
Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania 
zawodu architekta 

WA PG, studia II stopnia 
Program stary 

Program 2019/20 Program 2020/21 

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

Liczba 
godzin 

Liczba 
punktó
w 
ECTS 

Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 
ECTS 

Liczba 
godzin 

Liczba 
punktów 
ECTS 

  

A. Projektowanie 430, w tym: 

35 

    

A.1. Projektowanie architektoniczne i urbanistyczne 

 
330 225 17 330 27 

  

A.2. Projektowanie konserwatorskie, planowanie 
przestrzenne i projektowanie specjalistyczne 
wynikające z uwarunkowań lokalnych 

100 105 7 105 8 
  

B. Kontekst projektowania 285, w tym: 

15 

      

B.1.Teoria i historia architektury i urbanistyki, ochrona 
dziedzictwa, kulturoznawstwo, archeologia i teoria 
konserwatorstwa, prawo w procesie inwestycyjnym, 
etyka zawodu, ergonomia 

95 210 13 180 12  

 

B.2.Inżynieria, technika i technologia: zaawansowane 
aspekty techniczne związane z procesem 
projektowania 

95 105 7 105 7  
 

B.3.Warsztat projektowy: integracja procesów 
projektowania oraz metodyka pracy naukowej  95 15 2 90 6  

 

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

40 5 90 6 75 5  
 

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

100 20 165 
(135 proj) 25 150 

(120 proj) 23 
  

Do dyspozycji uczelni (kompozycja, seminaria ob., 
praktyka) 

145 15 135 13  4 
(praktyka) 

  

razem 1000 90 1050 90 1035 92   
Do dyspozycji uczelni pozostawia się nie mniej niż 145 godzin zajęć (15 punktów 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. Liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana wyłącznie w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 10% liczby 

punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów 

Program stary:   Projektowanie: 225+105+135=465  → 44% 

Program przejściowy:  Projektowanie: 330+105+120=555  → 53,6% 

 


