
Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 
architekta WA PG, studia I stopnia 

Program stary 
(od 2018/19) 

Program 
przejściowy  
(od 2019/20) 

Program zgodny ze 
standardami 
(od 2020/21) 

 

Grupy zajęć, w ramach których osiąga się szczegółowe 
efekty uczenia się 

Liczba godzin Liczba 
pkt 
ECTS 

Liczba 
godzin 

Liczba 
godzin 

Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 
ECTS 

Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 
ECTS 

  

A. Projektowanie 1325, w tym: 

80 

28,5% 47%   

A.1. Projektowanie architektoniczne i urbanistyczne 1245 555 45 930 68     

A.2. Projektowanie ruralistyczne, projektowanie wnętrz i 
projektowanie specjalistyczne wynikające z uwarunkowań 
lokalnych 

80 45 4 135 8     

B. Kontekst projektowania 900, w tym: 

55 

1650 116 1185 82     

B.1.Teoria i historia architektury i urbanistyki, architektura 
krajobrazu, ochrona dziedzictwa, kulturoznawstwo, 
ochrona środowiska i ekologia, ekonomika procesu 
inwestycyjnego, prawo w procesie inwestycyjnym,  
ergonomia 

300 720 50 510 34     

B.2.Inżynieria, technika i technologia: budownictwo i 
materiałoznawstwo, konstrukcje budowlane, statyka i 
mechanika budowli, fizyka budowli, instalacje budowlane i 
infrastruktura miasta 

300 510 35 360 24     

B.3.Warsztat projektowy: rysunek, malarstwo, techniki 
warsztatowe, techniki komputerowe, modelowanie, 
matematyka, geometria 

300 465 31 345 26     

C. Zajęcia uzupełniające, w szczególności: języki obce 
oraz –  do wyboru – filozofia i estetyka, historia sztuki, 
socjologia i psychologia środowiskowa 

120 10 120 5 165 8     

 D. Praktyki zawodowe  40  6  40     

E. Dyplom: przygotowanie pracy dyplomowej i 
przygotowanie do egzaminu dyplomowego (część 
teoretyczna i część praktyczna) 

50 10 
180 

(w tym 
165 proj) 

29 
240 

(w tym 
225 proj) 

32     

Do dyspozycji uczelni (np.WF, seminaria ob.) 405 45 120 6 60 0     

razem 2800 240 2655 210 2745 240     
Do dyspozycji uczelni pozostawia się nie mniej niż 405 godzin zajęć (45punktów ECTS), które mogą być realizowane jako zajęcia uzupełniające wiedzę, umiejętności lub kompetencje 

społeczne, z tym że program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 5% liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia 

studiów. Wychowanie fizyczne jest przedmiotem obowiązkowym na studiach stacjonarnych, prowadzonym w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin. Zajęciom tym nie przypisuje się punktów 

ECTS.  Program studiów umożliwia studentowi uzyskanie nie mniej niż 5 punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych. 

Program obecny: 

Projektowanie: 555+45+165=765  → 28,5% 

Program przejściowy: 

Projektowanie: 1) 930+135+225=1290  → 47%       
 


