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Regulamin Praktyki Zawodowej - Urbanistycznej 

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej 2020, Kierunek 

Architektura 

 

PRAKTYKA URBANISTYCZNA 04PR-U studia 

inżynierskie 

semestr 4 

Przedmiot obowiązkowy (do zaliczenia z co najwyżej rocznym opóźnieniem)           nie    

Typy zajęć: 

praktyka 

Liczba godzin/sem. 

2 tygodnie / 10 dni rob. 

 Punkty ECTS: 

3 

Egzamin: 

nie 

 

Jednostka prowadząca przedmiot:  

Katedra Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej 

Kierownik przedmiotu:  

Prowadzący zajęcia odpowiedzialni za grupy:   

 

1. Wymagania wstępne  

Aby zapisać się na przedmiot Praktyka urbanistyczna należy zaliczyć sekwencję przedmiotów 

z grupy 03PU: Elementy kompozycji urbanistycznej i projekt: Kształtowanie struktur 

miejskich oraz wykład Wprowadzenie do urbanistyki (04KH-Wu). 

 

2. Zasady obecności na zajęciach 

 

Praktyki trwają 2 tygodnie (10 dni roboczych). Obecność praktyce jest obowiązkowa,  

a dopuszczalny limit nieobecności, bez względu na ich przyczynę, to 2 dni praktyk. 

 

3. Krótki opis organizacji zajęć 

- Praktyki odbywają się w grupach wg zapisów w systemie USOS. 

- Praktyki polegają na wykonaniu oceny stanu zagospodarowania terenu, który zostanie 

wskazany przez prowadzącego. Wymagane jest sporządzenie inwentaryzacji 

urbanistycznej, polegającej na skonfrontowaniu informacji o terenie pozyskanych z map  

i wyników badań terenowych, przeprowadzonych na miejscu, a następnie określenie 

problemów funkcjonalnych, przestrzennych, środowiskowych i technicznych terenu. 

- Stan zaawansowania prac i ich prawidłowość będą na bieżąco monitorowane przez 

prowadzącego. 

- Skala i technika rysunków i części opisowych zostanie określona przez prowadzącego.  

- Studenci będą pracowali w podgrupach wskazanych przez prowadzącego. 
 

 

4. Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia 

Warunki zaliczenia ćwiczeń to: 

- udział w praktykach,  

- oddanie rysunków i opisów zweryfikowanych przez prowadzącego praktykę pod kątem 

poprawności wykonanych analiz i rysunków. 

 

5. Materiały i urządzenia dopuszczalne przy weryfikacji efektów uczenia się 

Sprzęt pomiarowy elektroniczny bądź tradycyjny, przyrządy rysunkowe i programy 

komputerowe do wspomagania projektowania. 
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6. Zasady zaliczania przedmiotu i wystawiania oceny końcowej 

Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie oddanych rysunków i opisów, ocenianych  

pod względem merytorycznym przez prowadzącego  

 

 

7. Terminy i tryb ogłaszania ocen uzyskiwanych przez studentów oraz zasady 

poprawiania ocen 

 

O zaliczeniu, bądź niezaliczeniu praktyki student dowiaduje się po ocenie kompletności 

analiz i materiałów przez prowadzącego, nie później niż po siedmiu dniach od ich 

przekazania.  

 

 

8. Zasady powtarzania z powodu niezadowalających wyników w nauce poszczególnych 

    typów zajęć realizowanych w ramach przedmiotu 

 

W przypadku niezaliczenia praktyki zachodzi konieczność jej powtórzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


