REGULAMIN PROGRAMU WYMIANY STUDENTÓW POMIEDZY
WYDZIAŁEM ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ A
COLLEGE OF ARCHITECTURE & DESIGN UNIVERSITY OF TENNESSEE
1. PROGRAM
Za początek Programu w University of Tennessee jest uznawany pierwszy przyjazd do Krakowa
studentów, wtedy z College of Architecture and Planning. Miał on miejsce w1989 roku, kiedy to
instytucją przyjmującą i organizującą letni semestr był krakowski oddział Stowarzyszenia
Architektów Polskich SARP. Pierwsi studenci Wydziału Architektury wyjechali na roczne studia w
UT w 1992 roku, a studenci amerykańscy przyjechali na semestr letni 1993 roku Odtąd w
Programie corocznie uczestniczyło około 12 studentów z każdej ze szkół, co po 25 latach jego
funkcjonowania daje prawie 600 uczestników.
Semestr w College of Architecture and Design UT daje studentom WA PK możliwość studiowanie
w szkole klasyfikowanej przez Journal of Architectural Education w „Top 20” wszystkich
programów nauczania architektury w USA, a także w odmiennym od rodzimego systemie
uniwersyteckim USA, gdzie typowy „Campus” jest miejscem zamieszkania, studiowania, rekreacji
i rozrywki. Centralnym elementem programu nauczania jest studio projektowe, które trzy razy w
tygodniu na 5 godzin staje się platformą ścisłej i interakcji między studentami a nauczającymi.
Uzupełnieniem dla tak prowadzonych projektów są wybieralne teoretyczne i praktyczne zajęcia,
których zakres jest dostosowany do poziomu studia i zgodny ze standardami oraz kryteriami
wymaganymi przez Krajową Komisję Akredytacyjną – NAAB. Budynek College of Architecture
and Design jest uznawany za jeden z najnowocześniejszych obiektów w USA. Jest on dostępny
przez 24 godziny, podobnie jak inne obiekty UT - biblioteka wraz z czytelnią, pływalnia i liczne
urządzenia sportowe, zapewniając wygodę i bezpieczeństwo użytkowników.
Studenci z College of Architecture and Design UT podejmujący studia na WA PK realizują
Program wymiany poprzez uczestnictwo w studio projektowym o identycznym formacie i zasadach
pracy jak w macierzystej szkole, dodatkowo wspomaganego wykładami z teorii projektowania
urbanistycznego. Uzupełnieniem projektowania są praktyczne zajęcia obejmujące rzeźbę oraz
studiowanie języka i polskiej kultury. Istotnym elementem Programu dla studentów z UT są
wykłady dotyczące architektury europejskiej i polskiej, które mają swe pogłębienie w wyjazdach
studialnych. Pierwszy z nich to studiowanie znaczących obiektów oraz założeń na terenie
Centralnej Europy, a tradycyjnie odwiedzanymi miastami są Wiedeń, Wenecja, Bratysława,
Budapeszt, Lubljana, Praga i Brno. Drugi wyjazd obejmuje ważne obiekty i założenia na teranie
Polski, a wśród odwiedzanych miast są miedzy innymi Warszawa, Gdańsk, Gniezno, Malbork,
Białystok, Zamość, Kazimierz Dolny nad Wisłą. Najnowszą architekturę europejską studenci z UT
poznają natomiasta w trakcie wyjazdu do Berlina i Drezna .Miejscem zamieszkania studentów UT
w Krakowie są domy akademickie Politechniki Krakowskiej w Czyżynach, a wszystkie zajęcia
prowadzone są w obiekcie WA PK przy ul. Podchorążych.
2. PODSTAWA PRAWNA
Prawna odstawę funkcjonowania Programu wymiany jest bilateralna umowa zawarta pomiędzy
Politechniką Krakowską a University of Tennessee "Agreement for Undergraduate Student
Exchange Program between The University of Tennessee and Cracow University of Technology".
