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Kto nie ma cierpliwości, może niech 
lepiej od razu poszuka sobie innego 
kierunku studiów. Rozczaruje się 

też ten, kto nie ma wyobraźni, uzdolnień 
plastycznych, „nie czuje” koloru, formy 
ani przestrzeni. 

– Studia są fascynujące – zapewnia 
kandydatów prof. Dariusz Kozłowski, 
dziekan Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej. Bardzo zachwala artystyczny 
aspekt studiów. Wystarczy wejść na stronę 
internetową wydziału, by dać się ponieść 
zachętom prof. Kozłowskiego: zajęcia 
z rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografiki... 
Wprost bogate życie artystyczne. Do tego 
– jak zapewnia profesor – jest bogate życie 
towarzyskie: wyprawy turystyczne, bale 
architektów. I są też bardzo pouczające 
wyjazdy – co roku na europejskie uczelnie 
wyjeżdża stąd ponad 100 studentów, kilkuna-
stu pogłębia wiedzę w USA i Kanadzie. 

Zostać studentem  
architektury 

Co prawda, to wciąż kierunek nie tak 
popularny, jak na przykład kosmetologia 
czy psychologia (tam o jedno miejsce potrafi 
walczyć nawet i 20 osób), ale i na architek-
turze już od dawna mniej jest indeksów niż 
chętnych. Weźmy na przykład architekturę na 
Politechnice Gdańskiej – w czasie ostatniego 
naboru było ponad trzech kandydatów na 
jedno miejsce (aby się dostać, trzeba było 
mieć przynajmniej 44,5 pkt z egzaminów 
maturalnych i 38 pkt ze sprawdzianu 

Dobry architekt to artysta. Ale równo-
cześnie matematyk, fizyk, historyk, 
urbanista, logistyk, konstruktor, 
materiałoznawca... Musi też znać się 
na prawie. No i świetnie radzić sobie 
z programami komputerowymi!

ARCHITEKTURA Małgorzata Święchowicz
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Z planu zajęć  
matematyka, geometria wykreślna, historia architektury 
i urbanistyki, fizyka budowli, mechanika budowli, podstawy 
projektowania architektonicznego, projektowanie urbani-
styczne, budownictwo ogólne i materiałoznawstwo, konstruk-
cje budowlane, instalacje budowlane, techniki plastyczne, 
ekonomika procesu inwestycyjnego, etyka zawodu architekta 
i ochrona własności intelektualnej, ochrona zabytków, 
planowanie przestrzenne i regionalne, organizacja procesu 
inwestycyjnego, prawo budowlane 
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uzdolnień). Na Politechnice Krakowskiej 
był jeszcze większy odsiew – o przyjęcie na 
studia stacjonarne zabiegało ponad cztery 
razy więcej kandydatów, niż uczelnia mogła 
przyjąć. Minimalny próg punktowy dla przy-
szłych architektów: 119. 

Aby w ogóle myśleć o architekturze, 
trzeba się przygotować na dwuetapowe 
postępowanie rekrutacyjne. Poza konkur-
sem świadectw (na maturze warto zdawać 
matematykę, historię, historię sztuki) nie da 
się uniknąć egzaminu sprawdzającego uzdol-
nienia plastyczne i predyspozycje do zawodu 
architekta. W Białymstoku, Szczecinie, we 
Wrocławiu trzeba dać z siebie wszystko na 
egzaminie z rysunku odręcznego. W Gdańsku 
poza rysunkami martwej natury czy postaci, 
wymagany jest test z wyobraźni przestrzennej 
i wykazujący zainteresowanie architekturą. 

W  Warszawie kandydat dostaje trzy 
zadania – każde jest oceniane w skali od 0 
do 100 pkt. Najpierw rysunek z wyobraźni, 
później rysunek z elementami geometrii. 
Można je wykonać w dowolnej technice 
(ołówki, kredki, akwarele... – uwaga, przybory 
przynosi kandydat!). Ostatni test, to zadanie 
ujawniające zdolności logicznego myślenia 
i komponowania przestrzeni. 

