
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 września 2013 r.

Poz. 757

OBWIESZCZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 20 sierpnia 2013 r.

w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska  
państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską,  

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  
– strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji  

do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie2)

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów  
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932) ogłasza się wykaz dyplomów i innych dokumentów, wydawa-
nych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską oraz pań-
stwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których 
odbywało się kształcenie – stanowiący załącznik do obwieszczenia.3)

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: wz. Z. Rynasiewicz

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie 
i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. 
Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Niniejsze obwieszczenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.).

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wykazu 
dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, 
Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, 
w których odbywało się kształcenie (M.P. Nr 15, poz. 191).
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 2013 r. (poz. 757)

WYKAZ DYPLOMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW, WYDAWANYCH PRZEZ INNE NIŻ RZECZPOSPOLITA 
POLSKA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE UNII EUROPEJSKIEJ, KONFEDERACJĘ SZWAJCARSKĄ  

ORAZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)  
– STRONY UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM,  

POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA ZAWODU ARCHITEKTA  
ORAZ TERMINÓW, W KTÓRYCH ODBYWAŁO SIĘ KSZTAŁCENIE

Załącznik do obwieszczenia  
Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia … (poz. …) 
 

WYKAZ DYPLOMÓW I INNYCH DOKUMENTÓW, WYDAWANYCH PRZEZ INNE NIŻ 
RZECZPOSPOLITA POLSKA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE UNII EUROPEJSKIEJ, KONFEDERACJĘ 

SZWAJCARSKĄ ORAZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O 
WOLNYM HANDLU (EFTA) - STRONY UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM, 

POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA ZAWODU 
ARCHITEKTA ORAZ TERMINÓW, W KTÓRYCH ODBYWAŁO SIĘ KSZTAŁCENIE 

Dyplomy i inne dokumenty spełniające minimalne wymagania w zakresie kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej 

Kraj Dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji Organ wydający dokument 

Zaświadczenie dołączone 
do dokumentu 

potwierdzającego 
posiadanie kwalifikacji 

Pierwszy rok 
akademicki, 
od którego 

mogło 
rozpocząć się 
kształcenie 

1 2 3 4 5 
België/ 
Belgique/ 
Belgien 
(Belgia) 

1. Architect / Architecte 
2. Architect / Architecte 
3. Architect 
4. Architect / Architecte 
5. Architect / Architecte 
6. Burgerlijke ingenieur-
architect 
  
  
 
 
 
1. Architecte / Architect 
2. Architecte / Architect 
3. Architect 
4. Architecte / Architect 
5. Architecte / Architect 
6. Ingénieur-civil –architecte 
  

1. Nationale hogescholen voor 
architectuur 
2. Hogere-architectuur-instituten 
3. Provinciaal Hoger Instituut voor 
Architectuur te Hasselt 
4. Koninklijke Academies voor 
Schone Kunsten 
5. Sint-Lucasscholen 
6. Faculteiten Toegepaste 
Wetenschappen van de Universiteiten 
7. "Faculté Polytechnique" van Mons 
  
 1. Ecoles nationales supérieures 
d'architecture 
2. Instituts supérieurs d'architecture 
3. Ecole provinciale supérieure 
d'architecture de Hasselt 
4. Académies royales des Beaux-Arts 
5. Ecoles Saint-Luc 
6. Facultés des sciences appliquées 
des universités  
7. Faculté polytechnique de Mons 

 1988/1989 

България 
(Bułgaria) 

Магистър-Специалност 
aрхитектура 
  

– Университет по архитектура, 
строителство и геодезия - София, 
Архитектурен факултет 
– Варненски свободен университет 
„Черноризец Храбър”, Варна, 
Архитектурен факултет 
– Висше строително училище 
"Любен Каравелов", Архитектурен 
факултет 

Свидетелство, издадено 
от компетентната Камара 
на архитектите, 
удостоверяващо 
изпълнението на 
предпоставките, 
необходими за 
регистрация като 
архитект с пълна 
проектантска 
правоспособност в 
регистъра на архитектите 

2010/2011 
  
 
 
 
 
2009/2010 

Česká 
republika 
(Czechy) 

Architektura a urbanismus  
  
 

 
 
Inženýr architekt (Ing.Arch.) 
 
 
Magistr umění v oboru 
architektura (MgA.) 
 
Magistr umění v oboru 
Archtektonická tvorba, MgA 

– Fakulta architektury, České vysoké 
učení technické (ČVUT) v Praze 
– Vysoké učení technické v Brně, 
Fakulta architektury 
 
– Technická univerzita v Liberci, 
Fakulta umění a architektury  
 
– Vysoká škola uměleckoprůmyslová 
v Praze 
 
– Akademie výtvarných umění v 
Praze  

Osvědčení o splnění 
kvalifikačních požadavků 
pro samostatný výkon 
profese architekta vydané 
Českou komorou architektů 

2007/2008 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
2007/2008 

Danmark 
(Dania) 

Arkitekt cand. arch. – Kunstakademiets Arkitektskole i 
København 
– Arkitektskolen i Århus  

  1988/1989 
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Deutschland 
(Niemcy) 

Diplom-Ingenieur, 
Diplom-Ingenieur Univ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diplom-Ingenieur, Diplom-
Ingenieur FH 
  
 
 
 
 
Master of Arts — M.A.  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bachelor of Arts - B.A. 

– Universitäten 
(Architektur/Hochbau) 
– Technische Hochschulen 
(Architektur/Hochbau) 
– Technische Universitäten 
(Architektur/Hochbau) 
– Universitäten-Gesamthochschulen 
(Architektur/Hochbau) 
– Hochschulen für bildende Künste 
– Hochschulen für Künste 
 
– Fachhochschulen 
(Architektur/Hochbau)(1) 

– Universitäten-Gesamthochschulen 
(Architektur/Hochbau) bei 
entsprechenden 
Fachhochschulstudiengängen 
 
– Hochschule Bremen — University 
of applied Sciences, Fakultät 
Architektur, Bau und Umwelt — 
School of Architecture Bremen 
– Fachhochschule Münster(University 
of Applied Sciences) -Muenster  
School of Architecture 
– Georg-Simon-Ohm-Hochschule 
Nürnberg Fakultät Architektur 
– Hochschule Anhalt (University of 
Applied Sciences) Fachbereich 
Architektur, Facility Management und 
Geoinformation 
– Hochschule Regensburg (University 
of Applied Sciences), Fakultät für 
Architektur 
– Technische Universität München, 
Fakultät für Architektur 
 
– Hochschule Anhalt (University of 
Applied Sciences) Fachbereich 
Architektur, Facility Management und 
Geoinformation 
(1) Dyplomy różnią się w zależności 
od czasu trwania nauki zgodnego z 
art. 47 ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 7 września 2005 r. w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych 
(Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 
22, z późn. zm.), zwanej dalej 
„dyrektywą 2005/36/WE”. 

Bescheinigung einer 
zuständigen 
Architektenkammer über 
die Erfüllung der 
Qualifikationsvoraussetzun
gen im Hinblick auf eine 
Eintragung in die 
Architektenliste 

1988/1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003/2004 
 
 
 
2000/2001 
 
 
2005/2006 
 
2010/2011 
 
 
 
2007/2008 
 
 
2009/2010 
 
 
2010/2011 

Eλλάς 
(Grecja) 
  
  

∆ίπλωµα αρχιτέκτονα - 
µηχανικού  
  
 
 
 
 
 
∆ίπλωµα Αρχιτέκτονα–
Μηχανικού 

– Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
(ΕΜΠ), τµήµα αρχιτεκτόνων – 
µηχανικών 
– Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τµήµα 
αρχιτεκτόνων – µηχανικών της 
Πολυτεχνικής σχολής 
 
– Πανεπιστήµιο Πατρών, τµήµα 
αρχιτεκτόνων - µηχανικών της 
Πολυτεχνικής σχολής 

Βεβαίωση που χορηγεί το 
Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδας (ΤΕΕ) και η 
οποία επιτρέπει την 
άσκηση δραστηριοτήτων 
στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής  

1988/1989 
  
 
 
 
 
 
 
2003/2004 

España 
(Hiszpania) 

Título oficial de arquitecto  Rectores de las universidades 
enumeradas a continuación: 
- Universidad politécnica de Cataluña, 
escuelas técnicas superiores de 
arquitectura de Barcelona o del 
Vallès; 
- Universidad politécnica de Madrid, 
escuela técnica superior de 
arquitectura de Madrid; 
- Universidad politécnica de Las 
Palmas, escuela técnica superior de 
arquitectura de Las Palmas; 
- Universidad politécnica de Valencia, 
escuela técnica superior de 

  1988/1989 
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arquitectura de Valencia; 
- Universidad de Sevilla, escuela 
técnica superior de arquitectura de 
Sevilla; 
- Universidad de Valladolid, escuela 
técnica superior de arquitectura de 
Valladolid; 
- Universidad de Santiago de 
Compostela, escuela técnica superior 
de arquitectura de La Coruña; 
- Universidad del País Vasco, escuela 
técnica superior de arquitectura de 
San Sebastián;  
- Universidad de Navarra, escuela 
técnica superior de arquitectura de 
Pamplona; 
 
- Universidad de Alcalá de Henares, 
escuela politécnica de Alcalá de 
Henares; 
 
- Universidad Alfonso X El Sabio, 
centro politécnico superior de 
Villanueva de la Cañada ; 
 
- Universidad de Alicante, escuela 
politécnica superior de Alicante; 
 
- Universidad Europea de Madrid; 
  
- Universidad de Cataluña, escuela 
técnica superior de arquitectura de 
Barcelona; 
 
- Universidad Ramón Llull, escuela 
técnica superior de arquitectura de La 
Salle; 
 
- Universidad S.E.K. de Segovia, 
centro de estudios integrados de 
arquitectura de Segovia;  
 
- Universidad de Granada, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de 
Granada.  
 
- Universidad San Pablo CEU 
  
- Universidad de A Coruña 
 
- Universidad Internacional de 
Cataluña, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura  
 
- IE Universidad. Escuela Técnica 
Superior de Estudios Integrados de 
Arquitectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999/2000 
 
 
 
1999/2000 
 
 
 
1997/1998 
 
 
1998/1999 
 
1999/2000 
 
 
 
1998/1999 
 
 
 
1999/2000 
 
 
 
1994/1995 
 
 
 
2001/2002 
 
1991/1992 
 
1999/2000 
 
 
 
2009/2010 

France 
(Francja) 

1. Diplôme d'architecte DPLG, 
y compris dans le cadre de la 
formation professionnelle 
continue et de la promotion 
sociale. 
2. Diplôme d'architecte ESA 
 
3. Diplôme d'architecte 
ENSAIS 
 
 
Diplôme d'Etat d'architecte 
(DEA) 
  
  
  
  
  

1. Le ministre chargé de l'architecture 
 
 
 
 
2. Ecole spéciale d'architecture de 
Paris 
3. Ecole nationale supérieure des arts 
et industries de Strasbourg, section 
architecture 
 
Ecole Nationale Supérieure 
d'Architecture et de Paysage de 
Bordeaux (Ministère chargé de 
l'architecture et Ministère chargé de 
l'enseignement supérieur) 
 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
 

1988/1989 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2005/2006 
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Ecole Nationale Supérieure 
d'Architecture de Bretagne (Ministère 
chargé de l'architecture et Ministère 
chargé de l'enseignement supérieur 
 
 
Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Clermont-Ferrand 
(Ministère chargé de l'architecture et 
ministère chargé de l'enseignement 
supérieur) 
 
 
Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Grenoble (Ministère 
chargé de l'architecture et ministère 
chargé de l'enseignement supérieur) 
 
 
 
Ecole nationale supérieure 
d'architecture et de paysage de Lille 
(Ministère chargé de l'architecture et 
ministère chargé de l'enseignement 
supérieur) 
 
 
Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Lyon (Ministère 
chargé de l'architecture et ministère 
chargé de l'enseignement supérieur) 
 
