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2. Degrees in architecture 2. Universities

3. Final examination 3. Architectural Association

4. Examination in architecture 4. Royal College of Art

5. Examination Part II 5. Royal Institute of British
Architects

(1) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen.

ZAŁĄCZNIK VI

PRAWA NABYTE WŁAŚCIWE DLA ZAWODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ SYSTEMOWI UZNAWANIA NA
PODSTAWIE KOORDYNACJI MINIMALNYCH WYMOGÓW W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

6. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji architektów uzyskany na podstawie praw nabytych
zgodnie z art. 49 ust. 1

KRAJ Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji Akademicki rok odniesie-
nia

België/Belgique/Belgien — dyplomy wydawane przez wyższe krajowe szkoły architektury lub wyższe krajowe instytuty
architektury („architecte – architect”)

1987/1988

— dyplomy wydawane przez wyższą rejonową szkołę 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 prak-
tyki, wydawane przez stowarzyszenie architektów i uprawniające posiadacza dyplomu do uży-
wania 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”)

Česká republika — dyplomy wydane przez wydziały „České vysoké učení technické” (Czeski Uniwersytet Techniczny
w Pradze):
„Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství” (Wydział Architektury i Budownictwa) (do
1951r.),
„Fakulta architektury a pozemního stavitelství” (Wydział Architektury i Budownictwa) (od 1951
do 1960 r.),
„Fakulta stavební” (Wydział Inżynierii) (od 1960) 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) 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 architek-
tura i budownictwo,

2006 /2007

— dyplomy wydane przez „Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše”(do 1951) 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 učení technické v Brně” przez „Fakulta architektury” (Wydział
Architektury) (od 1956) w dziedzinie studiów architektonicznych i urbanistycznych lub „Fakulta
stavební” (Wydział Inżynierii) (od 1956) w dziedzinie studiów z zakresu budownictwa,

— dyplomy wydane przez „Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava”, „Fakulta stavební”
(Wydział Inżynierii) (od 1997) w dziedzinie studiów nad budowlami i architekturą lub
w dziedzinie studiów inżynieryjnych,
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— dyplomy wydane przez „Technická univerzita v Liberci”, „Fakulta architektury” (Wydział Archi-
tektury) (od 1994) 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 pięk-
nych w dziedzinie studiów z zakresu projektowania,

— świadectwo dopuszczające wydane przez „Česká komora architektů” bez wskazania dziedziny
lub w dziedzinie budownictwa;

Danmark — dyplomy wydawane przez Krajowe Szkoły Architektury w Kopenhadze i Aarhus („architekt”) 1987/1988

— 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 niniejszej
dyrektywy.

Deutschland — dyplomy wydane przez wyższe szkoły sztuk pięknych („Dipl.-Ing., Architekt (HfbK)”) 1987/1988

— dyplomy wydawane przez wydziały architektury („Architektur/Hochbau”) wyższych szkół tech-
nicznych („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 przez wydziały architektury („Architektur/Hochbau”) szkół typu „Fach-
hochschulen”, 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 („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 architek-
tury 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 sześciolet-
niego faktycznego wykonywania działań określonych w art. 48 niniejszej dyrektywy

Eesti — 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 Kun-
stiinstituudi poolt 1951-1988 (wydany przez Państwowy Instytut Sztuki Estońskiej SRR w latach
1951-1988)

2006/2007

Eλλάς — dyplomy inżyniera/architekta wydawane przez „Metsovion Polytechnion” w Atenach, wraz ze
świadectwem wystawianym przez Izbę Techniczną Grecji uprawniającym do prowadzenia dzia-
łalności w dziedzinie architektury

1987/1988

— dyplomy inżyniera/architekta 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 „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 dzia-
łalności w dziedzinie architektury

— dyplomy inżyniera/inżyniera budowlanego wydawane przez „Panepistimion Patron”, wraz ze
świadectwem wystawianym przez Izbę Techniczną Grecji uprawniającym do prowadzenia dzia-
łalności w dziedzinie architektury
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España urzędowe formalne kwalifikacje podejmowania i wykonywania zawodu architekta (título oficial de
arquitecto) wydawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub przez uniwersytety