A na studiach? 
Niestety, nie ma co wyłącznie liczyć na miłe 

zajęcia z rysunku i malarstwa. Dużo też będzie 
matematyki, geometrii wykreślnej. W planie 
obowiązkowo jest też socjologia środowiska, 
akustyka architektoniczna, mechanika i fizyka 
budowli. Kto chce wiedzieć, co go czeka, 
proszę bardzo. Oto mała próbka: „Wraz ze 
wzrostem zawilgocenia w wąskich porach 

materiału następuje kondensacja kapilarna 
i zaczynają się tworzyć obszary (mostki) 
kondensatu, ograniczone z dwóch stron 
meniskami wklęsłymi. Dyfundująca przez 
materiał para wodna skrapla się na jednym 
z menisków ...” (to tylko cytat z jednej książki: 
„Budownictwo ogólne”, tom 2, „Fizyka 
budowli”; praca zbiorowa pod kier. prof. 
Piotra Klemma). 

Andrzej Kurzawski, 
prezes poznańskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich  

Aby mieć uprawnienia do wykonywania zawodu architekta, trzeba po studiach odbyć przynajmniej roczną 
praktykę na budowach i mieć trzyletnią praktykę w projektowaniu. To raczej minimum. Niektórym praktykowanie 
może zająć jeszcze więcej czasu. A solidna praktyka, to nie wszystko – trzeba też zdać egzamin. Dopiero wówczas ma 
się uprawnienia i można podpisywać się pod projektami. 

Lepiej nie zwlekać ze zdobywaniem zawodowych szlifów, polecam szukać sobie zajęcia już na studiach. Nie można 
być dobrym tylko w teorii. Praktyka w biurach, przy projektowaniu, wydaje się niezbędna – pozwala zrobić dobry projekt 
dyplomowy, a przede wszystkim przygotowuje do zawodu. Początki zwykle są bardzo trudne, jest duża konkurencja, 
zarobki są niezbyt wysokie. Im większe miasto, tym dla architekta lepiej: większe możliwości, lepsze wynagrodzenie. 

Trzeba pamiętać, że architektura to nie jest zajęcie dla indywidualistów – pracuje się w zespole. Bywają zespoły 
o strukturze demokratycznej – wszyscy są na równych prawach. I zespoły, w których wyraźnie widać lidera. 

W architekturze też – tak jak w życiu – raczej niemożliwe jest, żeby wszyscy robili wszystko. Są specjaliści od 
pracy koncepcyjnej, którzy nie lubią wchodzić w techniczne szczegóły. I są ci, którzy najlepiej poruszają się w sferze 
technicznej. 

Aby osiągnąć biegłość w zawodzie, trzeba wielu lat. Choć zdarzają się – jak w każdej dziedzinie – tak zwane 
dzieci szczęścia. Im udaje się odnieść sukces szybciej niż innym. 

Kto zdecyduje się na ten zawód, musi wiedzieć, że nie będzie pracował od 7.30 do 15.30. To praca, w której nie 
ma limitów czasu. Kandydat na architekta powinien od razu o tym wiedzieć i pogodzić się z tym. Najlepiej też, żeby 
pogodziła się z tym jego rodzina. 

Zdaniem zawodowca 

Praktyki studenckie  
Oto przykłady z Wydziału Architektury Politechniki 
Gdańskiej: 
1. Praktyka budowlana – 4 tygodnie  
po II semestrze (studenci zapoznają się  
z dokumentacją techniczną, procesami budowlanymi); 
2. Ćwiczenia terenowe ruralistyczne 
– 7 dni po II semestrze (zbieranie informacji 
dotyczących układu przestrzennego wybranej miej-
scowości, cech charakterystycznych zabudowy, warto-
ści środowiska przyrodniczego i krajobrazu); 
3. Plener malarski – 7 dni po IV seme-
strze (cel: wykształcenie wrażliwości na zagadnie-
nia kompozycji i koloru, plener kończy się wystawą 
prac studentów); 
4. Inwentaryzacja zabytków architek-
tury – 10 dni po VI semestrze (umiejętność 
wykonywania inwentaryzacji jest niezbędnym ele-
mentem codziennej zawodowej praktyki architekta); 
5. Inwentaryzacja urbanistyczna  
– 10 dni po VI semestrze (cel: inwentary-
zacja funkcjonalna, przestrzenna i kompozycyjna 
wybranego fragmentu miasta); (wnętrza urbani-
stycznego, bloku urbanistycznego i in.); 
6. Praktyka przeddyplomowa – 4 tygo-
dnie po VIII semestrze (studenci odbywają 
tę praktykę w wybranych przez siebie biurach czy 
pracowniach projektowych). 
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Uprzedzamy: nie wystarczy być artystą, 
żeby być architektem. Na pocieszenie możemy 
dodać: poza matematyką czy fizyką, są też 
zajęcia z języków obcych (b. ważne na tych 
studiach!!!), także z historii sztuki, estetyki, 
technik graficznych, komputerowych. 

