanego;

. Funkcja iprzeznaczenie obiektu;

. Inwestor;



I
. Adres inwestycji; {
. Projektant;

. Data opracowania projektu, opisu.

W zaleznoSci od potrzeb student moLe zawrzed inne informacje, kt6re wg niego s4 niezbgdne.

Sprawozdanie powinno by6 ztohone w spos6b trwaly i estetyczny.

Zgodnie z 59 Regulaminu Proktyk PPUZ prdco zawodowo moie byi podstowq do zaliczenio proktyki.

Decyzjq o zoliczeniu proktyki, podejmuje Opiekun w oporciu o zlo2ony przez studento wniosek wroz z

dokumentacjq potwierdzajqcq osiqgniqte efekty ksztolcenio zgodne z progromem tej praktyki. Wz6r

podania - zaliczenie proktyki na podstowie procy zawodowej wrqz z informocjq o prqcy zowodowej

studento jest zomieszczony no stronie internetowej w zokladce proktyki.

Akceptacja zgodno6ci programu praktykiz zakresem realizowanych uslug biura architektonicznego

Data, pieczqi i podpis.

DYREKTOR
INSTYTUTU TECHNICZNEGO

mgr fuowska


