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W Y D A R Z E N I A

Życie Uczelni nr 158

Droga do samodzielności 
zawodowej

Wiedzie ona przez odpowied-
nie praktyki projektowe i na pla-
cach budowy, a na jej końcu jest 
egzamin na uprawnienia projekto-
we. Jego zdanie otwiera możliwość 
samodzielnej pracy jako projektan-
ta. Przeprowadzaniem egzaminów 
i nadawaniem uprawnień zajmuje 
się Izba Architektów RP, czyli sa-
morząd zawodowy architektów, 
funkcjonujący w oparciu o ustawę 
z 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa.

Egzaminy odbywają się w całej 
Polsce na tych samych zasadach 
i z uwzględnieniem jednakowego 
zestawu pytań. Nad ich przebie-
giem czuwają komisje: krajowa 
i szesnaście okręgowych, dzięki 
czemu wyniki egzaminów są po-
równywalne. 

Pierwszy taki ranking

Izba Architektów RP (IARP), 
w celu monitorowania jakości edu-
kacji i jej poprawy, po raz pierwszy 
przeprowadziła w 2021 r. klasy-
fikację szkół architektonicznych, 
w której jedynym i obiektywnym 
kryterium był wynik egzaminu na 
uprawnienia projektowe. 

Rankingiem IARP TOP 10 2021 
objęte zostało 35 szkół, w tym 
sześć zagranicznych i kilka polskich 
uczelni niepublicznych. 

Według przyjętej metodo-
logii brano pod uwagę wyniki 
absolwentów szkół, które mają 
oba stopnie edukacji (inżynierski 
i magisterski), jak i tych, w których 
istnieje tylko stopień inżynierski. 

Wyniki dla każdej uczelni przed-
stawiono w formie procentowej 
wynikającej ze stosunku liczby 
zdanych egzaminów do liczby 
wszystkich przystępujących do 
egzaminów. 

Miejsce łódzkiej 
architektury

Architektura na Politechnice 
Łódzkiej uzyskała drugie miejsce 
w rankingu uczelni kształcących 
architektów, uzyskując 75% zda-
nych egzaminów na uprawnienia 
projektowe. Pierwsze miejsce zaję-
ła Politechnika Lubelska (81,25%), 
a trzecie Politechnika Opolska (tak-
że 75%, ale niższa liczba zdających 
egzamin).

Ranking wykazał, że pod wzglę-
dem liczby absolwentów architek-
tury przystępujących do egzami-
nów Politechnika Łódzka należy do 
grupy uczelni średniej wielkości. 
Co ciekawe, politechniki duże, 
z których pochodzi aż 63,24% zda-
jących, zajęły w rankingu dalsze 
miejsca: wrocławska 4., gdańska 
7., poznańska 11., warszawska 12., 
śląska 14. i krakowska 15.

Opracowano też tabele rankin-
gu oddzielnie dla studiów I stopnia 
i II stopnia. W pierwszym – archi-

tektura na PŁ zdobyła II miejsce 
(75%); zwyciężyła Politechnika 
Wrocławska (także 75%), trzecie 
zajęła Politechnika Lubelska (rów-
nież 75%) a w drugim łódzka 
architektura wylądowała na miej-
scu trzecim (75%) za Politechniką 
Lubelską (87,50%) i Rzeszowską 
(77,78%).

Wyniki tego branżowego – a za-
tem z punktu widzenia absolwenta 
najbardziej znaczącego – rankingu 
świadczą o tym, że architektura na 
Politechnice Łódzkiej należy do 
ścisłej czołówki uczelni kształcą-
cych architektów, z czego jesteśmy 
bardzo dumni.

Publikacja 
wyników

Wyniki rankingu zostały przed-
stawione bardzo szczegółowo 
w najnowszym periodyku Izby 
Architektów RP „Zawód:Architekt” 
2021, nr 81, s. 86-91 w artyku-
le Edukacja z perspektywy IARP 
autorstwa dr. hab. inż. arch. Ka-
zimierza Butelskiego, profesora 
z Wydziału Architektury Politech-
niki Krakowskiej, Koordynatora 
Krajowej Komisji Kształcenia 
i Edukacji IARP. 

Są dostępne online: http://www.
zawod-architekt.pl/pdf/155_2021-
10-06_12-07-23_615d755b13e29-
book_za_81.pdf.
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Łódzka architektura 
w branżowym rankingu

Architekt, kończąc studia, nie ma jeszcze prawa do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, czyli mówiąc wprost – do podpisywa-
nia projektów. 