Powyższa umowa została podpisana w 1993, jest cyklicznie odnowiona co pięć lat, a jej zapisy
stanowią jedyną referencję dla wszelkich innych pochodnych regulacji i regulaminów, a także
bieżących ustaleń podejmowanych przez koordynatorów Programu reprezentujących obie
instytucje. Liczba uczestników (po 12) i warunki finansowe uczestnictwa są przedmiotem
corocznej oceny oraz decyzji podejmowanej przez koordynatorów (§ 3. i § 4. umowy).
Tekst umowy w języku angielskim i w języku polskim są dostępne w Dziekanacie Wydziału
Architektury Politechniki Krakowskiej.
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3. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE WYMIANY
Oferta jest skierowana do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na poziomie
inżynierskim, którzy w semestrze letnim – trwającym od stycznia do maja - chcą odbyć studia
w College of Architecture and Design UT. W Programie wymiany mogą więc uczestniczyć
studenci 3. roku studiów na poziomie inżynierskim oraz wyjątkowo studenci II stopnia, którzy za
zgodą Dziekana i promotora w semestrze letnim – trwającym w od stycznia do maja – będą
przygotowywać się w UT do wykonania i obrony projektu dyplomowego w PK.
4. WARUNKI JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ UCZESTNIK PROGRAMU
Kandydat na uczestnika Programu musi legitymować się następującymi osiągnięciami:
- wysoką średnią ocenę ze wszystkich nauczanych na WA PK przedmiotów, powyżej 4,2
- wysokimi ocenami uzyskiwanymi za wykonane projekty kursowe, ze średnią powyżej 4,5
- certyfikatem ukończenia kursu lub znajomością języka angielskiego umożliwiającą podjęcie
studiów na poziomie uniwersyteckim w USA, a ponadto uzyskać zaliczenie semestru
poprzedzającego wyjazd w trybie Indywidualnej Organizacji Studiów lub rekomendację promotora
pracy dyplomowej (§ 5. i § 6. umowy).
5. FINANSOWE WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnik Programu jest zobowiązany do pokrycia kosztów umożliwiających jednemu studentowi
College of Architecture and Design UT odbycie semestralnych studiów na WA PK. Dotyczy to
opłaty za miejsce w domu akademickim PK, legitymacji studenckiej, biletu semestralnego MPK.
Po kwalifikacji i uzyskaniu statusu uczestnika Programu studenci podpisują umowę z WA PK oraz
wnoszą depozyt w wysokości 20% ustalanego corocznie kosztu uczestnictwa. Opłata musi być
wniesiona na rzecz Programu poprzez sub-konto Tennessee WA PK. Za zgodą koordynatora
Programu opłata może być wniesiona w ratach (§ 7. oraz § 8. umowy).
Koszt biletu lotniczego do Knoxville, siedziby kampusu UT; koszt obowiązkowego ubezpieczenia,
wizy i inne opłaty wymagane przez administrację amerykańską pokrywa uczestnik Programu.
6. PROCEDURA KWALIFIKACYJNA
Ogłoszenie o liczbie dostępnych miejsc i koszcie uczestnictwa oraz cała procedura kwalifikacyjna
dla kandydatów do udziału w Programie rozpoczyna się w miesiącu czerwcu, roku
poprzedzającego czas podjęcia studiów w UT.
Ostateczna liczba miejsc jest zwykle znana w połowie października po ustaleniu liczby studentów
UT zakwalifikowanych na studia w PK.
Koordynator Programu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kwalifikacji oraz pełną informację
oraz pomoc w wyborze przedmiotów.
W wypełnieniu aplikacji do UT oraz formularzy wizowych J-1 skuteczną pomoc zapewnia Dział
Współpracy Międzynarodowej PK.
Krzysztof Bojanowski, dr hab. inż. architekt
Koordynator Programu Tennessee
Kraków, 20.06.2018
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