Cel praktyk na Kierunku Architektura
Studia I stopnia - Inżynierskie
1. Informacja ogólna
Praktyki studenckie na Kierunku Architektura obejmują następujące przedmioty:
- po II semestrze studiów – plener rysunkowy (realizowane jako ćwiczenia terenowe
z prowadzącymi zajęcia nauczycielami akademickimi , 60 godzin), zaliczenie na
ocenę, oddanie kompletu prac
- po IV semestrze studiów – praktyka inwentaryzacyjna architektoniczno –
urbanistyczna (realizowane jako ćwiczenia terenowe z prowadzącymi zajęcia
nauczycielami akademickimi 2 tyg. – 60 godzin), zaliczenie na ocenę, oddanie
dokumentacji inwentaryzacyjnej
- po IV semestrze studiów – praktyka budowlana, (indywidualnie poza uczelnią
w firmie budowlanej, 2 tyg. – 60 godzin), zaliczenie na ocenę wg opinii opiekuna
praktykanta na budowie
- po VI semestrze studiów – praktyka przed dyplomowa (indywidualnie poza
uczelnią w biurze projektowym lub pod opieką uprawnionego architekta, 2 tyg. – 60
godzin), zaliczenie na ocenę wg opinii opiekuna praktykanta w biurze
2. Cel praktyk
1. Plener rysunkowy to zajęcia terenowe mające przygotować studentów do
samodzielnego, szybkiego szkicowania w terenie jak i wykonywania prac malarskich
z natury. Rysunek i malowanie w plenerze uwrażliwia na estetykę otaczającego
środowiska i wyrabia umiejętność szybkiego zapisu myśli w formie szkicu, co jest
istotą rysunku architektonicznego. W trakcie trwania pleneru studenci zapoznają się
z technikami malarskimi takimi jak akwarela, tempera, pastela itp. Wyjazdowa forma
pleneru umożliwia studentom zapoznanie się z ciekawymi, malowniczymi miejscami
i pogłębia wiedzę o historii architektury, sztuki i kulturze. Oceniane prace są
indywidualnie, na podstawie nie tylko efektu końcowego ale i indywidualnego wkładu
pracy i rozwoju plastycznego każdego studenta.
2. Praktyka inwentaryzacyjna architektoniczno – urbanistyczna jest formą zajęć
terenowych mających zaznajomić studentów z zasadami przeprowadzania
inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej i studiów urbanistycznych.
Inwentaryzacja, czyli pomiar obiektu w terenie, jago przeanalizowanie i narysowanie
jest elementem procesu projektowego, a inwentaryzacja urbanistyczna jest podstawą
dla analiz i projektów z dziedziny urbanistyki i planowania przestrzennego. Okres
trwania praktyki podzielony jest na dwie części: pomiary obiektu architektonicznego
i analizę urbanistyczną wybranego terenu. Studenci pracują w grupach 2-6
osobowych, których wielkość uzależniona jest od stopnia trudności obiektu
architektonicznego lub rozmiarów obszaru miejskiego podlegającego inwentaryzacji.
3. Praktyka budowlana dla studentów kierunku Architektura ma na celu
zaznajomienie ich z organizacja placu budowy i przebiegiem prac budowlanych w
możliwie najszerszym zakresie. Ważne jest by student obserwując budowę mógł
uczestniczyć w różnych etapach prac i zapoznać się z rolą poszczególnych

uczestników budowy oraz organizacją placu. Studenci we własnym zakresie znajdują
firmy, w których odbywają praktykę, a następnie konsultują wybór z pełnomocnikiem
dziekana ds. praktyk studenckich, celem podpisania umowy - porozumienia
o odbywaniu praktyk.
Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie zestawu dokumentów, w skład
których wchodzą: porozumienie o przyjęciu praktykanta na praktykę, dziennik praktyk,
charakterystyka praktykanta napisana przez kierującego praktyką w zakładzie pracy
i załączniki – dokumentacja fotograficzna lub rysunkowa wraz z opisem prac
budowlanych.
4. Praktyka projektowa jest specjalistyczną praktyką odbywaną w biurach
architektonicznych lub autorskich pracowniach projektowych, wybieranych
samodzielnie przez studentów. Celem praktyki jest zapoznanie się z organizacja
pracy w biurze architektonicznym, przebiegiem procesu inwestycyjnego i rolą w nim
poszczególnych osób. Ważnym doświadczeniem dla studentów jest uczestniczenie
w składaniu dokumentacji budowlanej, zaznajomienie się z rolą i zakresem projektów
branżowych i uświadomienie sobie zakresu pracy architekta - projektanta. Wielu
studentów przedłużała dobrowolnie okres trwania praktyki do miesiąca, lub dłużej, co
świadczy o ich zainteresowaniu i zaangażowaniu w proces projektowy. Wartym
podkreślenia jest fakt szukania przez większość studentów uznanych pracowni
projektowych, w celu odbycia tej praktyki.
Zaliczenie praktyki odbywa się na podstawie zestawu dokumentów, w skład
których wchodzą: porozumienie o przyjęciu praktykanta na praktykę, dziennik praktyk,
charakterystyka praktykanta napisana przez kierującego praktyką architekta
i załączniki – fragment dokumentacji projektowej przy której wykonywaniu student
uczestniczył.