Praktycy uprzedzają: na rynku jest spora 
konkurencja, więc wyścig o pozycję w bran-
ży zaczyna się już na studiach. To norma, 
że studenci na długo przed dyplomem 
zaczynają współpracę z biurami projektów. 
Starają się też kończyć dodatkowe kursy, 
biorą udział w warsztatach, zapisują się do 
szkół designerskich. 

Nie da się przebrnąć przez studia, nie 
będąc kreatywnym, siedząc wyłącznie na 
uczelnianych wykładach. Choćby dlatego, że 
wykłady to tylko 30 procent wszystkich zajęć. 
Połowa to ćwiczenia. Reszta – projektowanie 
i laboratoria. Warto też wiedzieć, że studia 
są kosztowne: wydaje się na materiały do 
pracy, druki wielkoformatowe. 

Studia podzielone 
Studia na kierunku architektura i urbanistyka 

są dwustopniowe – mogą w sumie trwać pięć 
lub sześć lat. I stopień, to 7 (lub 8) semestrów. 
II stopień – 3 (lub 4) semestry. 

Co się wie po studiach I stopnia? 
Sporo. Na ogół ma się już za sobą  

2,5 tys. godzin zajęć. Między innymi z historii 
i teorii architektury oraz urbanistyki, z prawa 
budowlanego, ekonomiki, projektowania 
architektonicznego i urbanistycznego. Absol-
went takich studiów powinien znać przepisy 
techniczno-budowlane, metody organizacji 
i przebiegu procesu inwestycyjnego oraz 
projektowego nie tylko w naszym kraju, ale 
też w państwach Unii Europejskiej. Konieczna 
jest znajomość języka obcego (na poziomie 

Uczelnie z Wydziałami Architektury 
è   Politechnika Białostocka  

www.pb.bialystok.pl 
è   Politechnika Gdańska  

www.pg.gda.pl 
è   Politechnika Śląska w Gliwicach  

http://zeus.polsl.gliwice.pl 
è   Politechnika Krakowska  

www.pk.edu.pl 
è   Politechnika Łódzka  

www.p.lodz.pl 
è   Politechnika Poznańska  

www.put.poznan.pl 
è   Politechnika Szczecińska  

www.tuniv.szczecin.pl 
è   Politechnika Warszawska  

www.pw.edu.pl 
è   Politechnika Wrocławska  

www.pwr.wroc.pl

biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu 
ształcenia Językowego Rady Europy). 

Po studiach I stopnia otrzymuje się tytuł inżynie-
ra, ale można być jedynie pracownikiem pomocni-
czym. Lepiej więc nie odpuszczać sobie studiów  
II stopnia. Tu liczba godzin może sięgać 900 
i więcej. Po takiej dawce absolwenci – jak 
zapewniają uczelnie – powinni być przy-
gotowani do podjęcia twórczej działalności 
w zakresie projektowania architektonicznego 
i urbanistycznego. Otrzymują tytuł magistra 
inżyniera. Mogą myśleć o samodzielnych 
stanowiskach. 

Na razie jednak tylko myśleć – bo samo 
skończenie studiów, to wciąż jeszcze żadna 
gwarancja, że drzwi kariery się otworzą. 
Aby rozwijać się w tym zawodzie, a przede 
wszystkim, żeby mieć uprawnienia – trzeba 
kilkuletniej praktyki (na budowie i w biurze 
projektów), a na koniec trzeba jeszcze zdać 
egzamin zawodowy przed lokalną komisją 
egzaminacyjną przyznającą uprawnienia 
architektom i inżynierom. Nie wszystkim się 
to udaje. I nie każdemu się chce. 

Jest praca! Ale jaka? 
Po studiach zatrudnienia można szukać 

w biurach i pracowniach projektowych, 
w pracowniach konserwacji zabytków. Także 
w organach administracji samorządowej 
i państwowej, instytucjach badawczych, 
jednostkach zajmujących się doradztwem 
inwestycyjnym. 

