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Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, zwana dalej Uczelnią, nie 

pokrywa kosztów związanych z realizacją praktyk zawodowych, ani też kosztów 

ponoszonych przez studentów i biuro projektowe. 

1. Formę, zasady odbywania praktyki zawodowej, jej wymiar oraz liczbę punktów ECTS 

jaką student musi uzyskać w ramach zaliczenia przedmiotu określa rozporządzenie 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekt. 

2. Studenckie praktyki zawodowe mogą mieć formę zatrudnienia i powinny być 

realizowane w jednostkach projektowych, w których opiekun studenta jest członkiem 

Izby Architektów oraz posiada uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz posiada doświadczenie zawodowe 

nabyte w działalności projektowej i budowlanej. 

3. Praktyki zawodowe objęte są programem nauczania i stanowią integralną część procesu 

kształcenia. 

4. Praktyki zawodowe podlegają obowiązkowemu zaliczeniu przez opiekuna 

merytorycznego*. 

5. Zaliczenie praktyk zawodowych wykazuje się w karcie okresowych osiągnięć studenta, 

sporządzonych w formie protokołów zaliczeń. 

6. Koordynacją i nadzorem praktyk zawodowych zajmuje się opiekun merytoryczny* z 

ramienia Uczelni wyznaczony przez Dyrektora Instytutu. 

7. Student jest zobowiązany do indywidualnego wyboru biura projektowego/pracowni 

projektowej spełniającej warunki określone w pkt. 3. Student w poszukiwaniu biura / 

pracowni może się posiłkować dostępną listą biur znajdującą się na stronie Izby 

Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Zaliczenie odbywa się na podstawie sprawozdania studenta oraz opinii opiekuna 

studenta wystawionej na podstawie odbytej praktyki zawodowej w biurze projektowym 

i wykonaniu określonych czynności związanych z procesem projektowym tj.: 

opracowaniem dokumentacji arch. - budowlanej, koordynacją projektową i realizacji 

inwestycji, nadzoru nad realizacją inwestycji w ramach nadzoru autorskiego, a także 

funkcjonowaniem i organizacją biura/ pracowni. 

9. Student studiów I stopnia jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w 

następującym zakresie: 

a) Praktyki warsztatowe, w tym plener rysunkowy, praktyka inwentaryzacyjna- 

architektoniczna  i praktyka urbanistyczna w wymiarze 5 tygodni; 

b) Praktyka zawodowa- architektoniczna - w wymiarze 1 semestru   



oraz przygotowania sprawozdania z praktyk zawodowych w ramach pracy własnej. 

10. Zaliczenia praktyk zawodowych dokonuje opiekun merytoryczny* na podstawie 

sprawozdania które obejmować będzie dzienniczek praktyk studenckich, portfolio 

zawierające wykonywane przez studenta prace, których wykonanie potwierdzi opiekun 

studenta. 

11. Członkowie Izby Architektów RP jako opiekunowie studenta nie oceniają studentów, 

takie zadanie ma wyłącznie opiekun merytoryczny. 

12. Warunkiem zaliczenia semestru, którego program przewiduje realizację określonego 

rodzaju praktyki zawodowej jest zaliczenie praktyk zawodowych. 

13. Praktyki zawodowe organizowane są w jednostkach na podstawie Umowy zawartej 

przez Uczelnię z zakładem pracy, przed rozpoczęciem praktyk. 

14. Student jest zobowiązany prowadzić na bieżąco dokumentację w dzienniku praktyk 

studenckich, w postaci cało tygodniowych zapisów czynności wykonywanych podczas 

praktyki, potwierdzoną czytelną pieczątką placówki i podpisem opiekuna studenta 

będącego członkiem izby architektów. 

15. Student jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich nieprawidłowościach związanych z 

organizacją i przebiegiem praktyki w wybranym biurze - pracowni. 

 

* Opiekun merytoryczny – opiekun z ramienia Uczelni 