 
 
Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Marne La Vallée 
(Ministère chargé de l'architecture et 
ministère chargé de l'enseignement 
supérieur) 
 
 
Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Marseille (Ministère 
chargé de l'architecture et ministère 
chargé de l'enseignement supérieur) 
 
 
 
Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Montpellier 
(Ministère chargé de l'architecture et 
ministère chargé de l'enseignement 
supérieur) 
 
 
Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Nancy (Ministère 
chargé de l'architecture et ministère 
chargé de l'enseignement supérieur) 
 
 
 
Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Nantes (Ministère 
chargé de l'architecture et ministère 
chargé de l'enseignement supérieur) 
 
 
 
Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Normandie 
(Ministère chargé de l'architecture et 
ministère chargé de l'enseignement 
supérieur) 
 
 

Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
 
Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
 
Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
 
Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
 
Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
 
Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
 
Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
 
Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
 
Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
 
Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
 

2005/2006 
 
 
 
 
 
2004/2005 
 
 
 
 
 
 
2004/2005 
 
 
 
 
 
 
2004/2005 
 
 
 
 
 
 
2004/2005 
 
 
 
 
 
 
2004/2005 
 
 
 
 
 
 
2005/2006 
 
 
 
 
 
 
2004/2005 
 
 
 
 
 
 
2004/2005 
 
 
 
 
 
 
2005/2006 
 
 
 
 
 
 
2004/2005 
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Diplôme d'Etat d'architecte 
(DEA), dans le cadre de la 
formation professionnelle 
continue 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Paris-Belleville 
(Ministère chargé de l'architecture et 
ministère chargé de l'enseignement 
supérieur) 
 
Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Paris-La Villette 
(Ministère chargé de l'architecture et 
ministère chargé de l'enseignement 
supérieur) 
 
 
Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Paris Malaquais 
(Ministère chargé de l'architecture et 
ministère chargé de l'enseignement 
supérieur) 
 
 
Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Paris Val-de-Seine 
(Ministère chargé de l'architecture et 
ministère chargé de l'enseignement 
supérieur) 
 
 
Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Saint-Etienne 
(Ministère chargé de l'architecture et 
ministère chargé de l'enseignement 
supérieur) 
 
 
Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Strasbourg 
(Ministère chargé de l'architecture et 
ministère chargé de l'enseignement 
supérieur) 
 
 
Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Toulouse (Ministère 
chargé de l'architecture et ministère 
chargé de l'enseignement supérieur) 
 
 
 
Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Versailles (Ministère 
chargé de l'architecture et ministère 
chargé de l'enseignement supérieur) 
 
 
 
Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Lyon (Ministère 
chargé de l'architecture et ministère 
chargé de l'enseignement supérieur) 
 
 
 
Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Marseille (Ministère 
chargé de l'architecture et ministère 
chargé de l'enseignement supérieur) 
 
 
 
Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Montpellier 
(Ministère chargé de l'architecture et 
ministère chargé de l'enseignement 
supérieur) 
 
 

Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
 
Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
 
Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
 
Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
 
Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
 
Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
 
Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
 
Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
 
Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
 
Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
 

2005/2006 
 
 
 
 
 
2006/2007 
 
 
 
 
 
 
2005/2006 
 
 
 
 
 
 
2004/2005 
 
 
 
 
 
 
2004/2005 
 
 
 
 
 
 
2005/2006 
 
 
 
 
 
 
2004/2005 
 
 
 
 
 
 
2004/2005 
 
 
 
 
 
 
2006/2007 
 
 
 
 
 
 
2006/2007 
 
 
 
 
 
 
2006/2007 
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Diplôme d'études de l'école 
spéciale d'architecture Grade 2 
équivalent au diplôme d'Etat 
d'architecte 
 
 
 
 
 
 
 
Diplôme d'architecte INSA de 
Strasbourg équivalent au 
diplôme d'Etat d'architecte 
conférant le grade de master 
(parcours architecte) 
 
 
 
Diplôme d'architecte INSA de 
Strasbourg équivalent au 
diplôme d'Etat d'architecte 
conférant le grade de master 
(parcours  d'architecte pour 
ingénieur) 

Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Nantes (Ministère 
chargé de l'architecture et ministère 
chargé de l'enseignement supérieur) 
 
 
Ecole nationale supérieure 
d'architecture de Strasbourg 
(Ministère chargé de l'architecture et 
ministère chargé de l'enseignement 
supérieur) 
 
 
Ecole spéciale d'architecture 
(Ministère chargé de l'architecture et 
ministère chargé de l'enseignement 
supérieur) 
 
 
 
 
 
 
 
Institut national des sciences 
appliquées de Strasbourg (INSA) 
(Ministère chargé de l'architecture et 
ministère chargé de l'enseignement 
supérieur) 
 
 
 
Institut national des sciences 
appliquées de Strasbourg (INSA) 
(Ministère chargé de l'architecture et 
ministère chargé de l'enseignement 
supérieur) 

Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
Habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre (HMONP) 
(Ministère chargé de 
l'architecture) 
 
Diplôme d'architecte de 
l'ESA habilitant à exercer la 
maitrise d'œuvre en son nom 
propre, équivalent à 
l'habilitation de l'architecte 
diplômé d'Etat à l'exercice 
de la maîtrise d'œuvre en son 
nom propre, reconnu par le 
Ministère chargé de 
l'architecture 
 
Habilitation de l'architecte 
de l'INSA à exercer la 
maîtrise d'œuvre en son nom 
propre équivalent à 
l'HMONP, reconnue par le 
ministère chargé de 
l'architecture 
 
Habilitation de l'architecte 
de l'INSA à exercer la 
maîtrise d'œuvre en son nom 
propre équivalent à 
l'HMONP, délivrée par le 
ministère chargé de 
l'architecture 

2006/2007 
 
 
 
 
 
2006/2007 
 
 
 
 
 
 
2006/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005/2006 
 
 
 
 
 
 
 
2005/2006 

Ireland 
(Irlandia) 

1. Degree of Bachelor of 
Architecture (B.Arch. NUI) 
 
2. Degree of Bachelor of 
Architecture (B.Arch.) 
(Do 2002 r. - Degree standard 
diploma in architecture (Dip. 
Arch)) 
 
3. Certificate of associateship 
(ARIAI) 
 
4. Certificate of membership 
(MRIAI) 

1. National University of Ireland to 
architecture graduates of University 
College Dublin 
2. Dublin Institute of Technology, 
Bolton Street, Dublin 
(College of Technology, Bolton 
Street, Dublin) 
 
 
3. Royal Institute of Architects of 
Ireland  
 
4. Royal Institute of Architects of 
Ireland 

Certyfikat spełnienia 
wymagań dotyczących 
kwalifikacji zawodowych 
jako architekt w Irlandii 
wydane przez Królewski 
Instytut Architektów 
Irlandii (RIAI) 

1988/1989 
  

Ísland 
(Islandia) 

Dyplomy, certyfikaty wydane 
przez właściwe organy państwa 
członkowskiego UE, EFTA-
EOG lub Szwajcarii 

Właściwe organy państwa 
członkowskiego UE, EFTA-EOG lub 
Szwajcarii 

 Certyfikat dotyczący 
odbytej praktyki wydany 
przez właściwe władze 
Islandii  

 

Italia 
(Włochy) 

Laurea in architettura 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

- Università di Camerino 
- Università di Catania – Sede di 
Siracusa 
- Università di Chieti 
- Università di Ferrara 
- Università di Firenze 
- Università di Genova 
- Università di Napoli Federico II 
- Università di Napoli II 
- Università di Palermo 
- Università di Parma 
- Università di Reggio Calabria 
- Università di Roma "La Sapienza" 
- Università di Roma III 
- Università di Trieste 
- Politecnico di Bari 
- Politecnico di Milano 
- Politecnico di Torino 

Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal ministero 
della Pubblica istruzione 
dopo che il candidato ha 
sostenuto con esito 
positivo l'esame di Stato 
davanti ad una 
commissione competente 
 
 
 
 
 
 
 
 

1988/1989 
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Laurea in ingegneria edile – 
architettura 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurea specialistica in 
ingegneria edile – architettura 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Laurea specialistica 
quinquennale in Architettura  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
Laurea specialistica in 
Architettura  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurea specialistica in 
architettura -progettazione 
architettonica e urbana 
 
 
 
 
 
 
 

- Istituto universitario di architettura 
di Venezia 
 
- Università dell'Aquilla 
- Università di Pavia 
- Università di Roma "La Sapienza" 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Università dell'Aquilla 
- Università di Pavia 
- Università di Roma "La Sapienza" 
- Università di Ancona 
- Università di Basilicata – Potenza 
- Università di Pisa 
- Università di Bologna 
- Università di Catania 
- Università di Genova 
- Università di Palermo 
- Università di Napoli Federico II 
- Università di Roma – Tor Vergata  
- Università di Trento  
- Politecnico di Bari 
- Politecnico di Milano 
- Università degli studi di Salerno 
- Università degli studi della Calabria 
- Università degli studi di Brescia 
 
- Prima Facoltà di Architettura 
dell'Università di Roma "La 
Sapienza” 
- Università di Ferrara 
- Università di Genova 
- Università di Palermo 
- Politecnico di Milano 
- Politecnico di Bari 
- Università di Roma III 

  
 

- Università di Firenze  
-  Università di Napoli II 
- Politecnico di Milano II 
- Università di Napoli Federico II 
- Facoltà di architettura dell' 
Università degli Studi G. D'Annunzio 
di Chieti-Pescara 
- Facoltà di architettura, 
Pianificazione e Ambiente del 
Politecnico di Milano 
- Università IUAV di Venezia  
- Facoltà di Architettura, Università di 
Bologna  
- Facoltà di Architettura Valle Giulia, 
Università degli Studi di Roma «La 
Sapienza» 
- Facoltà di Architettura di Siracusa, 
Università di Catania  
- Facoltà di architettura, Università 
degli Studi di Parma 
- Università degli Studi di Camerino 
 
- Facoltà "Ludovico Quaroni" 
dell'Università degli Studi "La 
Sapienza" di Roma 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal ministero 
della Pubblica istruzione 
dopo che il candidato ha 
sostenuto con esito 
positivo l'esame di Stato 
davanti ad una 
commissione competente 
 
Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal ministero 
della Pubblica istruzione 
dopo che il candidato ha 
sostenuto con esito 
positivo l'esame di Stato 
davanti ad una 
commissione competente 
  
  
  
  
 
 
 
 
  
Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal ministero 
della Pubblica istruzione 
dopo che il candidato ha 
sostenuto con esito 
positivo l'esame di Stato 
davanti ad una 
commissione competente 
  
Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal ministero 
della Pubblica istruzione 
dopo che il candidato ha 
sostenuto con esito 
positivo l'esame di Stato 
davanti ad una 
commissione competente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal Ministero 
dell'istruzione, 
dell'università e della 
ricerca dopo che il 
candidato ha sostenuto con 
esito positivo l'esame di 
Stato davanti ad una 

 
  
  
1998/1999 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2003/2004 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2005/2006 
2003/2004 
2001/2002 
 
1998/1999 
 
 
1999/2000 
  
  
  
  
2003/2004 
 
 
2004/2005 
  
  
2004/2005 
2001/2002 
  
 
 
 
 
2002/2003 
2001/2002 
 
2004/2005 
 
 
2001/2002 
 
2001/2002 
 
2004/2005 
 
2000/2001 
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Laurea Magistrale / 
Specialistica in Architettura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurea Specialistica in 
Architettura (Progettazione 
Urbana) 
 
Laurea Specialistica in 
Architettura (progettazione 
urbana e territoriale) 
 
Laurea Specialistica in 
Architettura (Progettazione 
dell'architettura) 
 
Laurea Specialistica in 
architettura (Architettura delle 
costruzioni) 
 
Laurea Specialistica in 
Architettura (Restauro) 
  
 
 
 
Laurea Specialista in 
Architettura (costruzione)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurea Magistrale in 
Architettura 
 