Niektórym zapewne marzy się między-
narodowa kariera.Wielu wyobraża sobie 
olbrzymie wygrane w architektonicznych 
konkursach. Trzeba przyznać – wygrane 

w konkursach na architektoniczne projekty 
mogą zawrócić w głowie. Stawki są kuszące 
nawet u nas w kraju. Na przykład pracownie 
architektoniczne Dawos oraz JEMS, które 
wygrały konkurs na opracowanie koncepcji 
zagospodarowania okolic Stadionu Narodo-
wego w Warszawie otrzymały w nagrodę 
100 tys. złotych. Z kolei w konkursie na 
koncepcję zagospodarowania kilku hektarów 
nad Motławą w Gdańsku główna nagroda 
sięgała 100 tys. euro. 

A koncepcje to dopiero początek. Praw-
dziwe pieniądze są za gotowe projekty. Na 
przykład wokół Stadionu Narodowego ma 
powstać centrum kongresowe, do tego hotel 
5-gwiazdkowy, hale wystawienniczo-targowe, 
hala imprezowa, centrum rozrywkowe... 
Budowa może pochłonąć 100 mln złotych. 
Z tego mniej więcej 6 mln to będzie koszt 
projektu. 

Czyż to nie kusząca perspektywa 
dla każdego architekta? Niestety, tak jak 
uprzedzaliśmy, początki w tym zawodzie 
mogą nie być wcale różowe. Wystarczy 
wejść na internetowe forum, na którym 
architekci dyskutują o zarobkach, żeby mieć 
pełen obraz: stażysta, projektant konstrukcji 
budowlanych (rok po studiach) zarabia 800 
złotych miesięcznie. Od 1,5 do 2,5 tys. – za-
rabiają „wyrobnicy” w biurach projektowych 
(wyrobnikami nazywa się ludzi z dyplomem, 
ale na ogół bez praktyki i bez uprawnień 
potwierdzonych egzaminem państwowym). 
Im ktoś ma większą praktykę (i uprawnienia, 
koniecznie!), tym bardziej sobie chwali ten 
zawód. Są tacy, którzy nawet w małych 
biurach projektowych zarabiają od 4 do 
10–12 tys. złotych miesięcznie.   n

Prosto z uczelni:
Prof. dr hab. inż. Wojciech Dornowski, 
prodziekan Wydziału Architektury Wyższej Szkoły 
Ekologii i Zarządzania w Warszawie:

Kandydatów na I rok studiów w WSEiZ przyjmujemy na podstawie kolejności 
zgłoszeń (bez egzaminu wstępnego, ilość miejsc ograniczona). Nie wymagamy zdawania 
konkretnych przedmiotów na egzaminie maturalnym. Natomiast sprawdzianem 
predyspozycji do zawodu architekta jest pierwszy semestr nauki, w którym nasi 
studenci powinni pozytywnie zaliczyć przynajmniej dwa z tzw. przedmiotów progowych 

(rysunek i malarstwo, geometria wykreślna, podstawy projektowania architektonicznego).
Studia na kierunku architektura i urbanistyka obejmują teoretyczne oraz praktyczne aspekty kształcenia w zakresie 

architektury i urbanistyki oraz dają podstawy do zdobywania przez absolwentów wielu specyficznych umiejętności, m.in.: 
projektowania architektonicznego, rozumienia relacji pomiędzy ludźmi, budynkami a otoczeniem, rozumienia problemów 
konstrukcyjnych i inżynierskich, a także podstawowej znajomości ekonomii, zarządzania, przepisów i procedur. 

Po ukończeniu czteroletnich studiów inżynierskich absolwent kierunku architektura i urbanistyka jest przygotowany do 
pracy w wykonawstwie architektoniczno-budowlanym, nadzorze budowlanym. Może też brać udział w pracach związanych 
z twórczym planowaniem urbanistycznym i projektowanie architektonicznym obiektów wraz z otoczeniem. 

Samodzielność zawodową architekci zdobywają zwykle po czterech latach praktyki zawodowej, pracując najczęściej 
w pracowniach projektowych i bezpośrednio na budowie w nadzorze budowlanym. Zawód ten można wykonywać również 
poza granicami kraju, znanych jest przecież wielu polskich architektów, tworzących w różnych miejscach na świecie.


