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Wydział Architektury funkcjonuje  
w strukturze organizacyjnej Politechni-
ki Wrocławskiej od 1945 roku. Począt-

kowo jako Oddział Architektury przy Wydziale 
Budownictwa, a od 1949 roku jako samodziel-
ny Wydział. Obecnie jest jedną z wiodących 
szkół architektury w Polsce i liczącym się 
ośrodkiem naukowym. Kształcenie przyszłych 
absolwentów opiera się na programach na-
uczania łączących techniczne i humanistyczne 
aspekty edukacji architekta oraz planisty prze-
strzennego. Wysoki poziom nauczania na Wy-
dziale potwierdziła po raz kolejny w 2010 roku 
Państwowa Komisja Akredytacyjna (obecnie 
Polska Komisja Akredytacyjna), przyznając 
akredytację z wyróżnieniem dla kierunku Archi-
tektura i Urbanistyka. W roku 2011 kierunek Go-
spodarka Przestrzenna uzyskał akredytację 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wydział od 
1950 roku ma pełnię praw akademickich do 

Od prawie 80 lat przyszli architekci mogą zdobywać wiedzę i umiejętności na 
Politechnice Wrocławskiej. Uczelnia jest jednym z najbardziej cenionych ośrodków 
edukacyjnych w Polsce. Potwierdzeniem są liczne osiągnięcia.

Wrocławska szkoła architektury

nadawania stopnia naukowego doktora nauk 
technicznych, a od 1960 roku, nieprzerwanie, 
uprawnienia do nadawania stopnia doktora ha-
bilitowanego jako jeden z czterech ośrodków 
architektonicznych w Polsce.

Wydział Architektury, jako autonomiczna 
jednostka Politechniki Wrocławskiej, w peł-
ni utożsamia się z ideami i dążeniami zawar-
tymi w Misji Uczelni, a jej posłannictwem jest 
kształtowanie twórczych, krytycznych, tole-
rancyjnych osobowości studentów i dokto-
rantów oraz wytyczanie kierunków rozwo-
ju nauki, a także techniki. Uczelnia, w służbie 
społeczeństwu, realizuje swą misję poprzez: 
inwencje i innowacje, najwyższe standardy  
w badaniach naukowych, przekazywanie wie-
dzy, wysoką jakość kształcenia oraz swobo-
dę krytyki z poszanowaniem prawdy. 

Misją Wydziału Architektury jest prowa-
dzenie działań, które z jednej strony służą 

kształceniu, a także przygotowywaniu osób 
wyposażonych w wiedzę i umiejętności, 
pełnych kreatywności, zdolnych do funkcjo-
nowania w zakresie przestrzennych oraz ar-
chitektonicznych aspektów systemu cywili-
zacyjnego, z drugiej strony polegają na ob-
serwacji, analizie, interpretacji, przewidywa-
niu, a także kreowaniu zjawisk, procesów 
i obiektów tworzących kształt, organiza-
cję środowiska przestrzennego współcze-
snego społeczeństwa. Realizując odpowia-
dające temu zadania, Wydział Architektu-
ry bierze pod uwagę ciągłość przestrzenną, 
a także czasową oraz wartości kulturowe, 
estetyczne, techniczne, przyrodnicze prze-
strzeni uznawanej za dobro wspólne, któ-
re służy zarówno naszemu, jak i przyszłym 
pokoleniom.

Czerpiąc z tradycji lwowskiej szkoły archi-
tektury, Wydział Architektury wykształcił etos 

Wystawa pt. 1:200 – Wrocław na miarę naszych możliwości w Muzeum Architektury we Wrocławiu  
prezentująca prace studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej realizowane  
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uniwersytetu technicznego oparty na konty-
nuacji tradycji akademickich i poszanowaniu 
dobrych obyczajów w nauce przy jednocze-
snym poszukiwaniu innowacyjności w działal-
ności naukowej oraz dydaktycznej.