Laurea Magistrale in 
Architettura (Restauro) 
 
Laurea Magistrale in 
Architettura - Progettazione 
architettonica 
 
Laurea Magistrale in 
Ingegneria edile / architettura 
  
Laurea Magistrale in 
Architettura e Città, 
Valutazione e progetto 

 
 
 
 
- Facoltà di Architettura 
dell'Università degli studi di Trieste  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Università di Roma Tre 

  
 
 
- Politecnico di Torino 
 
 
 
- Università di Firenze 
  

  
 

- Politecnico di Milano (Facoltà di 
Architettura civile) 
 
 
- Facoltà di architettura di Valle 
Giulia dell'Università degli Studi "La 
Sapienza" di Roma 
- Università degli Studi di Roma Tre - 
Facoltà di Architettura 
 
- Politecnico di Torino 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Università degli Studi di Camerino  
 
 
- Università degli Studi di Napoli 
"Federico II"  
  
- Università degli Studi di Napoli 
"Federico II" 
  
 
- Università degli Studi di Perugia  
-Università degli Studi di Padova 
  
- Università degli Studi di Napoli 
"Federico II" 
  

commissione competente 
 
 
Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal Ministero 
dell'istruzione, 
dell'università e della 
ricerca dopo che il 
candidato ha sostenuto con 
esito positivo l'esame di 
Stato davanti ad una 
commissione competente 
 
Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal Ministero 
dell'istruzione, 
dell'università e della 
ricerca dopo che il 
candidato ha sostenuto con 
esito positivo l'esame di 
Stato davanti ad una 
commissione competente 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal Ministero 
dell'istruzione, 
dell'università e della 
ricerca dopo che il 
candidato ha sostenuto con 
esito positivo l'esame di 
Stato davanti ad una 
commissione competente  
 
Diploma di abilitazione 
all'esercizio indipendente 
della professione che viene 
rilasciato dal Ministero 
dell'istruzione, 
dell'università e della 
ricerca dopo che il 
candidato ha sostenuto con 
esito positivo l'esame di 
Stato davanti ad una 
commissione competente 

 
 
 
2001/2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001/2002 
 
 
 
2002/2003 
 
 
 
2001/2002 
 
 
 
2001/2002 
 
 
 
2004/2005 
 
 
2001/2002 
 
 
 
2002/2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006/2007 
 
 
2002/2003 
 
 
2002/2003 
 
 
 
2006/2007 
2008/2009 
 
2002/2003 

Κύπρος 
(Cypr) 

∆ιπλωµα αρχιτεκτονα - 
µηχανικου στην αρχιτεκτονικη 
 
Professional Diploma in 
Architecture  
 
∆ίπλωµα Αρχιτεκτονικής (5 
έτη) 

- Πανεπιστηµιο κυπρου 
 
 
- University of Nicosia 
 
 
- Frederick University Σχολή 
Αρχιτεκτονικής, Καλών και 
Εφαρµοσµένων Τεχνών του 

Βεβαιωση που εκδιδεται 
απο το επιστηµονικο και 
τεχνικο επιµελητηριο 
κυπρου (ετεκ) η οποια 
επιτρεπει την ασκηση 
δραστηριοτητων στον 
τοµεα τησ αρχιτεκτονικησ 

2005/2006 
2006/2007 
2008/2009 
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Πανεπιστηµίου Frederick 
 

Liechtenstein 
(Liechtenstein) 

Dipl.-Arch. FH 
Dla studiów, kursów 
architektury, które odbyły się w 
roku akademickim 1999/2000, 
włącznie dla studentów, którzy 
wykazali program studiów 
Model B do roku 
akademickiego 2000/2001, pod 
warunkiem że w roku 
akademickim 2001/2002 
przeszli dodatkowe szkolenie, 
kształcenie. 

Fachhochschule Liechtenstein  1999/2000 

Magyarország 
(Węgry) 

Okleveles épitészmérnök MSc 
 
 
Okleveles épitészmérnök 
 
Okleveles építészmérnök  

– Budapesti Müszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem - 
Épitészmérnöki Kar 
– Széchenyi István Egyetem, Györ – 
Müszaki Tudományi Kar 
–  Pécsi Tudományegyetem – Pollack 
Mihály Műszaki Kar 
 

A területi illetékes 
építészkamara hatósági 
bizonyítványa a 
szakmagyakorlási 
jogosultságról. 

2007/2008 
 
 
2007/2008 
 
2007/2008 

Malta 
(Malta) 

Bachelor of Engineering and 
Architecture (Hons) 

Universita' ta' Malta 
  

Warrant b’titlu ta’ “Perit” 
mahrug mill-Bord tal-
Warrant 

2007/2008 

Nederland 
(Holandia) 

1.Het getuigschrift van het met 
goed gevolg afgelegde 
doctoraal examen van de 
studierichting bouwkunde, 
afstudeerrichting architectuur 
 
2.Het getuigschrift van het met 
goed gevolg afgelegde 
doctoraal examen van de 
studierichting bouwkunde, 
differentiatie architectuur en 
urbanistiek 
 
3.Het getuigschrift hoger 
beroepsonderwijs, op grond 
van het met goed gevolg 
afgelegde examen verbonden 
aan de opleiding van de tweede 
fase voor beroepen op het 
terrein van de architectuur, 
afgegeven door de betrokken 
examencommissies van 
respectievelijk: 
- de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten te Amsterdam 
- de Hogeschool Rotterdam en 
omstreken te Rotterdam 
- de Hogeschool Katholieke 
Leergangen te Tilburg 
- de Hogeschool voor de 
Kunsten te Arnhem 
- de Rijkshogeschool 
Groningen te Groningen 
- de Hogeschool Maastricht te 
Maastricht 

1.Technische Universiteit te Delft 
 
 
 
 
 
2.Technische Universiteit te 
Eindhoven 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Verklaring van de 
Stichting Bureau 
Architectenregister die 
bevestigt dat de opleiding 
voldoet aan de normen van 
artikel 46 of Directive 
2005/36/EC 

1988/1989 
  

Norge 
(Norwegia) 

- Sivilarkitekt 
  
  
 
 
 
 
- Master i arkitektur 

1. Norges teknisk-naturvitenskaplige 
universitet (NTNU) 
2. Arkitektur- og designhøgskolen i 
Oslo (AHO) (before 29 October 2004 
Arkitekthøgskolen i Oslo) 
3. Bergen Arkitekt Skole (BAS) 
 
1. Norges teknisk-naturvitenskaplige 
universitet (NTNU) 
2. Arkitektur- og designhøgskolen i 
Oslo (AHO) (before 29 October 2004 
Arkitekthøgskolen i Oslo) 
3. Bergen Arkitekt Skole (BAS) 

  
  
  

1997/1998 
  
  
 
 
 
 
1999/2000 
 
1998/1999 
 
 
2001/2002 

Österreich 
(Austria) 

1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 
 

1. Technische Universität Graz 
(Erzherzog-Johann-Universität Graz) 

Bescheinigung des 
Bundesministers für 

1998/1999 
  



Monitor Polski – 11 –  Poz. 757

 

2. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 
3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 
 
4. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. 
Arch. 
5. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. 
Arch. 
6. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. 
Arch. 
7. Diplom-Ingenieur FH, Dipl.-
Ing. FH 
8. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 
 
9. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 
 
10. Diplom-Ingenieur, Dipl.-
Ing. 
11. Bachelor der Architektur 

2. Technische Universität Wien 
3. Universität Innsbruck (Leopold-
Franzens-Universität Innsbruck) 
4. Hochschule für Angewandte Kunst 
in Wien 
 
5. Akademie der Bildenden Künste in 
Wien  
 
6. Hochschule für künstlerische und 
industrielle Gestaltung in Linz 
 
7. Fachhochschule Technikum 
Kärnten 
8. Universität Innsbruck (Leopold-
Franzens- Universität Innsbruck) 
9. Technische Universität Graz 
(Erzherzog-Johann- Universität Graz) 
10.Technische Universität Wien  
  
11. Universität für künstlerische und 
industrielle Gestaltung Linz 
Akademie der bildenden Künste Wien  

Wirtschaft, Jugend und 
Familie über die Erfüllung 
der Voraussetzung für die 
Eintragung in die 
Architektenkammer/Besch
einigung einer 
Bezirksverwaltungsbehörd
e über die Ausbildung oder 
Befähigung, die zur 
Ausübung des 
Baumeistergewerbes 
(Berechtigung für 
Hochbauplanung) 
berechtigt 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2004/2005 
 
2008/2009 
 
2008/2009 
 
2006/2007 
 
2006/2007 
 
2008/2009 

Portugal 
(Portugalia) 

Carta de curso de licenciatura 
em Arquitectura 
  
  
 
 
Para os cursos iniciados a partir 
do ano académico de 
1991/1992 
 
Carta de curso de licenciatura 
em Arquitectura 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
Carta de Curso de Licenciatura 
em Arquitectura e Urbanismo 
  
 
Mestrado integrado em 
Arquitectura 
  
 
Carta de curso de Mestrado 
integrado em Arquitectura 
 
Carta de curso de Mestrado 
Integrado em Arquitectura e 
Urbanismo 

– Faculdade de Arquitectura da 
Universidade técnica de Lisboa  
– Faculdade de arquitectura da 
Universidade do Porto 
– Escola Superior Artística do Porto  
  
– Faculdade de Arquitectura e Artes 
da Universidade Lusíada do Porto  
 
 
– Faculdade de Arquitectura e Artes 
da Universidade Lusíada de  
Vila Nova de Famalicão  
– Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologia 
– Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Coimbra  
– Instituto Superior Manuel Teixeira 
Gomes  
– Universidade do Minho 
– Universidade Lusíada de Lisboa  
  
– Escola Superior Gallaecia  
 – Instituto Superior Técnico da 
Universidade Técnica de Lisboa  
 
– Universidade Autónoma de Lisboa  
– Universidade Técnica de Lisboa 
(Instituto Superior Técnica) 
 
– Universidade do Minho  
  
 
– Universidade  Fernando Pessoa  

Certificado de 
cumprimento dos pré-
requisitos de qualificação 
para inscrição na Ordem 
dos Arquitectos, emitido 
pela competente Ordem 
dos Arquitectos 

1988/1989 
  
  
 
 
 
1991/1992 
 
 
 
1993/1994 
 
 
1998/1999 
 
1988/1989 
 
1997/1998 
 
1997/1998 
1991/1992 
 
2002/2003 
1998/1999 
 
 
2001/2002 
2001/2002 
 
 
2006/2007 
 
 
2006/2007 

România 
(Rumunia) 

Diploma de arhitect – Universitatea de arhitectură şi 
urbanism “ION MINCU” – la 
propunerea Facultăţii de Arhitectură  
– Universitatea “Politehnică” din 
Timişoara  
– Universitatea Tehnică din Cluj–
Napoca 
– Universitatea Tehnică "Gheorghe 
Asachi" din Iaşi  

Certificat de dobândire a 
dreptului de semnătură si 
de înscriere în Tabloul 
Naţional al Arhitecţilor 

2007/2008 
 
 
2011/2012 
 
2010/2011 
 
2007/2008 

Slovenija 
(Słowenia) 

Magister inženir 
arhitekture/Magistrica 
inženirka arhitekture 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
Arhitekturo  

Potrdilo Zbornice za 
arhitekturo in proctor o 
usposobljenosti za 
opravljanje nalog 
odgovornega projektanta 
arhitekture 

2007/2008 

Slovensko Diplom inžiniera Architekta – Slovenská technická univerzita v Certifikát vydaný 2007/2008 
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(Słowacja) (titul Ing. arch.)  
  
 
 
 
 
Diplom magistra umení (titul 
Mgr. art.)  

