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REGULAMIN  
DLA KANDYDATÓW DO KOLEGIUM EGZAMINATORÓW ZEWNĘTRZNYCH 

Preambuła: Kolegium Egzaminatorów Zewnętrznych to zespół osób wyłoniony spośród członków 
MPOIA RP spełniający warunki określone w niniejszym regulaminie, którzy uczestniczą jako egzamina-
torzy zewnętrzni w komisja dyplomowych magisterskich i inżynierskich na wyższych uczelniach archi-
tektonicznych na terenie małopolski. Egzaminator Zewnętrzny delegowany przez Izbę jest pełnopraw-
nym członkiem komisji egzaminacyjnej. Oznacza to że ma prawo czynnie uczestniczyć w egzaminie 
dyplomowym, w dyskusji, zadawać pytania egzaminacyjne i oceniać odpowiedzi na te pytania, a także 
oceniać prezentację pracy dyplomowej. Treść pytań egzaminacyjnych oraz oceny za odpowiedzi na nie 
odnotowywane są w protokole egzaminu dyplomowego, który jest jedynym oficjalnym dokumentem 
podpisanym przez wszystkich członków komisji uprawniającym do wystawienia dyplomu. 
Członkowie KEZ uczestniczą również w innych formach współpracy z uczelniami architektonicznymi 
na terenie małopolski wynikających z podpisanych umów dwustronnych w tym w zajęciach dydak-
tycznych dla studentów.

1. Egzaminatorem może zostać każdy członek MPOIA RP, posiadający od co najmniej 10 lat upraw-
nienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, będący 
aktualnie wpisanym na listę członków MPOIA RP, który nie był karany, po wyrażeniu przez niego 
zgody na opublikowanie swoich danych osobowych na stronie Izby.

2. Powołania na listę egzaminatorów zewnętrznych dokonuje Rada, która w szczególnych przypad-
kach może zrezygnować z zastosowania wyżej ustalonych kryteriów wyboru.

3. Wyłonienie konkretnej osoby powołanej do pełnienia roli egzaminatora w sesji egzaminacyjnej 
dokonywane będzie przez Koordynatora KEZ z listy wszystkich zgłoszonych osób. Koordynatorem 
KEZ jest osoba wyłoniona spośród członków Kolegium przez Radę MPOIA RP na okres jednej 
kadencji.

4. Osoba zainteresowana pełnieniem roli egzaminatora składa w sekretariacie izby kwestionariusz 
zgłoszeniowy (wzór dostępny na stronie internetowej MPOIA RP) wraz z krótkim CV oraz wyka-
zem zaprojektowanych i zrealizowanych obiektów.

5. Listę egzaminatorów prowadzi biuro MPOIA RP i jest ona dostępna na stronie internetowej izby 
wraz z załącznikami (CV, dorobek zawodowy)

6. W razie skreślenia lub zawieszenia przynależności do Izby osoba zostaje automatycznie skreślona 
z listy egzaminatorów.

7. Zawiadomienie o wytypowaniu egzaminator otrzymuje drogą telefoniczną lub e-mailem. Jeżeli 
nie może on w określonym terminie uczestniczyć w egzaminie, wytypowana zostaje kolejna 
osoba.

8. Trzykrotna odmowa udziału w sesji egzaminacyjnej jako egzaminator zewnętrzny skutkuje skreś-
leniem danej osoby z listy egzaminatorów.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję w zakresie funkcjonowania KEZ 
podejmuje Rada MPOIA RP. 

Rada MPOIA RP