Plan Rozwoju Wydziału Architektury zakła-
da podążanie w wyznaczonych obszarach, 
tj.: kształcenie, studiowanie, badania instytu-
cjonalnego wykorzystania zasobów i współ-
pracy z otoczeniem, zakładając podniesie-
nie jakości kształcenia, umiędzynarodowie-
nie studiów oraz badań, jak też stworzenie 
przyjaznego dla studentów środowiska pra-
cy w formie Kampusu Wydziału Architektu-
ry. Wydział Architektury, stanowiąc znaczący 
ośrodek naukowy w regionie, ma z nim ści-
słe związki, z jednej strony poprzez szero-
ko zakrojone badania związane z: archeolo-
gią, historią architektury i urbanistyki, konser-
wacją zabytków, projektowaniem uniwersal-
nym, modernizacją osiedli mieszkaniowych, 
projektowaniem obiektów współczesnej ar-
chitektury, akustyką, ekologią, teorią archi-
tektury, zaawansowanymi technikami inwen-
taryzacji, a także komputerowym wspomaga-
niem projektowania oraz narzędziami plani-
stycznymi. Pracownicy naukowi Wydziału pu-
blikują w renomowanych wydawnictwach pol-
skich i zagranicznych, które przybliżają wie-
dzę o przeszłości oraz teraźniejszości tych 
obszarów badań.

Wydział dysponuje kilkoma laboratoria-
mi oraz pracowniami badawczo-dydaktycz-
nymi o wysoko specjalistycznym wyposaże-
niu w dziedzinie konserwacji zabytków, ska-
nowania trójwymiarowego, GIS, a także ba-
dań współczesnych systemów konstrukcyj-
nych. Wydział posiada kolekcję biblioteczną, 
której część ze względu na wartościowe ar-
chiwalia wchodzi w skład Narodowego Zaso-
bu Bibliotecznego.

Działalność zawodowa oraz twórcza za-
trudnionych tu architektów-praktyków i wy-
bitnych twórców daje praktyczne świadectwo 
jakości wrocławskiej szkoły architektury.

Wydział jako pierwszy w Polsce zo-
stał członkiem Association of European  
Schools Of Planning (AESOP), organiza-
cji zrzeszającej uczelnie kształcące w zakre-
sie gospodarki przestrzennej, od wielu lat 
jest również członkiem ENHSA – European  
Network of Heads of Schools of Architecture 
oraz EAAE – European Association for  
Architectural Education. Wydaje także dwu-
języczne (polsko-angielskie) czasopismo  
„Architectus”, w którego pracach redakcyjnych 
uczestniczą zagraniczni naukowcy.

Na Wydziale Architektury studiuje obec-
nie ponad 1235 studentów (w tym 179 na kie-
runku Gospodarka Przestrzenna) i 88 dok-
torantów (65 na studiach doktoranckich i 23  
w Szkole Doktorskiej), których kształci 128 
pracowników dydaktycznych.

Wydział oferuje również studia w języku 
angielskim. Efektywnie przygotowuje absol-
wentów do podjęcia działalności badawczej, 
a także dalszych studiów w ramach Szkoły 
Doktorskiej oraz specjalistycznych studiów 
podyplomowych. Program studiów zapewnia 
możliwość rozwijania indywidualnych predys-
pozycji studentów do kreowania przestrzeni 
i form architektonicznych, z poszanowaniem 
środowiska człowieka. Zajęcia prowadzone 
są na najwyższym poziomie merytorycznym 
i przygotowują do podjęcia pracy w zakresie 
projektowania architektonicznego, planowa-
nia przestrzennego, czy też w zawodach po-
krewnych, jak wzornictwo przemysłowe, aran-
żacja wnętrz, projektowanie terenów zielo-
nych, konserwacja zabytków. n
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Wystawa Mieszkamy na wodzie w Galerii Dizajn BWA Wrocław prezentująca prace studentów  
Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej zrealizowane w ramach zajęć z Elementów projektowania.  
Oprowadzenie kuratorskie przez dr. inż. arch. Łukasza Wojciechowskiego. 
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