1987/1988

France — dyplomy architekta do 1959 r. wydawane przez Ministerstwo Edukacji, a następnie przez Minis-
terstwo Kultury („architecte DPLG”)

1987/1988

— 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”)

Ireland — stopień licencjata architektury („Bachelor of Architecture”) przyznawany przez „National Univer-
sity of Ireland” („B.Arch.”„(NUI)) absolwentom architektury”„University College” w Dublinie

1987/1988

— 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)

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

1987/1988

— dyplomy „laurea in ingegneria” w dziedzinie budownictwa wydawane przez uniwersytety, insty-
tuty 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
zawodu architekta („dott. Ing. Architetto” lub „dott. Ing in ingegneria civile”)

Κύπρος — Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επι-
μελητήριο Κύπρου, (Świadectwo wpisu do rejestru architektów wydane przez Naukową
i Techniczną Izbę Cypru (ETEK))

2006/2007

Latvija „Arhitekta diploms” ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhi-
tektūras 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 „Arhitekta prakses sertifikāts”, ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība („dyplom
architekta” wydawany przez Departament Architektury Wydziału Inżynierii Państwowego Uniwer-
sytetu Łotewskiego do 1958 r., Departament Architektury Wydziału Inżynierii Instytutu Politech-
nicznego w Rydze w latach 1958-1991, Wydział Architektury Technicznego Uniwersytetu w Rydze
od 1991r. i świadectwa rejestracji przez Stowarzyszenie Architektów Łotwy)

2006/2007

Lietuva — dyplomy inżyniera-architekta/ architekta wydawane przez Kauno politechnikos institutas do
1969 r. (inžinierius architektas/architektas)

2006/2007

— 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.; Vil-
niaus dailės akademija od 1990 r. (architektūros kursas/ architektūros bakalauras/ architektūros
magistras),

— dyplomy licencjackie architektury/magisterskie architektury wydawane przez Kauno technologi-
jos universitetas od 1997 r. (architektūros bakalauras/ architektūros magistras),

Wszystkie te dyplomy, do których dołączone są certyfikaty wydawane przez Komisję Atestacyjną
przyznające prawo podejmowania działalności w zakresie architektury (architekci atestowani/Ates-
tuotas architektas)

Magyarország — dyplom „okleveles építészmérnök” (dyplom architektury, magister nauk w zakresie architektury)
wydawany przez uniwersytety,

2006/2007

— dyplom „okleveles építész tervező művész” (dyplom architektury, magister nauk w zakresie
architektury i inżynierii budowlanej) wydawany przez uniwersytety

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

2006/2007
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Nederland — świadectwo stwierdzające zdanie egzaminu z architektury, wydawane przez wydziały architek-
tury wyższych szkół technicznych w Delft lub Eindhoven („bouwkundig ingenieur”)

1987/1988

— dyplomy wydawane przez uznane przez państwo akademie architektury („architect”)

— dyplomy wydawane do 1971 r. przez dawne wyższe szkoły architektury („Hoger Bouekunston-
derricht”) („architect HBO”)

— dyplomy wydawane do 1970 r. przez dawne wyższe szkoły architektury („voortgezet Bouwkun-
stonderricht”) („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 Architek-
tury) (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 przygo-
towanych i zrealizowanych przez kandydata w trakcie przynajmniej sześcioletniego faktycznego
wykonywania działań określonych w art. 44 niniejszej dyrektywy

— świadectwo wydawane przez właściwe organy stwierdzające zdanie egzaminu przed 5 sierpnia
1985 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 Niderlandów, 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 Niderlandów, że osoba ta posiada uprawnienia do pro-
wadzenia działalności w dziedzinie architektury („architect”)

— świadectwa, o których mowa w tiret siódme i ósme, 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 Niderlandach, o ile w ramach tych przepisów świadectwa te nie upoważniają do podejmo-
wania takiej działalności w zakresie zawodowego tytułu architekta

Österreich — dyplomy wydawane przez Politechnikę Wiedeńską i Politechnikę Graz oraz przez Uniwersytet
w Innsbrucku, Wydział Inżynierii Budowlanej („Bauingenieurwesen”) i Architektury („Archi-
tektur”), w dziedzinie studiów architektury, inżynierii budowlanej („Bauingenieurwesen”),
budownictwa („Hochbau”) i „Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen”)

