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Regulamin Praktyki Zawodowej - Inwentaryzacyjnej  

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej 2020, Kierunek 

Architektura 

 

 

PRAKTYK INWENTARYZACYJNA  studia inż. semestr 4 

Przedmiot obowiązkowy (do zaliczenia z co najwyżej rocznym opóźnieniem)                            

TAK    

Typy zajęć: 

Projekt 

Seminarium 

Ćwiczenia 

Wykład 

Laboratorium 

Liczba godzin/sem. 

XX 

XX 

XX 

30 

XX 

 Punkty ECTS: 

4 

Egzamin: 

nie 

 

Jednostka prowadząca przedmiot:  

Zakład Architektury Polskiej, Pracownia Architektury Polskiej 

Kierownik przedmiotu:  

Prowadzący zajęcia odpowiedzialni za grupy:  

 

1. Wymagania wstępne  

Aby zapisać się na przedmiot Praktyka Inwentaryzacyjna należy zaliczyć sekwencję 

przedmiotów: Historia Architektury Powszechnej 1 i 2. Historia Architektury 

Powszechnej oraz Architektura Polska 1 i 2 

 

2. Zasady obecności na zajęciach 

 

- Obecność praktyce jest obowiązkowa (dopuszczalny limit nieobecności, bez względu  

na ich przyczynę) to 2 dni praktyk. (praktyki trwają dwa tygodnie – 10 dni roboczych). 

 

3. Krótki opis organizacji zajęć 

 

 - Praktyki odbywają się w grupach w/w zapisów w systemie USOS, polegają na wykonaniu 

przez studentów w (podgrupach podzielonych przez prowadzącego) pomiaru, lub określonej 

części pomiaru obiektu architektonicznego o wartościach historycznych, 

 - Podczas praktyk studenci zobowiązani są wykonać pomiary budowli lub jej części  

oraz wykreślenie na ich podstawie rysunków inwentaryzacyjnych w skalach i technice 

określonej przez prowadzącego   

- Studentka/student nie może samodzielnie zmienić grupy praktyk. 
 

 

4. Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia 

 

Warunki zaliczenia ćwiczeń to: 

- udział w praktykach, 

- oddanie rysunków pomiarowych zweryfikowanych przez prowadzącego praktykę pod 

kontem poprawności wykonanych pomiarów i wykonanych rysunków. 

- 

5. Materiały i urządzenia dopuszczalne przy weryfikacji efektów uczenia się 

 

Sprzęt pomiarowy elektroniczny bądź tradycyjny, przyrządy kreślarskie i programy 

komputerowe do wspomagania projektowania. 



Załącznik nr 5b do załącznika do uchwały nr 521/XLIX/2020 Senatu PW 

z dnia 17 czerwca 2020 r. 
 

 

Strona 2 z 2 

 

 

6. Zasady zaliczania przedmiotu i wystawiania oceny końcowej 

 

- zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie oddanych rysunków inwentaryzacyjnych 

ocenianych pozytywnie pod względem merytorycznym przez prowadzącego.  

 

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

poprawiania ocen 

 

 - o zaliczeniu praktyki student dowiaduje się w momencie oddania zaakceptowanego 

rysunku. 

 

8. Możliwości i zasad udziału studentów w dodatkowych terminach sprawdzianów  

i egzaminów – nie dotyczy 

 

 

9. Zasady powtarzania z powodu niezadowalających wyników w nauce poszczególnych 

    typów zajęć realizowanych w ramach przedmiotu 

 

- w przypadku niezaliczenia praktyki zachodzi konieczność jej powtórzenia. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 