Bratislave, Fakulta architektúry, 
študijný odbor 5.1.1 Architektúra a 
urbanizmus  
– Technická univerzita v Košiciach, 
Fakulta umení, študijný odbor 5.1.1. 
Architektúra a urbanizmus  
– Vysoká škola výtvarných umení v 
Bratislave, študijný odbor 2.2.7 
‘Architektonická tvorba’  

Slovenskou komorou 
architektov na základe 3-
ročnej praxe pod 
dohľadom a vykonania 
autorizačnej skúšky 

 
 
 
2004/2005 
 
 
2007/2008 

Suomi/ 
Finland 
(Finlandia) 

Arkkitehdin 
tutkinto/Arkitektexamen 

– Teknillinen korkeakoulu /Tekniska 
högskolan (Helsinki) 
– Tampereen teknillinen korkeakoulu 
/ Tammerfors tekniska högskola 
– Oulun yliopisto / Uleåborgs 
universitet                
– Aalto-yliopisto/Aalto- universitetet  
–Tampereen teknillinen 
yliopisto/Tammerfors tekniska 
universitet   

1998/1999 

Sverige 
(Szwecja) 

Arkitektexamen – Chalmers Tekniska Högskola AB 
– Kungliga Tekniska Högskolan 
– Lunds Universitet 
– Umeå universitet  

  
  
  
  

1998/1999 
  
  
2009/2010 

United 
Kingdom 
(Zjednoczone 
Królestwo) 

1. Diplomas in architecture 
 
 
 
 
 
 
 
2. Degrees in architecture 
 
3. Final examination 
 
4. Examination in architecture 
 
5. Examination Part II 
 
6. Master of Architecture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Graduate Diploma in 
Architecture 
 
8. Professional Diploma in 
Architecture 
 
9. Graduate Diploma in 
Architecture/MArch 
Architecture 
 
10. Postgraduate Diploma in 
Architecture 
 
 
11. MArch Architecture 
(ARB/RIBA Part 2) 
  
12. MAster of Architecture 
(MArch) 

1. – Universities  
Colleges of Art  
– Schools of Art 
– Cardiff University 
– University College for the Creative 
Arts 
– Birmingham City University  
 
2. Universities 
 
3. Architectural Association 
 
4. Royal College of Art  
 
5. Royal Institute of British Architects 
  
6. – University of Liverpool  
– Cardiff University  
– University of Plymouth  
– Queens University, Belfast  
– Northumbria University  
– University of Brighton  
– Birmingham City University  
– University of Kent  
– University of Ulster  
– University of Edinburgh/Edinburgh 
School of Architecture and Landscape 
Architecture  
– Leeds Metropolitan University  
– University of Newcastle upon Tyne  
– University of Lincoln 
– University of Huddersfield  
 
7. University College London 
  
 
8. University of East London 
– Northumbria University 
 
9. University College London  
  
 
 
10. – Leeds Metropolitan University  
– University of Edinburgh 
– Sheffield Hallam University  
 
11. University College London  
- De Montfort University  
 
12. Liverpool John Moores University  
 

An Architects Registration 
Board Part 3 Certificate of 
Architectural Education. 
 
Dyplomy i program 
studiów w dziedzinie 
architektury uniwersytetów 
i szkół wyższych powinny 
spełniać normy podane w 
art. 46 dyrektywy 
2005/36/WE oraz w 
„Kryteriach akceptacji” 
opublikowanych przez 
Radę ds. Akceptacji 
(dyplomów) Królewskiego 
Instytutu Architektów 
Brytyjskich oraz Radę ds. 
Rejestracji Architektów. 
 
Obywatele Unii 
Europejskiej, którzy 
posiadają certyfikaty 
Królewskiego Instytutu 
Architektów Brytyjskiech 
część I i część II, 
uznawane przez Radę ds. 
Rejestracji Architektów 
(ARB) jako organ 
kompetentny w tej kwestii, 
są uznawani jako 
spełniający te wymagania. 
Również obywatele Unii 
Europejskiej, którzy nie 
posiadają certyfikatów 
ARB część I i część II, 
będą traktowani jako 
odpowiedni dla uzyskania 
Certyfikatu Edukacji w 
dziedzinie Architektury, 
jeśli spełnią wymagania tej 
Rady, tzn. program i 
długość ich studiów 
spełnia normy podane w 
art. 46 dyrektywy 
2005/36/WE oraz 
„Kryteria akceptacji”. 

1988/1989 
  
  
2006/2007 
2008/2009 
 
2008/2009 
 
1988/1989 
  
  
  
 
 
 
 
2006/2007 
2006/2007 
2007/2008 
2009/2010 
2009/2010 
2010/2011 
2010/2011 
2006/2007 
2008/2009 
2009/2010 
 
 
2011/2012 
2011/2012 
2011/2012 
2012/2013 
 
2006/2007 
 
 
2007/2008 
2008/2009 
 
2008/2009 
 
 
 
2007/2008 
2008/2009 
2009/2010 
 
2011/2012 
211/2012 
 
2011/2012 
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13. Postgraduate Diploma in 
Architecture and Architectural 
Conservation 
 
14. Postgraduate Diploma in 
Architecture and Urban Design 
 
15. Mphil in Environmental 
Design in Architecture (Option 
B) 
 
16. Professional Diploma in 
Architecture: Advanced 
Environmental and Energy 
Studies 
 
17. MArchD in Applied Design 
in Architecture 
 
18. M'Arch 

 
13. University of Edinburgh  
 
 
 
14. University of Edinburgh  
 
 
15. University of Cambridge  
  
  
 
16.University of East London/Centre 
for Alternative Technology 
 
 
 
17. Oxford Brookes University  
 
 
18. University of Portsmouth  

 
2008/2009 
 
 
 
2008/2009 
 
 
2009/2010 
 
 
 
2008/2009 
 
 
 
 
2011/2012 
 
 
2011/2012 

 
Dyplomy i inne dokumenty niespełniające minimalnych wymagań w zakresie kształcenia określonych w przepisach prawa Unii 

Europejskiej 

Kraj Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje 

Ostatni rok 
akademicki, do 
którego mogło 
rozpocząć się 
kształcenie 

1 2 3 
België/ 
Belgique/ 
Belgien  
(Belgia) 

- dyplomy wydawane przez wyższe krajowe szkoły architektury lub wyższe krajowe instytuty 
architektury ("architecte - architect"), 
- dyplomy wydawane przez wyższą rejonową szkolę architektury w Hasselt ("architect"), 
- dyplomy wydawane przez Królewskie Akademie Sztuk Pięknych ("architecte - architect"), 
- dyplomy wydawane przez szkoły Saint-Luc ("écoles Saint-Luc") ("architecte - architect"), 
- dyplomy uniwersyteckie w zakresie inżynierii budowlanej, wraz ze świadectwem odbycia 
praktyki, wydawane przez stowarzyszenie architektów i uprawniające posiadacza dyplomu do 
używania zawodowego tytułu architekta ("architecte - architect"), 
- dyplomy architekta wydawane przez centralne lub państwowe komisje egzaminacyjne  
w dziedzinie architektury ("architecte - architect"), 
- dyplomy inżyniera budowlanego/architekta oraz dyplomy architekta/inżyniera wystawiane 
przez katedry nauk stosowanych w uniwersytetach oraz przez politechnikę w Mons ("ingenieur 
- architecte", "ingenieur - architect"). 
 

1987/1988 

България  
(Bułgaria) 

- dyplomy przyznane przez akredytowane instytucje szkolnictwa wyższego potwierdzające 
kwalifikacje "apxитект" (architekt), "cтроителен инженер" (inżynier budownictwa lądowego) 
lub "инженер" (inżynier): 
- Унивеpcитeт зa apxитектура, строителство и геодезия София: специалности 
"Урбанизъм" и "Apxитектура" (Uniwersytet Architektury, Budownictwa Lądowego  
i Geodezji - Sofia: specjalizacje "Urbanistyka"i "Architektura") oraz wszystkie specjalności 
inżynierskie w następujących dziedzinach: 
"конструкциина сгради и съоръжения" (budowa budynków i konstrukcji), 
"пътища" (drogi), 
"тpaнспорт" (transport), 
"хидротехника и водно строителство" (hydrotechnika i budownictwo wodne), "мелиорации 
и др." (nawadnianie, itd.), 
- dyplomy przyznane przez politechniki i instytucje szkolnictwa wyższego w zakresie 
budownictwa w następujących dziedzinach: "електpo- и топлотехника" (elektrotechnika  
i termotechnika), "съобщителна и комуникационнa техника" (techniki i technologie 
telekomunikacyjne), "cтроителни технологии" (technologie budowlane), "приложна 
геодезия" (geodezja stosowana) i"ландшафт и др."(architektura krajobrazu itp.). 
W celu prowadzenia działalności w zakresie projektów architektonicznych i budowlanych, do 
dyplomów należy załączyć następujące dokumenty: "придружени oт yдостоверение за 
проектантска правоспoсoбност" (zaświadczenie o uprawnieniach do projektowania), wydane 
przez "Kaмapaтa нa apxитектите (Izba Architektów) oraz "Kaмapaтa нa инженерите  
в инвестиционното проектиране"(Izba Inżynierów Projektów Inwestycyjnych), które 
uprawnia do prowadzenia działalności w zakresie projektów inwestycyjnych. 
 

2009/2010 
  
  

Česká 
republika 
(Czechy) 

- dyplomy wydane przez wydziały "České vysoké učeni technické" (Czeski Uniwersytet 
Techniczny w Pradze): 
"Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství" (Wydział Architektury i Budownictwa) 
(do 1951 r.), 
"Fakulta architektury a pozemního stavitelství" (Wydział Architektury i Budownictwa) (od 
1951 do 1960 r.), 

2006/2007 
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"Fakulta stavební" (Wydział Inżynierii) (od 1960 r.) w dziedzinie studiów: budownictwo  
i struktury, budownictwo, budownictwo i architektura, architektura (w tym urbanistyka  
i zagospodarowanie przestrzenne), budownictwo cywilne i budownictwo przemysłowe oraz dla 
potrzeb produkcji rolnej, lub w programie studiów inżynierii cywilnej z zakresu budownictwa  
i architektury, 
"Fakulta architektury" (Wydział Architektury) (od 1976 r.) w dziedzinie studiów: architektura, 
urbanistyka i zagospodarowanie przestrzenne lub w programie studiów: architektura  
i urbanistyka w dziedzinie studiów: architektura, teoria projektowania, urbanistyka  
i zagospodarowanie przestrzenne, historia architektury i rekonstrukcja zabytków lub 
architektura i budownictwo, 
- dyplomy wydane przez "Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše"(do 1951 r.)  
w dziedzinie architektury i budownictwa, 
- dyplomy wydane przez "Vysoká škola stavitelství v Brně" (od 1951 do 1956 r.) w dziedzinie 
architektury i budownictwa, 
- dyplomy wydane przez "Vysoké učeni technické v Brně" przez "Fakulta architektury" 
(Wydział Architektury) (od 1956 r.) w dziedzinie studiów architektonicznych i urbanistycznych 
lub "Fakulta stavební" (Wydział Inżynierii) (od 1956 r.) w dziedzinie studiów z zakresu 
budownictwa, 
- dyplomy wydane przez "Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava", "Fakulta 
stavební" (Wydział Inżynierii) (od 1997 r.) w dziedzinie studiów nad budowlami i architekturą 
lub w dziedzinie studiów inżynieryjnych, 
- dyplomy wydane przez "Technická univerzita v Liberci", "Fakulta architektury" (Wydział 
Architektury) (od 1994 r.) w programie studiów architektonicznych i urbanistycznych,  
w dziedzinie studiów architektonicznych, 
- dyplomy wydane przez "Akademie výtvarných umění v Praze" w programie sztuk pięknych  
w dziedzinie studiów z zakresu architektury, 
- dyplomy wydane przez "Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze" w programie sztuk 
pięknych w dziedzinie studiów z zakresu projektowania, 
- świadectwo dopuszczające wydane przez "Česká komora architektů" bez wskazania dziedziny 
lub w dziedzinie budownictwa. 
 

