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K rajowa Izba Architektów, Krajowa Rada Izby Architektów 
RP oraz Śląska Okręgowa Izba Architektów RP informują 
o organizacji XIII Międzynarodowej Konferencji Krajów Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej w ramach Grupy Wyszehradz-

kiej — Spotkania Roboczego Grupy V4 w dniach 20 – 22 kwietnia 2017 
roku w Katowicach „Młodzi w Architekturze: od edukacji do prawa 
wykonywania zawodu”.

Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Infrastruktury i Budow-
nictwa, Wojewody Śląskiego p. Jarosława Wieczorka, Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego p. Wojciecha Saługi i Prezydenta Miasta Kato-
wice p. Marcina Krupy. 

Spotkanie będzie poświęcone zagadnieniom młodych architek-
tów wchodzących w zawód, a zwłaszcza edukacji architektonicz-
nej, odbywaniu praktyk zawodowych oraz uzyskiwaniu uprawnień 
i członkostwa w naszej Izbie. Intencją Konferencji jest wszech-
stronne przedstawienie i omówienie powyższych problemów oraz 
wstępne ramowe określenie stanowiska naszej Izby w przedmio-
towym zakresie, mogące stanowić podstawę dalszych działań.

Przedstawiciele Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej IARP, okręgowych 
komisji ze Śląska i Małopolski oraz zaproszeni goście zagraniczni zre-
ferują wieloletnie doświadczenia z przeprowadzonych postępowań 
weryfikacyjnych oraz podzielą się spostrzeżeniami płynącymi z tej 
procedury.

Program konferencji został skonstruowany zgodnie z kierunkiem 
rozwoju zawodowego przyszłego architekta z podziałem na trzy pa-
nele tematyczne.
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PANEL 1.

Dotychczasowe doświadczenia w procesie nauczania 
w systemie dwustopniowym, na wyższych uczelniach 
architektonicznych.

 Czy lepszy system boloński czy jednolite studia magisterskie? 
 Studia akademickie czy zawodowe? 
 Czy studia to teoria bez praktyki czy teoria z praktyką? 
 Ile teorii, ile praktyki a ile twórczości na studiach architektonicznych? 
 Czy praktyka zawodowa powinna mieć miejsce w ramach studiów,  

czy już po ich ukończeniu? 

PANEL 2.

Praktyki zawodowe młodych architektów  
po ukończeniu architektonicznych studiów wyższych.

 Jak praktyka powinna wyglądać — czy ma być praktyką pod okiem 
mistrza, patrona, czy ma mieć charakter współprodukcji dokumentacji?

 Gdzie i co praktykować?
 Jakie są koszty zorganizowania miejsca pracy dla praktykanta 

w pracowni architektonicznej i kto je ponosi?
 Jaką wiedzą praktyczną i zawodową oraz samodzielnością dysponują 

praktykanci po 1 roku pracy w biurze?
 Ile wiedzy i doświadczenia projektowego znajdziemy w architekturze 

przez niego tworzonej?
 Czy po dwuletniej praktyce można przyjąć na siebie pełną 

odpowiedzialność zawodową i tym samym reprezentować zawód 
zaufania publicznego?
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PANEL 3.

Procedury weryfikacji praktyk zawodowych, egzaminy 
i nadanie uprawnień, przyjęcie do Izby Architektów.  

 Czy zdobywanie uprawnień powinno odbywać się w trybie jedno,  
czy dwustopniowym? 

 Czy uprawnienia ograniczone do projektowania w zabudowie 
zagrodowej są architektom potrzebne i co tak naprawdę może  
i potrafi samodzielnie zaprojektować absolwent i stopnia studiów 
architektonicznych? 

 Ile samodzielności można dać architektom po pierwszym roku 
projektowania i po pierwszym, a zarazem jedynym, roku pracy  
na budowie? 

 Czy powinien być egzamin z teorii czy raczej z praktyki zawodowej, na 
bazie zunifikowanych pytań egzaminacyjnych czy może w oparciu  
o problemy i zagadnienia z życia architekta? 

 Czy powinien zachować swoją dotychczasową formę testową  
czy może lepsza byłaby formuła egzaminu klauzulowego? 

GOŚCIE

Uczestnikami konferencji, biorącymi udział w panelach 
dyskusyjnych będą:

 przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
 przedstawiciele środowiska akademickiego z Pragi, Bratysławy 

Budapesztu, Gyor, Krakowa, Wrocławia, Gliwic i Raciborza,
 przedstawiciele krajowych organów Izby Architektów rp oraz 

okręgowych izb architektów
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