1997/1998

— 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 architek-
tury

— dyplomy inżynierów dyplomowanych (Ing.) wydawane przez wyższe szkoły techniczne lub
wyższe szkoły budownictwa, wraz z licencją „Baumeister”, potwierdzającą minimum sześciolet-
nie doświadczenie zawodowe w Austrii, zatwierdzone egzaminem

— dyplomy wydawane przez Kolegium Uniwersyteckie kształcenia artystycznego i przemysłowego
w Linz, w dziedzinie studiów architektury

— świadectwo stwierdzające kwalifikacje inżyniera budowlanego lub samodzielnego konsultanta
technicznego („Hochbau”, „Bauwesen”, „Wirtschaftsingenieurwesen — Bauwesen”, „Kulturtech-
nik und Wasserwirtschaft”) zgodnie z ustawą o technikach budownictwa (Ziviltechnikergesetz,
BGBl. nr 156/1994)

Polska dyplomy wydane przez wydziały architektury: 2006/2007

— Politechnika Warszawska, Wydział Architektury w Warszawie; tytuł zawodowy architekta: inży-
nier architekt, magister nauk technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury;
magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; magister inżynier architekt (od
1945 r. do 1948 r. tytuł: inżynier architekt, magister nauk technicznych; od 1951 r. do 1956 r.,
tytuł: inżynier architekt; od 1954 r. do 1957 r., drugi stopień, tytuł: inżyniera magistra archi-
tektury; od 1957 r. do 1959 r., tytuł: inżyniera magistra architektury; od 1959 r. do 1964 r.:
tytuł: magistra inżyniera architektury; od 1964 r. do 1982 r., tytuł: magistra inżyniera architekta;
od 1983 r. do 1990 r., tytuł: magister inżynier architekt; od 1991 r. tytuł: magistra inżyniera
architekta),

— Politechnika Krakowska, Wydział Architektury w Krakowie; tytuł zawodowy architekta: magister
inżynier architekt (od 1945 r. do 1953 r., Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział
Architektury)
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— Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury we Wrocławiu; tytuł zawodowy architekta: inży-
nier architekt, magister nauk technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier
architekt (od 1949 r. do 1964 r. tytuł: inżynier architekt, magister nauk technicznych; od 1956 r.
do 1964 r., tytuł: magister inżynier architektury; od 1964 r. tytuł: magister inżynier architekt),

— Politechnika Śląska, Wydział Architektury w Gliwicach; tytuł zawodowy architekta: inżynier
architekt; magister inżynier architekt (od 1945 r. do 1955 r., Wydział Inżynieryjno-Budowlany,
tytuł: inżynier architekt; od 1961 r. do 1969 r., Wydział Budownictwa Przemysłowego
i Ogólnego, tytuł: magister inżynier architekt; od 1969 r. do 1976 r., Wydział Budownictwa
i Architektury, tytuł: magister inżynier architekt; od 1977 r. Wydział Architektury, tytuł: magister
inżynier architekt i od 1995 r., tytuł: inżynier architekt),

— Politechnika Poznańska, Wydział Architektury w Poznaniu; tytuł zawodowy architekta: inżynier
architektury; inżynier architekt; magister inżynier architekt (od 1945 r. do 1955 r. Szkoła Inży-
nierska, Wydział Architektury tytuł: inżynier architektury; od 1978 r. tytuł: magister inżynier
architekt i od 1999 r., tytuł: inżynier architekt),

— Politechnika Gdańska, Wydział Architektury w Gdańsku; tytuł zawodowy architekta: magister
inżynier architekt (od 1945 r. do 1969 r., Wydział Architektury, od 1969 r. do 1971 r.,
Wydział Budownictwa i Architektury, od 1971 r. do 1981 r., Instytut Architektury i Urbanistyki,
od 1981 r. Wydział Architektury),

— Politechnika Białostocka, Wydział Architektury w Białymstoku; tytuł zawodowy architekta:
magister inżynier architekt (od 1975 r. do 1989 r. — Instytut Architektury),

— Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska w Łodzi; tytuł
zawodowy architekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt (od 1973 r. do 1993 r.,
— Wydział Budownictwa i Architektury i od 1992 r.— Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska; tytuł: od 1973 r. do 1978 r. tytuł: inżynier architekt, od 1978 r., tytuł:
magister inżynier architekt),

— Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury w Szczecinie; tytuł zawodowy
architekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt (od 1948 r. do 1954 r., Wyższa Szkoła
Inżynierska, Wydział Architektury, tytuł: inżynier architekt, od 1970 r., tytuł: magister inżynier
architekt i od 1998 r., tytuł: inżynier architekt),

Do wszystkich wymienionych dyplomów należy dodać świadectwo członkostwa wydane przez
właściwą okręgową izbę architektów w Polsce przyznające prawo prowadzenia działalności
w dziedzinie architektury w Polsce.

Portugal — dyplom „diploma do curso especial de arquitectura”, wydawany przez Szkoły Sztuk Pięknych
w Lizbonie i Porto

1987/1988

— dyplom architekta „diploma de arquitecto”, wydawany przez Szkoły Sztuk Pięknych w Lizbonie
i w 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 Tech-
niczny w Lizbonie i przez Uniwersytet w Porto

— dyplomy uniwersyteckie w zakresie inżynierii lądowej wydany przez Wyższy Instytut Tech-
niczny Uniwersytetu Technicznego w Lizbonie (Licenciatura em engenharia civil)

— dyplom uniwersytecki w zakresie inżynierii lądowej wydany przez Wydział Inżynierii (de Engen-
haria) 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))
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Slovenija — „univerzitetni diplomirani inženir arhitekture / univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture”
(uniwersytecki dyplom architektury) wydawany przez wydział architektury, do którego dołą-
czono zaświadczenie właściwego organu w dziedzinie architektury uznane prawnie, przyznający
prawo prowadzenia działalności architektonicznej,

2006/2007

— dyplom uniwersytecki wydawany przez wydziały techniczne przyznające tytuły „univerzitetni
diplomirani inženir (univ.dipl.inž.) / univerzitetna diplomirana inženirka”, do którego dołą-
czono zaświadczenie właściwego organuó w dziedzinie architektury uznane prawnie, przyzna-
jące prawo prowadzenia działalności architektonicznej

Slovensko — dyplom w dziedzinie studiów „architektura i budownictwo”(„architektúra a pozemné stavi-
teľstvo”) wydany przez Słowacki Uniwersytet Techniczny (Slovenská vysoká škola technická)
w Bratysławie w latach 1950-1952 (tytuł: Ing.),

2006/2007

— dyplom w dziedzinie studiów „architektura” („architektúra”) wydany przez Wydział Architektury
i Budownictwa Słowackiego Uniwersytetu Technicznego (Fakulta architektúry a pozemného sta-
viteľstva, 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 Inży-
nierii Słowackiego Uniwersytetu Technicznego (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola tech-
nická) 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 Inży-
nierii 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 — špe-
cializácia: architektúra”) wydany przez Wydział Inżynierii Słowackiego Uniwersytetu Technicz-
nego (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 Pięk-
nych 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 staveb-
ných inžinierov) w Bratysławie w dziedzinie budownictwa („pozemné stavby”)

Suomi/Finland — dyplomy wydawane przez wydziały architektury uniwersytetów technicznych lub Uniwersytetu
w Oulu (arkkitehti/arkitekt)

1997/1998

— dyplomy wydawane przez Instytuty Techniczne (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt)
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Sverige — dyplomy wydawane przez Wydział Architektury przy Królewskim Instytucie Technicznym,
Instytut Techniczny Chalmers oraz Instytut Techniczny na Uniwersytecie w Lund (arkitekt,
dyplom uniwersytecki architekta)

1997/1998

— świadectwo członkostwa „Svenska Arkitekters Riksförbund” (SAR), jeśli dana osoba otrzymała
wykształcenie w Państwie, do którego niniejsza dyrektywa ma zastosowanie