Danmark  
(Dania) 

- dyplomy wydawane przez Krajowe Szkoły Architektury w Kopenhadze i Aarhus 
("architekt"), 
- świadectwo rejestracji wydane przez Radę Architektów, na podstawie ustawy nr 202 z dnia 28 
maja 1975 r. ("registreret arkitekt"), 
dyplomy wydawane przez Wyższe Szkoły Inżynierii Lądowej ("bygningskonstruktoer"), wraz 
ze świadectwem wydanym przez właściwe organy, potwierdzającym zdanie testu 
kwalifikacyjnego, zawierającym uznanie planów przygotowanych i zrealizowanych przez 
kandydata w trakcie przynajmniej sześcioletniego faktycznego wykonywania działań 
określonych w art. 48 dyrektywy 2005/36/WE. 
 

1987/1988 

Deutschland 
(Niemcy) 

- dyplomy wydane przez wyższe szkoły sztuk pięknych (Dipl.-Ing., Architekt (HfbK), 
- dyplomy wydawane przez wydziały architektury ("Architektur/Hochbau") wyższych szkół 
technicznych ("Technische Hochschulen"), uniwersytetów technicznych lub uniwersytetów 
oraz, o ile instytucje te wchodzą w skład szkół "Gesamthochschulen", przez wydziały 
architektury szkół "Gesamthochschulen" ("Dipl.-Ing" i inne tytuły, które mogą być później 
określone dla posiadaczy tych dyplomów), 
- dyplomy wydawane precz wydziały architektury ("Architektur/Hochbau") szkół typu 
"Fachhochschulen", zawodowych szkół wyższych oraz, o ile instytucje te wchodzą w skład 
szkół "Gesamthochschulen", przez wydziały architektury szkół "Gesamthochschulen", łącznie - 
jeśli okres studiów jest krótszy niż cztery lata, ale wynosi co najmniej trzy lata - ze 
świadectwem zaświadczającym o czteroletnim stażu pracy w zawodzie w Republice Federalnej 
Niemiec, wydanym przez organy zawodowe zgodnie z art. 47 ust. 1 dyrektywy 2005/36/WE 
("Ingenieur grad." lub inne tytuły, które mogą zostać później określone dla posiadaczy tych 
dyplomów), 
- dyplomy ("Prüfungszeugnisse") wydane przed dniem 1 stycznia 1973 r. przez wydziały 
architektury szkół "Ingenieurschulen" i "Werkkunstschulen", łącznie z zaświadczeniem 
wystawionym przez właściwe organy potwierdzającym zdanie testu kwalifikacyjnego, 
zawierającym uznanie planów przygotowanych i zrealizowanych przez kandydata w trakcie 
przynajmniej sześcioletniego faktycznego wykonywania działań określonych w art. 48 
dyrektywy 2005/36/WE. 
 

1987/1988 

Eesti 
(Estonia) 

diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt 
alates 1996. aastast (dyplom studiów architektonicznych wydawany przez Wydział 
Architektury Estońskiej Akademii Sztuki od 1996 r.), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 
1989 - 1995 (wydany przez Talliński Uniwersytet Sztuki 1989 - 1995), väljastatud Eesti NSV 
Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951 - 1988 (wydany przez Państwowy Instytut Sztuki 
Estońskiej SRR w latach 1951 - 1988). 
 

2006/2007 

Eλλάς  
(Grecja) 
  
  

- dyplomy inżyniera/architekta wydawane przez "Metsovion Polytechnion" w Atenach, wraz ze 
świadectwem wystawianym przez Izbę Techniczną Grecji uprawniającym do prowadzenia 
działalności w dziedzinie architektury, 
- dyplomy inżyniera/architekta wydawane przez "Aristotelion Panepistimion" w Salonikach, 
wraz ze świadectwem wystawianym przez Izbę Techniczną Grecji uprawniającym do 
prowadzenia działalności w dziedzinie architektury, 

1987/1988 
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- dyplomy inżyniera/inżyniera budowlanego wydawane przez "Metsovion Polytechnion"  
w Atenach, wraz ze świadectwem wystawianym przez Izbę Techniczną Grecji uprawniającym 
do prowadzenia działalności w dziedzinie architektury, 
- dyplomy inżyniera/inżyniera budowlanego wydawane przez "Aristotelion Panepistimion"  
w Salonikach, wraz ze świadectwem wystawianym przez Izbę Techniczną Grecji 
uprawniającym do prowadzenia działalności w dziedzinie architektury, 
- dyplomy inżyniera/inżyniera budowlanego wydawane przez "Panepistimion Thrakis", wraz ze 
świadectwem wystawianym przez Izbę Techniczną Grecji uprawniającym do prowadzenia 
działalności w dziedzinie architektury, 
- dyplomy inżyniera/inżyniera budowlanego wydawane przez "Panepistimion Patron", wraz ze 
świadectwem wystawianym przez Izbę Techniczną Grecji uprawniającym do prowadzenia 
działalności w dziedzinie architektury. 
 

España  
(Hiszpania) 

urzędowe formalne kwalifikacje niezbędne do podejmowania i wykonywania zawodu 
architekta (título oficial de arquitecto) wydawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub 
przez uniwersytety. 
 

1987/1988 

France  
(Francja) 

- dyplomy architekta do 1959 r. wydawane przez Ministerstwo Edukacji, a następnie przez 
Ministerstwo Kultury ("architecte DPLG"), 
- dyplomy wydawane przez "Ecole spéciale d'architecture" ("architecte DESA"), 
- dyplomy wydawane od 1955 r. przez wydział architektury szkoły "Ecole nationale supérieure 
des arts et industries de Strasbourg" (dawniej "Ecole nationale d'ingenieurs de Strasbourg") 
("architecte ENSAIS"). 
 

1987/1988 

Hrvatska 
(Chorwacja) 

- dyplom „magistar inżenjer arhitekture i urbanizma/magistra inżenjerka arhi- 
tekture i urbanizma” wydany przez Arhitektonski fakultet Sveucilista u Zagrebu, 
- dyplom „magistar inżenjer arhitekture/magistra inżenjerka arhitekture” wydany przez 
Gradevinsko-arhitektonski fakultet Sveucilista u Splitu, 
- dyplom „magistar inżenjer arhitekture/magistra inżenjerka arhitekture” wydany przez Fakultet 
gradevinarstva, arhitekture i geodezije Sveuciliśta u Splitu, 
- dyplom „diplomirani inżenjer arhitekture” przyznany przez Arhitektonski fakultet Sveuciliśta 
u Zagrebu, 
- dyplom „diplomirani inżenjer arhitekture/diplomirana inżenjerka arhitekture” wydany przez 
Gradevinsko-arhitektonski fakultet Sveuciliśta u Splitu, 
- dyplom „diplomirani inżenjer arhitekture/diplomirana inżenjerka arhitekture” wydany przez 
Fakultet gradevinarstva, arhitekture i geodezije Sveuciliśta u Splitu, 
- dyplom „diplomirani arhitektonski inżenjer” wydany przez Arhitektonski fakultet Sveuciliśta 
u Zagrebu, 
- dyplom „inżenjer” wydany przez Arhitektonski fakultet Sveuciliśta u Zagrebu, 
- dyplom „inżenjer” wydany przez Arhitektonsko-gradevinsko-geodetski fakultet Sveuciliśta u 
Zagrebu za ukończenie studiów na Arhitektonski odjel Arhitek- tonsko-gradevinsko-
geodetskog fakulteta, 
- dyplom „inżenjer” wydany przez Tehnicki fakultet Sveuciliśta u Zagrebu za ukończenie 
studiów na Arhitektonski odsjek Tehnickog fakulteta, 
- dyplom „inżenjer” wydany przez Tehnicki fakultet Sveuciliśta u Zagrebu za ukończenie 
studiów na Arhitektonsko-inżenjerski odjel Tehnickog fakulteta, 
- dyplom „inżenjer arhitekture” wydany przez Arhitektonski fakultet Sveuciliśta u Zagrebu. 
 
Do wszystkich dyplomów należy dołączyć świadectwo członkostwa w Chorwackiej Izbie 
Architektów (Hrvatska komora arhitekata), wydane przez Chorwacką Izbę Architektów  
w Zagrzebiu.  
 

trzeci rok akademicki, 
licząc od daty 
przystąpienia 
 

Ireland 
(Irlandia) 

- stopień licencjata architektury ("Bachelor of Architecture") przyznawany przez "National 
University of Ireland" ("B. Arch." (NUI) absolwentom architektury "University College"  
w Dublinie), 
- dyplom uniwersytecki architektury wydawany przez "College of Technology", Bolton Street, 
Dublin ("Dipl. Arch."), 
- świadectwo członka stowarzyszonego ("Certificate of Associateship") w Królewskim 
Instytucie Architektów Irlandii ("Royal Institute of Architects of Ireland") (ARIAI), 
- świadectwo członkostwa ("Certificate of Membership") w Królewskim Instytucie Architektów 
Irlandii ("Royal Institute of Architects of Ireland") (MRIAI). 
 

1987/1988 

Ísland 
(Islandia) 

Dyplomy wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego UE, EFTA-EOG lub 
Szwajcarii, którym towarzyszy certyfikat o odbyciu szkolenia praktycznego wydane przez 
właściwe organy Islandii. 
 

 

Italia 
(Włochy) 

- dyplomy "laurea in architettura" wydawane przez uniwersytety, instytuty politechniczne  
i wyższe szkoły architektury w Wenecji i Reggio Calabria, wraz z dyplomem, upoważniającym 
do samodzielnego wykonywania zawodu architekta, wydawanym przez Ministra Edukacji po 
zdaniu przez kandydata przed właściwą komisją egzaminu państwowego, upoważniającego do 
samodzielnego wykonywania zawodu architekta ("dott. Architetto"), 
- dyplomy "laurea in ingegneria" w dziedzinie budownictwa wydawane przez uniwersytety, 
instytuty politechniczne, wraz z dyplomem upoważniającym do samodzielnego wykonywania 
zawodu architekta, wydawanym przez Ministra Edukacji po zdaniu przez kandydata przed 
właściwą komisją egzaminu państwowego, upoważniającego do samodzielnego wykonywania 

1987/1988 



Monitor Polski – 16 –  Poz. 757

 

zawodu architekta ("dott. Ing. Architetto" lub "dott. Ing in ingegneria civile"). 
 

Κύπρος 
(Cypr) 

Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστηµονικό και 
Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου (świadectwo wpisu do rejestru architektów wydane przez 
Naukową i Techniczną Izbę Cypru (ETEK)). 
 

2006/2007 

Latvija 
(Łotwa) 

"Arhitekta diploms" ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes 
Arhitektūras nodaļa līdz 1958.gadam, Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes 
Arhitektūras nodaļa no 1958 gada līdz 1991.gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras 
fakultāte kopš 1991. gada, un "Architekta prakses sertifikāts", ko izsniedz Latvijas Arhitektu 
savienība ("dyplom architekta") wydawany przez Departament Architektury Wydziału 
Inżynierii Państwowego Uniwersytetu Łotewskiego do 1958 r., Departament Architektury 
Wydziału Inżynierii Instytutu Politechnicznego w Rydze w latach 1958 - 1991, Wydział 
Architektury Technicznego Uniwersytetu w Rydze od 1991 r. i świadectwa rejestracji przez 
Stowarzyszenie Architektów Łotwy. 
 

