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Na czym polega praca w tym zawodzie?
Architekt to osoba zajmująca się projektowaniem i wznoszeniem budowli. Architekt jest
zawodem łączącym w sobie różne dziedziny nauki. To specjalista, którego zadaniem jest
projektowanie miast, budynków, powierzchni, lokali, obiektów, pomieszczeń oraz terenów i
innych rzeczy, jakie da się zagospodarować.
Wśród architektów można wyróżnić urbanistów (architektów miast), ruralistów (architektów
terenów wiejskich), architektów krajobrazu oraz architektów wnętrz (budynków i pomieszczeń).
W Polsce według ustawy, praca architekta polega na współtworzeniu kultury przez projektowanie
architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego otoczenia oraz ich realizację, na
nadzorze nad procesem ich powstawania oraz na edukacji architektonicznej.

Jakie są zalety, a jakie wady tego zawodu?
Zalety:
❏
❏
❏
❏
❏
❏

prestiżowy zawód,
atrakcyjne zarobki,
elastyczność zatrudnienia,
możliwość łączenia pracy i pasji,
ciekawe wyzwania zawodowe,
perspektywy rozwoju.

Wady:
❏

❏

❏
❏
❏

duża odpowiedzialność, trzeba być osobą
wysoce precyzyjną, aby nie popełnić żadnego
błędu,
wszechobecna biurokracja, z którą trzeba się
mierzyć w pracy nad dokumentacją
projektową,
to bardzo długie zajęcie, nieraz trzeba jeden
projekt poprawiać i przerysowywać wiele razy,
stresująca, co jest spowodowane naglącymi
terminami realizacji projektów,
gdy pracujesz dla kogoś musisz realizować jego
najdziwniejsze pomysły.

Jakie szkoły trzeba ukończyć, aby zdobyć ten zawód?
Architekt to zawód wiążący się z wyzwaniami nie tylko na polu projektowym. Możliwości rozwoju kariery
również stanowią próbę charakteru. Podstawą jest dobra uczelnia, która zapewni nie tylko naukę na
odpowiednim poziomie, ale także dostęp do praktyk, staży, spotkań z uznanymi autorytetami i praktykami.
Wybierając uczelnię należy zwrócić także uwagę na jej innowacyjność, czyli na to jak reaguje na światowe trendy
w dziedzinie architektury. Jeżeli obecnie kładziona jest uwaga na zrównoważony rozwój w każdej dziedzinie,
również w architekturze, to należy sprawdzić, czy w programie studiów znajdują się przedmioty związane z
implementacją nowoczesnych rozwiązań takich jak: wykorzystanie energii odnawialnej (np. projektowanie
domów pasywnych), zastosowanie zielonych dachów itd. Trzeba pamiętać o tym, że aby w ogóle dostać się na
architekturę należy zdać egzamin wstępny z rysunku. Studia są dwustopniowe: najpierw inżynierskie i potem
magisterskie uzupełniające. To jednak nie wystarczy, aby rozpocząć samodzielną pracę. Do uzyskania uprawnień
architekta budowlanego konieczne jest odbycie trzyletnich praktyk zawodowych, a także zdanie teoretyczno –
praktycznego egzaminu na architekta przeprowadzanego przez Okręgową Izbę Architektów. Składa się on z
części pisemnej i ustnej. Ostatnim krokiem po zdaniu egzaminu jest zapisanie się do odpowiedniej izby architek
tów i opłacanie comiesięcznej składki – jest to obligatoryjne, jeśli architekt chce wykonywać funkcje techniczne
w budownictwie.

Jakie cechy powinna mieć osoba, która chce pracować
w tym zawodzie?
Osoba pracująca w tym zawodzie musi być wytrwała, empatyczna, potraﬁć współpracować z ludźmi, terminowa,
kreatywna oraz ciekawa świata. Zdobycie dyplomu ukończenia uczelni i uprawnień zawodowych pochłania wiele czasu i
wysiłku. Trzeba nie tylko ukończyć pięcioletnie studia, ale również odbyć praktykę i zdać egzamin państwowy. Spełnienie
wszystkich warunków wymaga wytrwałości, konsekwencji i dyscypliny. Architekt powinien być nie tylko wykwaliﬁkowany,
ale również empatyczny. Ważne, by potraﬁł poznać i zrozumieć potrzeby i oczekiwania klienta. Tylko w ten sposób zdoła
przygotować rozwiązania, które będą praktyczne i estetyczne, a zarazem wpisujące się w gust osoby korzystającej z usług
specjalisty. Dobrze, by umiał przekonywać klientów do wybierania rozwiązań, które najlepiej sprawdzą się w konkretnych
warunkach. Nie zawsze jest to łatwe, dlatego niezbędna jest umiejętność argumentowania i przedstawiania swoich racji w
delikatny, a zarazem jasny i przekonujący sposób. Realizując konkretny projekt, musi przestrzegać terminów. Łamanie
ustaleń umów i kontraktów pociąga za sobą poważne konsekwencje – nie tylko ﬁnansowe, ale również wizerunkowe.
Ważne, by potraﬁł organizować swoją pracę. Architekt buduje swoją markę m.in. poprzez podejmowanie nieszablonowych
działań, wytyczanie nowych trendów i wymyślanie innowacyjnych rozwiązań. Powinien posiadać szeroką wiedzę nie tylko
na temat architektury. Ważne, żeby był również psychologiem, historykiem, znawcą sztuki, który skutecznie zaspokaja
potrzeby klientów i stale się rozwija.

Ciekawostki o zawodzie ...
Jednym z bardziej prestiżowych zawodów jest zawód architekta. Samo słowo architekt pochodzi z języka greckiego
(architekton) i oznacza „budowniczego, kierującego budową”. Historia pokazuje, że niektórzy architekci na stałe wpisali się
do historii sztuki, dzięki skonstruowaniu chociażby takich budowli jak Wieża Eiffela, Taj Mahal czy Katedra Notre Dame.
Niektórzy architekci należeli do dość ekscentrycznych np. Antonio Gaudi czy Friedensreich Hundertwasser. Były to bardzo
nietuzinkowe osoby, które wyprzedzały swoją epokę, a ich projekty znane są na całym świecie także i dziś.