United Kingdom — kwalifikacje przyznawane po zdaniu egzaminów w: 1987/1988

— Królewskim Instytucie Architektów Brytyjskich („Royal Institute of British Architects”);
— wydziałach architektury na uniwersytetach, politechnikach, kolegiach, akademiach, szkołach

technicznych i artystycznych, które były lub są, 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 zawo-
dowym 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 zawo-
dowym architekta zgodnie z przepisami sekcji 2 ustawy o rejestrze architektów z 1938 r.
(Architect)

ZAŁĄCZNIK VII

DOKUMENTY I ŚWIADECTWA, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYMAGANE
ZGODNIE Z ART. 50 UST. 1

1. Dokumenty

a) Dokument potwierdzający obywatelstwo danej osoby;

b) Kopie poświadczeń kwalifikacji zawodowych lub dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji
uprawniający do wykonywania danego zawodu, oraz, gdzie to konieczne, zaświadczenie o doświadcze-
niu zawodowym danej osoby;
Właściwe organy przyjmującego Państwa Członkowskiego mogą wezwać wnioskodawcę do przedsta-
wienia informacji dotyczących jego kształcenia w koniecznym zakresie, w celu ustalenia potencjalnych
istotnych różnic z wymaganym kształceniem krajowym, jak określono w art. 14. W przypadku, gdy
wnioskodawca nie jest w stanie przedstawić takich informacji, właściwe organy przyjmującego Państwa
Członkowskiego zwracają się do ośrodka informacji, właściwych organów lub innej odpowiedniej insty-
tucji w rodzimym Państwie Członkowskim;

c) W przypadkach określonych w art. 16, świadectwo dotyczące charakteru i czasu trwania działalności
wydane przez właściwy organ lub instytucję w rodzimym Państwie Członkowskim lub Państwie Człon-
kowskim, z którego dana osoba przybywa;

d) W przypadku gdy właściwe organy przyjmującego Państwa Członkowskiego uzależniają podjęcie zawodu
regulowanego od przedłożenia dowodów nieskazitelnego charakteru lub reputacji wnioskodawców, lub że
nie ogłoszono wobec nich upadłości lub nie zawieszono im prawa do wykonywania działalności bądź
zakazano im wykonywania zawodu z powodu poważnego wykroczenia zawodowego lub przestępstwa,
państwo to przyjmuje jako wystarczający dowód w stosunku do obywateli Państw Członkowskich, którzy
zamierzają wykonywać ten zawód na terytorium tego Państwa Członkowskiego, przedłożenie dokumen-
tów, z których wynika, że wszystkie te wymogi są spełnione, wydanych przez właściwe organy
w rodzimym Państwie Członkowskim lub w Państwie Członkowskim, z którego osoba ta przybywa.
Organy te muszą przedstawić takie wymagane dokumenty w ciągu dwóch miesięcy.
W przypadku gdy właściwe organy rodzimego Państwa Członkowskiego lub Państwa Członkowskiego,
z którego dana osoba przybywa, nie wydają dokumentów, o których mowa w akapicie pierwszym, mogą
one być zastąpione przysięgą — lub, w państwach gdzie nie istnieje forma przysięgi, ślubowaniem — zło-
żonym przez wnioskodawcę przed właściwym organem sądowym lub administracyjnym, lub, gdzie sto-
sowne, przed notariuszem lub upoważnionym organem zawodowym w rodzimym Państwie Członkow-
skim lub w Państwie Członkowskim, z którego dana osoba przybywa; wyżej wymienione organy lub
notariusz powinny wydać zaświadczenie stwierdzające autentyczność przysięgi lub ślubowania.

e) Jeżeli przyjmujące Państwo Członkowskie wymaga od swoich obywateli, zamierzających podjąć zawód
regulowany, dokumentu dotyczącego stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego, to Państwo Człon-
kowskie uznaje jako wystarczający dowód dokument wymagany w rodzimym Państwie Członkowskim.
W przypadku gdy rodzime Państwo Członkowskie nie wydaje takich dokumentów, przyjmujące Pań-
stwo Członkowskie uzna świadectwo wydane przez właściwe organy takiego Państwa. W takim przy-
padku, właściwe organy rodzimego Państwa Członkowskiego muszą przedstawić wymagany dokument
w ciągu dwóch miesięcy;
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