2006/2007 

Liechtenstein 
(Liechtenstein) 

Dyplomy wydawane przez "Fachhochschule" (Dipl.-Arch. (FH)) 1997/1998 

Lietuva 
(Litwa) 

- dyplomy inżyniera architekta/architekta wydawane przez Kauno politechnikos institutas do 
1969 r. (inžinierius architektas/architektas), 
- dyplomy architekta/licencjacki architektury/magisterski architektury wydawane przez Vilnius 
inžinerinis statybos institutas do 1990, Vilniaus technikos universitetas do 1996 r., Vilnius 
Gedimino technikos universitetas od 1996 r. (architektas/ architektūros bakalauras/architektūros 
magistras), 
- dyplomy dla specjalistów, którzy ukończyli szkolenie z architektury/licencjackie  
z architektury/magisterskie z architektury wydawane przez LTSR Valstybinis dailės institutas 
do 1990 r.; Vilniaus dailės akademija od 1990 r. (architektūros kursas/architektūros 
bakalauras/architektūros magistras), 
- dyplomy licencjackie architektury/magisterskie architektury wydawane przez Kauno 
technologijos universitetas od 1997 r. (architektūros bakalauras/architektūros magistras), 
Do wszytkich dyplomów muszą być dołączone certyfikaty wydawane przez Komisję 
Atestacyjną przyznające prawo podejmowania działalności w zakresie architektury (architekci 
atestowani/Atestuotas architektas). 
 

2006/2007 

Magyarország 
(Węgry) 

- dyplom "okleveles építészmérnök" (dyplom architektury, magister nauk w zakresie 
architektury) wydawany przez uniwersytety, 
- dyplom "okleveles építész tervező művész" (dyplom architektury, magister nauk w zakresie 
architektury i inżynierii budowlanej) wydawany przez uniwersytety. 
 

2006/2007 

Malta 
(Malta) 

Perit: Lawrja ta' Perit wydawany przez Universita' ta' Malta, który daje prawo zarejestrowania 
jako Perit. 
 

2006/2007 

Nederland 
(Holandia) 

- świadectwo stwierdzające zdanie egzaminu z architektury, wydawane przez wydziały 
architektury wyższych szkół technicznych w Delft lub Eindhoven ("bouwkundig ingenieur"), 
- dyplomy wydawane przez uznane przez państwo akademie architektury ("architect"), 
- dyplomy wydawane do 1971 r. przez dawne wyższe szkoły architektury ("Hoger 
Bouekunstonderricht") ("architcet HBO"), 
- dyplomy wydawane do 1970 r. przez dawne wyższe szkoły architektury ("voortgezet 
Bouwkunstonderricht") ("architect VBO"), 
- świadectwo stwierdzające zdanie egzaminu organizowanego przez radę architektów z "Bond 
van Nederlandse Architecten" (Związek Architektów Holenderskich, BNA) ("architect"), 
- dyplom przyznany przez "Stichting Instituut voor Architectuur" (Fundację Instytutu 
Architektury) (IVA) wydawany na zakończenie kursu zorganizowanego przez tę fundację  
i trwającego co najmniej cztery lata (architect), łącznie z zaświadczeniem wystawionym przez 
właściwe organy, potwierdzającym zdanie testu kwalifikacyjnego, zawierającym uznanie 
planów przygotowanych i zrealizowanych przez kandydata w trakcie przynajmniej 
sześcioletniego faktycznego wykonywania działań określonych w art. 44 dyrektywy 
2005/36/WE, 
- świadectwo wydawane przez właściwe organy stwierdzające zdanie egzaminu przed  
5 sierpnia 1985 r. na stopień "kandidaat in de bouwkunde", organizowanego przez wyższą 
szkołę techniczną w Delft lub Eindhoven oraz, że w okresie co najmniej pięciu lat bezpośrednio 
przed tą datą osoba zainteresowana prowadziła działalność w dziedzinie architektury, której 
charakter i znaczenie gwarantują, w myśl przepisów prawa krajowego Holandii, że osoba ta ma 
uprawnienia do prowadzenia działalności w dziedzinie architektury ("architect"), 
- świadectwo wystawione przez właściwe organy osobom, które osiągnęły wiek lat 40 przed  
5 sierpnia 1985r., stwierdzające, że przez co najmniej pięć lat bezpośrednio przed tą datą dana 
osoba prowadziła działalność w dziedzinie architektury, której charakter i znaczenie 
gwarantują, zgodnie z przepisami prawa krajowego Holandii, że osoba ta posiada uprawnienia 
do prowadzenia działalności w dziedzinie architektury ("architect"), 
- świadectwa, o których mowa w tiret siódmym i ósmym, nie muszą już być uznawane od dnia 
wejścia w życie przepisów ustawowych i wykonawczych regulujących podejmowanie i 
prowadzenie działalności w dziedzinie architektury w zakresie zawodowego tytułu architekta w 
Holandii, o ile w ramach tych przepisów świadectwa te nie upoważniają do podejmowania 
takiej działalności w zakresie zawodowego tytułu architekta. 
 

1987/1988 
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Norge 
(Norwegia) 

- dyplomy (sivilarkitekt) wydawane przez "Norges tekniske høgskole (NTH)", począwszy od  
1 stycznia 1996 r. przez "Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)", "Arkitekt-
høgskolen i Oslo" oraz przez "Bergen Arkitekt Skole(BAS)", 
- certyfikaty członkostwa w "Norske Arkitekters Landsforbund" (NAL) pod warunkiem 
ukończenia szkolenia w jednym z państw członkowskich, do których znajduje zastosowanie 
dyrektywa 2005/36/WE. 

1996/1997 

Österreich 
(Austria) 

- dyplomy wydawane przez Politechnikę Wiedeńską i Politechnikę Graz oraz przez Uniwersytet 
w Innsbrucku, Wydział Inżynierii Budowlanej ("Bauingenieurwesen") i Architektury 
("Architektur"), w dziedzinie studiów architektury, inżynierii budowlanej 
("Bauingenieurwesen"), budownictwa ("Hochbau") i ("Wirtschaftsingenieurwesen - 
Bauwesen"), 
- dyplomy wydawane przez Uniwersytet "Bodenkultur" w dziedzinie studiów "Kulturtechnik 
und Wasserwirtschaft", 
- dyplomy wydawane przez Kolegium Uniwersyteckie Sztuk Użytkowych w Wiedniu  
w dziedzinie studiów architektury, 
- dyplomy wydawane przez Akademię Sztuk Pięknych w Wiedniu w dziedzinie studiów 
architektury, 
- dyplomy inżynierów dyplomowanych (Ing.) wydawane przez wyższe szkoły techniczne lub 
wyższe szkoły budownictwa, wraz z licencją "Baumeister", potwierdzającą minimum 
sześcioletnie doświadczenie zawodowe w Austrii, zatwierdzone egzaminem, 
- dyplomy wydawane przez Kolegium Uniwersyteckie kształcenia artystycznego 
przemysłowego w Linz, w dziedzinie studiów architektury, 
- świadectwo stwierdzające kwalifikacje inżyniera budowlanego lub samodzielnego konsultanta 
technicznego ("Hochbau", "Bauwesen", "Wirtschaftsingenieurwesen -Bauwesen", 
"Kulturtechnik und Wasserwirtschaft") zgodnie z ustawą o technikach budownictwa 
(Ziviltechnikergesetz, BGBl. nr 156/1994). 
 

1997/1998 

Portugal 
(Portugalia) 

- dyplom "diploma do curso especial de arquitectura", wydawany przez Szkoły Sztuk Pięknych 
w Lizbonie i Porto, 
- dyplom architekta "diploma de arquitecto", wydawany przez Szkoły Sztuk Pięknych w 
Lizbonie i Porto, 
- dyplom "diploma do curso de arquitectura", wydawany przez Wyższe Szkoły Sztuk Pięknych 
w Lizbonie i Porto, 
- dyplom "diploma de licenciatura em arquitectura", wydawany przez Wyższą Szkołę Sztuk 
Pięknych w Lizbonie, 
- dyplom "carta de curso de licenciatura em arquitectura", wydawany przez Uniwersytet 
Techniczny w Lizbonie i przez Uniwersytet w Porto, 
- dyplomy uniwersyteckie w zakresie inżynierii lądowej wydany przez Wyższy Instytut 
Techniczny Uniwersytetu Technicznego w Lizbonie (Licenciatura em engenharia civil), 
- dyplom uniwersytecki w zakresie inżynierii lądowej wydany przez Wydział Inżynierii (de 
Engenharia) Uniwersytetu w Porto (Licenciatura em engenharia civil), 
- dyplom uniwersytecki w zakresie inżynierii lądowej wydany przez Wydział Nauki  
i Technologii Uniwersytetu w Coimbra (Licenciatura em engenharia civil), 
- dyplom uniwersytecki w zakresie inżynierii lądowej (produkcja) wydany przez Uniwersytet  
w Minho (licenciatura em engenharia civil (produção). 
 

1987/1988 

România 
(Rumunia) 

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti (Uniwersytet Architektury  
i Urbanistyki "Ion Mincu" Bukareszt): 
- 1953-1966: - Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti (Instytut Architektury "Ion 
Mincu" Bukareszt), Arhitect (architekt), 
- 1967-1974: - Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti (Instytut Architektury "Ion 
Mincu" Bukareszt), Diplomă de Arhitect, Specialitatea Arhitectură (dyplom architekta, 
specjalność architektura), 
- 1975-1977: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură 
(Instytut Architektury "Ion Mincu" Bukareszt, Wydział Architektury), Diplomă de Arhitect, 
Specializarea Arhitectură (dyplom architekta, specjalność architektura); 
- 1978-1991: Institutul de Arhitectură, "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi 
Sistematizare (Instytut Architektury "Ion Mincu" Bukareszt, Wydział Architektury  
i Systematyzacji), Diplomă de Arhitect, Specializarea Arhitectură şi Sistematizare (dyplom 
architekta, specjalność architektura i systematyzacja), 
- 1992-1993: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi 
Urbanism (Instytut Architektury, "Ion Mincu" Bukareszt, Wydział Architektury i Urbanistyki), 
Diplomă de Arhitect, specializarea Arhitectură şi Urbanism (dyplom architekta, specjalność 
architektura i urbanistyka), 
- 1994-1997: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură şi 
Urbanism (Instytut Architektury "Ion Mincu" Bukareszt, Wydział Architektury i Urbanistyki), 
Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom licencjata, kierunek 
architektura, specjalność architektura), 
- 1998-1999: Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de Arhitectură 
(Instytut Architektury "Ion Mincu" Bukareszt, Wydział Architektury), Diplomă de Licenţă, 
profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom licencjata, kierunek architektura, 
specjalność architektura), 
- Od 2000 r.: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti, Facultatea de 
Arhitectură (Uniwersytet Architektury i Urbanistyki "Ion Mincu" - Bukareszt, Wydział 
Architektury), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom 

2009/2010 
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architekta, kierunek architektura, specjalność architektura). 
  
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (Politechnika Cluj-Napoca): 
- 1990-1992: Institutul Politehnic din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Politechnika 
Cluj-Napoca, Wydział Budownictwa Lądowego), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, 
specializarea Arhitectură (dyplom architekta, kierunek architektura, specjalność architektura), 
- 1993-1994: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Politechnika 
Cluj-Napoca, Wydział Budownictwa Lądowego), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, 
specializarea Arhitectură (dyplom architekta, kierunek architektura, specjalność architektura), 
- 1994-1997: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Construcţii (Politechnika 
Cluj-Napoca, Wydział Budownictwa Lądowego), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, 
specializarea Arhitectură (dyplom licencjata, kierunek architektura, specjalność architektura), 
- 1998-1999: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism 
(Politechnika Cluj-Napoca, Wydział Architektury i Urbanistyki), Diplomă de Licenţă, profilul 
Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom licencjata, kierunek architektura, specjalność 
architektura), 
- Od 2000 r.: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Arhitectura şi Urbanism 
(Politechnika Cluj-Napoca, Wydział Architektury i Urbanistyki), Diplomă de Arhitect, profilul 
Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom architekta, kierunek architektura, specjalność 
architektura). 
 
