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Zestawienie uwag uczelni do projektu ustawy ,,deregulacyjnej” 

 

 Uczelnia Stanowisko uczelni 

 

1 

 

Politechnika 

Krakowska 

 

Ekspert PKA 

 

prof. dr hab. inż. 

Janusz  Kawecki 

 

Uczelnia jest przeciwna: 

- skróceniu praktyki zawodowej  

- uznaniu praktyki studenckiej: 

 student jest obserwatorem 

 absolwentowi powierza się odpowiedzialne zadania 

- odgórnemu uznaniu praktyki studenckiej – możliwe byłoby ew. 

pozostawienie samorządowi decyzji czy uznać taką praktykę 

- możliwości odbywania praktyki pod kierunkiem patrona  

- możliwości skracania praktyki przez patrona  

- wprowadzeniu obowiązku sprawdzania projektów przez patrona  
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Politechnika 

Krakowska 

 

Wydz. Inżynierii Ląd. 

 

dr hab. inż.  

Tadeusz Tatara 

 

Uczelnia jest przeciwna: 

- skróceniu praktyki projektowej 

- możliwości zaliczenia praktyki  studenckiej  

- możliwości zwolnienia z egzaminu na podstawie umowy z uczelnią: 

 praktyka obserwacyjna 

 nie koniecznie pod kierunkiem os. z uprawnieniami  
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Zachodniopomorski 

Uniwersytet 

Technologiczny                      

w Szczecinie 

 

Wydz. Elektryczny  

dr hab. inż. 

Stefan Domek 

 

Wydz. Budownictwa i 

Architektury 

Dziekan – dr hab. inż. 

Maria Kaszyńska 

 

 

Uniwersytet jest przeciwny: 

- skróceniu praktyki zawodowej 

 

 

 

 

 

 

Jest przeciwny: 

- skracaniu praktyki wykonawczej i projektowej 

- zwolnieniu absolwenta z egzaminu na uprawnienia budowlane 
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Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa w 

Elblągu  

 

prof. dr hab. inż. 

Zbigniew Walczyk 

 

Uczelnia jest przeciwna: 

- skróceniu praktyki zawodowej 

 

 

5 

 

Wojskowa Akademia 

Techniczna 

 

prof. dr hab. inż. 

Ireneusz Winnicki 

 

 

Uczelnia jest przeciwna: 

- skracaniu praktyki zawodowej 
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Państwowa Wyższa 

Szkoła Techniczno-

Ekonomiczna w 

Jarosławiu  

 

prof. dr hab. inż.            

Czesław Lewicki 

 

 

Uczelnia jest przeciwna: 

-  skracaniu praktyki zawodowej 

Zdaniem ww. uczelni, nie ma możliwości nawiązania współpracy uczelni z 

samorządem w zakresie opracowania programu kształcenia, który umożliwi: 

 zaliczenie praktyki studenckiej 

 zwolnienie z egzaminu na uprawnienia budowlane 
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Uniwersytet 

Przyrodniczy we 

Wrocławiu 

 

Wydz. Inżynierii 

Kształtowania 

Środowiska i Geodezji 

 

prof. dr hab. inż. 

Bernard Kontny 

 

 

Uniwersytet jest przeciwny: 

- skracaniu praktyki zawodowej (zwłaszcza projektowej) 
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Polska Akademia 

Nauk 

Komitet Inżynierii 

Lądowej i Wodnej 

 

prof. dr hab. inż. 

Wojciech Radomski 

 

 

Polska Akademia Nauk jest przeciwna: 

- skracaniu praktyki zawodowej 

- obniżaniu poziomu przygotowania do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie  
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Politechnika Lubelska 

 

Wydz. Budownictwa i 

Architektury 

 

dr hab. inż.  Ewa 

Błazik-Borowska 

 

Uczelnia jest przeciwna: 

- skróceniu praktyki zawodowej w zakresie projektowania 

- możliwości skrócenia praktyki przez patrona 
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Politechnika 

Rzeszowska 

 

Wydz. Budownictwa i 

Inżynierii Środowiska 

 

Dziekan – prof. dr hab. 

inż. Piotr Koszelnik 

 

Uczelnia jest przeciwna: 

- skróceniu praktyki zawodowej 

- zwolnieniu z egzaminu na uprawnienia – egzamin pełni funkcje 

mobilizacyjną do poszerzania wiedzy i umiejętności  
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Politechnika 

Wrocławska 

 

Wydz. Budownictwa 

Lądowego i Wodnego 

Dziekan – prof. dr hab. 

inż. Jerzy Hoła 

 

Uczelnia jest przeciwna: 

-  skracaniu praktyki zawodowej 
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Politechnika 

Warszawska 

 

Wydz. Inżynierii 

Lądowej 

Dziekan- prof. dr hab. 

inż. Henryk Zobel 

 

Wydz. Inżynierii 

Środowiska 

Dziekan- prof. dr hab. 

inż. Krzysztof 

Wojdyga 

 

Uczelnia jest przeciwna: 

- skracaniu praktyki wykonawczej i projektowej 

- zwolnieniu absolwenta z egzaminu na uprawnienia budowlane 

 

 

 

 

Uczelnia jest przeciwna: 

- skracaniu praktyki wykonawczej i projektowej 
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