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi (Politechnika "Gh. Asachi" Iaşi): 
- 1993: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură 
(Politechnika "Gh. Asachi" Iaşi, Wydział Budownictwa Lądowego i Architektury), Diplomă de 
Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom architekta, kierunek 
architektura, specjalność architektura), 
- 1994-1999: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură 
(Politechnika "Gh.Asachi" Iaşi, Wydział Budownictwa Lądowego i Architektury), Diplomă de 
Licenţă, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom licencjata, kierunek 
architektura, specjalność architektura), 
- 2000-2003: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură 
(Politechnika "Gh.Asachi" Iaşi, Wydział Budownictwa Lądowego i Architektury), Diplomă de 
Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom architekta, kierunek 
architektura, specjalność architektura), 
- Od 2004 r.: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi, Facultatea de Arhitectură (Politechnika 
"Gh. Asachi" Iaşi, Wydział Architektury), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, 
specializarea Arhitectură (dyplom architekta, kierunek architektura, specjalność architektura). 
 
Universitatea Politehnica din Timişoara (Politechnika Timişoara): 
- 1993-1995: Universitatea Tehnică din Timişoara, Facultatea de Construcţii (Politechnika 
Timişoara, Wydział Budownictwa Lądowego), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură şi 
urbanism, specializarea Arhitectură generală (dyplom architekta, kierunek architektura  
i urbanistyka, specjalność architektura ogólna), 
- 1995-1998 Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţi (Politechnika 
Timişoara, Wydział Budownictwa Lądowego), Diplomă de Licenţă, profilul Arhitectură, 
specializarea Arhitectură (dyplom licencjata, kierunek architektura, specjalność architektura), 
- 1998-1999: Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură 
(Politechnika Timişoara, Wydział Budownictwa Lądowego i Architektury), Diplomă de 
Licenţă, profilul Arhitectură specializarea Arhitectură (dyplom licencjata, kierunek architektura, 
specjalność architektura), 
- Od 2000 r.: Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură 
(Politechnika Timişoara, Wydział Budownictwa Lądowego i Architektury), Diplomă de 
Arhitect, profilul Arhitectură, specializarea Arhitectură (dyplom architekta, kierunek 
architektura, specjalność architektura). 
 
Universitatea din Oradea (Uniwersytet Oradea): 
- 2002: Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului (Uniwersytet Oradea, 
Wydział Ochrony Środowiska), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură specializarea 
Arhitectură (dyplom architekta, kierunek architektura, specjalność architektura), 
- Od 2003 r.: Universitatea din Oradea, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii (Wydział 
Architektury i Budownictwa Lądowego), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, 
specializarea Arhitectură (dyplom architekta, kierunek architektura, specjalność architektura). 
 
Universitatea Spiru Haret Bucureşti (Uniwersytet Spiru Haret Bukareszt): 
- Od 2002 r.: Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Arhitectură (Uniwerystet Spiru 
Haret Bukareszt, Wydział Architektury), Diplomă de Arhitect, profilul Arhitectură, 
specializarea Arhitectură (dyplom architekta kierunek architektura). 
 

Slovenija 
(Słowenia) 

- "univerzitetni diplomirani inženir arhitekture/univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture" 
(uniwersytecki dyplom architektury) wydawany przez wydział architektury, do którego 
dołączono zaświadczenie właściwego organu w dziedzinie architektury uznane prawnie, 
przyznający prawo prowadzenia działalności architektonicznej, 
 
- dyplom uniwersytecki wydawany przez wydziały techniczne przyznające tytuły "univerzitetni 
diplomirani inženir (univ.dipl.inž.)/univerzitetna diplomirana inženirka" do którego dołączono 

2006/2007 
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zaświadczenie właściwego organu w dziedzinie architektury uznane prawnie, przyznające 
prawo prowadzenia działalności architektonicznej. 
 

Slovensko 
(Słowacja) 

- dyplom w dziedzinie studiów "architektura i budownictwo" ("architektúra a pozemné 
staviteľstvo") wydany przez Słowacki Uniwersytet Techniczny (Slovenská vysoká škola 
technická) w Bratysławie w latach 1950 - 1952 (tytuł: Ing.), 
- dyplom w dziedzinie studiów "architektura" ("architektúra") wydany przez Wydział 
Architektury i Budownictwa Słowackiego Uniwersytetu Technicznego (Fakulta architektúry  
a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) w Bratysławie w latach 1952 - 
1960 (tytuł: Ing. arch.), 
 
- dyplom w dziedzinie studiów "budownictwo" ("pozemné staviteľstvo") wydany przez 
Wydział Architektury i Budownictwa Słowackiego Uniwersytetu Technicznego (Fakulta 
architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) w Bratysławie  
w latach 1952 - 1960 (tytuł: Ing.), 
 
- dyplom w dziedzinie studiów "architektura" ("architektúra") wydany przez Wydział Inżynierii 
Słowackiego Uniwersytetu Technicznego (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) 
w Bratysławie w latach 1961 - 1976 (tytuł: Ing. arch.), 
 
- dyplom w dziedzinie studiów "budownictwo" ("pozemné stavby") wydany przez Wydział 
Inżynierii Słowackiego Uniwersytetu Technicznego (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola 
technická) w Bratysławie w latach 1961 - 1976 (tytuł: Ing.), 
 
- dyplom w dziedzinie studiów "architektura" ("architektúra") wydany przez Wydział 
Architektury Słowackiego Uniwersytetu Technicznego (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká 
škola technická) w Bratysławie od 1977 r. (tytuł: Ing. arch.), 
 
- dyplom w dziedzinie studiów "urbanistyka" ("urbanizmus") wydany przez Wydział 
Architektury Słowackiego Uniwersytetu Technicznego (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká 
škola technická) w Bratysławie od 1977 r. (tytuł: Ing. arch.), 
 
- dyplom w dziedzinie studiów "budownictwo" ("pozemné stavby") wydany przez Wydział 
Inżynierii Słowackiego Uniwersytetu Technicznego (Stavebná fakulta, Slovenská technická 
univerzita) w Bratysławie w latach 1977 - 1997 (tytuł: Ing.), 
 
- dyplom w dziedzinie studiów "architektura i budownictwo" ("architektúra a pozemné stavby") 
wydany przez Wydział Inżynierii Słowackiego Uniwersytetu Technicznego (Stavebná fakulta, 
Slovenská technická univerzita) w Bratysławie od 1998 r. (tytuł: Ing.), 
 
- dyplom w dziedzinie studiów "budownictwo - specjalizacja architektura" ("pozemné stavby - 
špecializácia: architektúra") wydany przez Wydział Inżynierii Słowackiego Uniwersytetu 
Technicznego (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) w Bratysławie w latach 2000 
- 2001 (tytuł: Ing.), 
 
- dyplom w dziedzinie studiów "budownictwo i architektura" ("pozemné stavby a architektúra") 
wydany przez Wydział Inżynierii Słowackiego Uniwersytetu Technicznego (Stavebná fakulta - 
Slovenská technická univerzita) w Bratysławie od 2001 r. (tytuł: Ing.), 
 
- dyplom w dziedzinie studiów "architektura" ("architektúra") wydany przez Akademię Sztuk 
Pięknych i Projektowania (Vysoká škola výtvarných umení) w Bratysławie od 1969 r. (tytuł: 
Akad. arch. do 1990 r.; Mgr. w latach 1990 - 1992; Mgr. arch. w latach 1992 - 1996: Mgr. art. 
od 1997 r.), 
 
- dyplom w dziedzinie studiów "budownictwo" ("pozemné staviteľstvo") wydany przez 
Wydział Inżynierii Uniwersytetu Technicznego (Stavebná fakulta, Technická univerzita)  
w Koszycach w latach 1981 - 1991 (tytuł: Ing.). 
 
Do wszystkich tych dyplomów należy dodać: 
- zezwolenie wydane przez Słowacką Izbę Architektów (Slovenská komora architektov)  
w Bratysławie bez wskazania dziedziny lub w dziedzinie "budownictwo" ("pozemné stavby") 
lub "planowanie przestrzenne" ("územné plánovanie"), 
- zezwolenie wydane przez Słowacką Izbę Inżynierów Budowlanych (Slovenská komora 
stavebných inžinierov) w Bratysławie w dziedzinie budownictwa ("pozemné stavby"). 
 

2006/2007 

Suomi/ 
Finland 
(Finlandia) 

- dyplomy wydawane przez wydziały architektury uniwersytetów technicznych lub 
Uniwersytetu w Oulu (arkkitehti/arkitekt), 
- dyplomy wydawane przez Instytuty Techniczne (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt). 
 

1997/1998 

Sverige 
(Szwecja) 

- dyplomy wydawane przez Wydział Architektury przy Królewskim Instytucie Technicznym, 
Instytut Techniczny Chalmers oraz Instytut Techniczny na Uniwersytecie w Lund (arkitekt, 
dyplom uniwersytecki architekta), 
- świadectwo członkostwa "Svenska Arkitekters Riksförbund" (SAR), jeśli dana osoba 
otrzymała wykształcenie w państwie, do którego dyrektywa 2005/36/WE ma zastosowanie. 
 

1997/1998 
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United 
Kingdom 
(Zjednoczone 
Królestwo) 

- kwalifikacje przyznawane po zdaniu egzaminów w: 
Królewskim Instytucie Architektów Brytyjskich ("Royal Institute of British Architects"), 
na wydziałach architektury na uniwersytetach, politechnikach, kolegiach, akademiach, szkołach 
technicznych i artystycznych, które były na dzień 10 czerwca 1985 r., uznawane przez radę 
"Architects Registration Council" Zjednoczonego Królestwa w celu wpisania do rejestru 
architektów ("Architect"), 
- świadectwo potwierdzające, że posiadacz ma prawa nabyte do posługiwania się tytułem 
zawodowym architekta zgodnie z przepisami sekcji 6 (1) a, 6 (1) b lub 6 (1) ustawy o rejestrze 
architektów z 1931 r. (Architect), 
 
- świadectwo potwierdzające, że posiadacz ma prawa nabyte do posługiwania się tytułem 
zawodowym architekta zgodnie z przepisami sekcji 2 ustawy o rejestrze architektów z 1938 r. 
(Architect). 

1987/1988 

 

 
Dyplomy i inne dokumenty uznawane na zasadzie praw nabytych oraz kwalifikacje, które w drodze odstępstwa uznawane są za spełniające 

minimalne wymagania w zakresie kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej i skutkujące automatycznym uznaniem 
Kraj Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje 
1 2 

België/ 
Belgique/ 
Belgien  
(Belgia) 

zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego potwierdzające uzyskanie prawa do używania 
tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 5 sierpnia 1987 r. oraz że dana osoba faktycznie i zgodnie  
z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata w okresie 5 lat 
poprzedzających wydanie tego zaświadczenia 
 

България  
(Bułgaria) 

zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzające uzyskanie prawa do 
używania tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 1 stycznia 2007 r. oraz że dana osoba faktycznie  
i zgodnie z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata  
w okresie 5 lat poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Česká republika 
(Czechy) 

- dyplom lub inny dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, uprawniający do podejmowania działalności 
zawodowej architekta, wydany w byłej Czechosłowacji lub uzyskany w wyniku kształcenia, które rozpoczęło się  
w byłej Czechosłowacji przed 1 stycznia 1993 r. oraz zaświadczenie wydane przez właściwe organy Czech 
poświadczające, że dokument ten potwierdza kwalifikacje zawodowe architekta i uprawnia na ich terytorium do 
podejmowania i wykonywania działalności w dziedzinie architektury oraz potwierdzające, że dana osoba faktycznie  
i zgodnie z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata  
w okresie 5 lat poprzedzających wydanie zaświadczenia, 
 
- zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzające uzyskanie prawa do 
używania tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 1 maja 2004 r. oraz że dana osoba faktycznie  
i zgodnie z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata  
w okresie 5 lat poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Danmark  
(Dania) 

zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego potwierdzające uzyskanie prawa do używania 
tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 5 sierpnia 1987 r. oraz że dana osoba faktycznie i zgodnie  
z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata w okresie 5 lat 
poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Deutschland  
(Niemcy) 

- dokumenty potwierdzające odbycie kształcenia w "Fachhochschule" w Republice Federalnej Niemiec trwające 
przez okres trzech lat, w formie, w jakiej było ono prowadzone w dniu 5 sierpnia 1985 r., spełniające inne minimalne 
wymagania w zakresie kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej i umożliwiające w Republice 
Federalnej Niemiec podejmowanie czynności przy użyciu tytułu zawodowego architekta oraz świadectwo wydane 
przez stowarzyszenie zawodowe, do którego rejestru wpisany jest architekt, o uzupełnieniu tego kształcenia 
czteroletnim doświadczeniem zawodowym w zawodzie architekta w Republice Federalnej Niemiec, 
 
- zaświadczenie wydane przez właściwe organy Republiki Federalnej Niemiec wskazujące, że dokument 
potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych architekta, wydany po dniu 8 maja 1945 r. przez właściwe 
organy Niemieckiej Republiki Demokratycznej potwierdza kwalifikacje zawodowe architekta i uprawnia na ich 
terytorium do podejmowania i wykonywania działalności w dziedzinie architektury, 
 
- zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego potwierdzające uzyskanie prawa do 
używania tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 5 sierpnia 1987 r. oraz że dana osoba faktycznie  
i zgodnie z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata  
w okresie 5 lat poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Eesti 
(Estonia) 

- dyplom lub inny dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, uprawniający do podejmowania działalności 
zawodowej architekta, wydany w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich lub uzyskany w wyniku 
kształcenia, które rozpoczęło się w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przed 20 sierpnia 1991 r. 
oraz zaświadczenie wydane przez właściwe organy Estonii poświadczające, że dokument ten potwierdza kwalifikacje 
zawodowe architekta i uprawnia na ich terytorium do podejmowania i wykonywania działalności w dziedzinie 
architektury oraz potwierdzające, że dana osoba faktycznie i zgodnie z prawem wykonywała działalność  
w dziedzinie architektury nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata w okresie 5 lat poprzedzających wydanie 
zaświadczenia, 
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- zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzające uzyskanie prawa do 
używania tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 1 maja 2004 r. oraz że dana osoba faktycznie  
i zgodnie z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata  
w okresie 5 lat poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Eλλάς  
(Grecja) 
  
  

zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego potwierdzające uzyskanie prawa do używania 
tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 5 sierpnia 1987 r. oraz że dana osoba faktycznie i zgodnie  
z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata w okresie 5 lat 
poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

España  
(Hiszpania) 

zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego potwierdzające uzyskanie prawa do używania 
tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 5 sierpnia 1987 r. oraz że dana osoba 
faktycznie i zgodnie z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 
lata w okresie 5 lat poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

France  
(Francja) 

zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego potwierdzające uzyskanie prawa do używania 
tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 5 sierpnia 1987 r. oraz że dana osoba faktycznie i zgodnie  
z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata w okresie 5 lat 
poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Hrvatska  
(Chorwacja) 

- dyplom lub inny dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, uprawniający do podejmowania działalności 
zawodowej architekta, wydany w byłej Jugosławii lub uzyskany w wyniku kształcenia, które rozpoczęło się w byłej 
Jugosławii przed 8 października 1991 r. oraz zaświadczenie wydane przez właściwe organy Chorwacji 
poświadczające, że dokument ten potwierdza kwalifikacje zawodowe architekta i uprawnia na ich terytorium do 
podejmowania i wykonywania działalności w dziedzinie architektury oraz potwierdzające, że dana osoba faktycznie  
i zgodnie z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata  
w okresie 5 lat poprzedzających wydanie zaświadczenia, 
 
-zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzające uzyskanie prawa do 
używania tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 1 lipca 2013 r. oraz że dana osoba faktycznie  
i zgodnie z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata  
w okresie 5 lat poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Ireland  
(Irlandia) 

zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego potwierdzające uzyskanie prawa do używania 
tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 5 sierpnia 1987 r. oraz że dana osoba faktycznie i zgodnie  
z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata w okresie 5 lat 
poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Ísland  
(Islandia) 

zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego potwierdzające uzyskanie prawa do używania 
tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 1 stycznia 1994 r. oraz że dana osoba faktycznie i zgodnie  
z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata w okresie 5 lat 
poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Italia  
(Włochy) 

zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego potwierdzające uzyskanie prawa do używania 
tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 5 sierpnia 1987 r. oraz że dana osoba faktycznie i zgodnie  
z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata w okresie 5 lat 
poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Κύπρος  
(Cypr) 

zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzające uzyskanie prawa do 
używania tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 1 maja 2004 r. oraz że dana osoba faktycznie  
i zgodnie z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata  
w okresie 5 lat poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Latvija  
(Łotwa) 

- dyplom lub inny dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, uprawniający do podejmowania działalności 
zawodowej architekta, wydany w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich lub uzyskany w wyniku 
kształcenia, które rozpoczęło się w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przed 21 sierpnia 1991 r. 
oraz zaświadczenie wydane przez właściwe organy Łotwy poświadczające, że dokument ten potwierdza kwalifikacje 
zawodowe architekta i uprawnia na ich terytorium do podejmowania i wykonywania działalności w dziedzinie 
architektury oraz potwierdzające, że dana osoba faktycznie i zgodnie z prawem wykonywała działalność  
w dziedzinie architektury nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata w okresie 5 lat poprzedzających wydanie 
zaświadczenia, 
 
- zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzające uzyskanie prawa do 
używania tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 1 maja 2004 r. oraz że dana osoba faktycznie  
i zgodnie z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata  
w okresie 5 lat poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Liechtenstein 
(Liechtenstein) 

zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzające uzyskanie prawa do 
używania tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 1 maja 1995 r. oraz że dana osoba faktycznie  
i zgodnie z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata  
w okresie 5 lat poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Lietuva  
(Litwa) 

- dyplom lub inny dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, uprawniający do podejmowania działalności 
zawodowej architekta, wydany w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich lub uzyskany w wyniku 
kształcenia, które rozpoczęło się w byłym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przed 11 marca 1990 r. 
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oraz zaświadczenie wydane przez właściwe organy Litwy poświadczające, że dokument ten potwierdza kwalifikacje 
zawodowe architekta i uprawnia na ich terytorium do podejmowania i wykonywania działalności w dziedzinie 
architektury oraz potwierdzające, że dana osoba faktycznie i zgodnie z prawem wykonywała działalność  
w dziedzinie architektury nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata w okresie 5 lat poprzedzających wydanie 
zaświadczenia, 
 
- zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzające uzyskanie prawa do 
używania tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 1 maja 2004 r. oraz że dana osoba faktycznie  
i zgodnie z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata  
w okresie 5 lat poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Luksemburg zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego potwierdzające uzyskanie prawa do używania 
tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 5 sierpnia 1987 r. oraz że dana osoba faktycznie i zgodnie  
z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata w okresie 5 lat 
poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Magyarország 
(Węgry) 

zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzające uzyskanie prawa do 
używania tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 1 maja 2004 r. oraz że dana osoba faktycznie  
i zgodnie z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata  
w okresie 5 lat poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Malta  
(Malta) 

zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzające uzyskanie prawa do 
używania tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 1 maja 2004 r. oraz że dana osoba faktycznie  
i zgodnie z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata  
w okresie 5 lat poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Nederland 
(Holandia) 

zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego potwierdzające uzyskanie prawa do używania 
tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 5 sierpnia 1987 r. oraz że dana osoba faktycznie i zgodnie  
z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata w okresie 5 lat 
poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Norge 
(Norwegia) 

zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzające uzyskanie prawa do 
używania tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 1 stycznia 1994 r. oraz że dana osoba faktycznie  
i zgodnie z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata  
w okresie 5 lat poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Österreich 
(Austria) 

zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzające uzyskanie prawa do 
używania tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 1 stycznia 1995 r. oraz że dana osoba faktycznie  
i zgodnie z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata  
w okresie 5 lat poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Portugal 
(Portugalia) 

zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego potwierdzające uzyskanie prawa do używania 
tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 5 sierpnia 1987 r. oraz że dana osoba faktycznie i zgodnie  
z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata w okresie 5 lat 
poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

România 
(Rumunia) 

zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzające uzyskanie prawa do 
używania tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 1 stycznia 2007 r. oraz że dana osoba faktycznie  
i zgodnie z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata  
w okresie 5 lat poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Slovenija 
(Słowenia) 

- dyplom lub inny dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, uprawniający do podejmowania działalności 
zawodowej architekta, wydany w byłej Jugosławii lub uzyskany w wyniku kształcenia, które rozpoczęło się w byłej 
Jugosławii przed 25 czerwca 1991 r. oraz zaświadczenie wydane przez właściwe organy Słowenii poświadczające, że 
dokument ten potwierdza kwalifikacje zawodowe architekta i uprawnia na ich terytorium do podejmowania  
i wykonywania działalności w dziedzinie architektury oraz potwierdzające, że dana osoba faktycznie i zgodnie  
z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata w okresie 5 lat 
poprzedzających wydanie zaświadczenia, 
 
-zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzające uzyskanie prawa do 
używania tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 1 maja 2004 r. oraz że dana osoba faktycznie  
i zgodnie z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata  
w okresie 5 lat poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Slovensko 
(Słowacja) 

- dyplom lub inny dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, uprawniający do podejmowania działalności 
zawodowej architekta, wydany w byłej Czechosłowacji lub uzyskany w wyniku kształcenia, które rozpoczęło się  
w byłej Czechosłowacji przed 1 stycznia 1993 r. oraz zaświadczenie wydane przez właściwe organy Słowacji 
poświadczające, że dokument ten potwierdza kwalifikacje zawodowe architekta i uprawnia na ich terytorium do 
podejmowania i wykonywania działalności w dziedzinie architektury oraz potwierdzające, że dana osoba faktycznie  
i zgodnie z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata  
w okresie 5 lat poprzedzających wydanie zaświadczenia, 
 
-zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzające uzyskanie prawa do 
używania tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 1 maja 2004 r. oraz że dana osoba faktycznie  
i zgodnie z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata  
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w okresie 5 lat poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Suomi/ 
Finland 
(Finlandia) 

zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzające uzyskanie prawa do 
używania tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 1 stycznia 1995 r. oraz że dana osoba faktycznie  
i zgodnie z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata  
w okresie 5 lat poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Switzerland/ 
Schweiz/Suisse/ 
Svizzera 
(Szwajcaria) 

zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzające uzyskanie prawa do 
używania tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 1 czerwca 2002 r. oraz że dana osoba faktycznie  
i zgodnie z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata  
w okresie 5 lat poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Sverige 
(Szwecja) 

zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzające uzyskanie prawa do 
używania tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 1 stycznia 1995 r. oraz że dana osoba faktycznie  
i zgodnie z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata  
w okresie 5 lat poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

United Kingdom 
(Zjednoczone 
Królestwo) 

zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego potwierdzające uzyskanie prawa do używania 
tytułu zawodowego architekta, nie później niż w dniu 5 sierpnia 1987 r. oraz że dana osoba faktycznie i zgodnie  
z prawem wykonywała działalność w dziedzinie architektury, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata w okresie 5 lat 
poprzedzających wydanie tego zaświadczenia. 
 

Państwa 
członkowskie Unii 
Europejskiej, 
EFTA-EOG lub 
Szwajcaria 

zaświadczenie wydane przez właściwy organ o odbyciu kształcenia w ramach programu rozwoju społecznego lub  
w formie studiów wyższych w niepełnym wymiarze godzin, spełniającego inne minimalne wymagania w zakresie 
kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej i potwierdzonego pomyślnym zaliczeniem egzaminu  
z architektury, który organizowany był w przypadku tego typu kształcenia na poziomie szkoły wyższej i odpowiadał 
egzaminowi końcowemu, zgodnie z minimalnymi wymaganiami w zakresie kształcenia określonymi w dyrektywie 
2005/36/WE, pod warunkiem że dana osoba pracowała w dziedzinie architektury przez co najmniej siedem lat, pod 
nadzorem architekta albo biura architektonicznego. 
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