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Marta Zaczek

cv

     Wykształcenie

10.2012 – 03.2014  studia stacjonarne II stopnia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach,
     Wydział Architektury, kierunek Architektura i urbanistyka

06.2014    obrona pracy magisterskiej na ocenę bardzo dobrą,  zdanie egzaminu 
     magisterskiego z wynikiem bardzo dobrym

10.2008 – 06.2012  studia stacjonarne I stopnia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, 
     Wydział Architektury, kierunek Architektura i urbanistyka

07.2012    obrona pracy inżynierskiej na ocenę dobrą plus, zdanie egzaminu inżynierskiego 
     z wynikiem bardzo dobrym

09.2005 – 06.2008  I LO im. Antoniego Osuchowkiego w Cieszynie, pro l politechniczny

     Doświadczenie zawodowe

12.2015 - obecnie  Archas Design, Bielsko-Biała, asystent projektanta

     inwentaryzacja kamienicy i budynku jednorodzinnego, projekt zagospodarowania, uzgodnienia branżowe, 
     projekt koncepcyjny budynku biurowo-magazynowego, wizualizacje, 

07.2015 - 11.2015  Novum Stone Expert w Katowicach, projektatnt ogrodów i małej architektury

     inwentaryzacje działek, projekty nawierzchni i koncepcje ogrodów, wizualizacje, projekty gra czne
     banerów, ulotek, strony www

02.2015 – 07.2015  DUET Architekt Aleksandra Zdziebko w Tychach, asystent architekta

     inwentaryzacje budynków, projekty budowlane domów jednorodzinnych, projekt wykonawczy hali 
     stalowej pompowni, kompletacja dokumentacji projektowej, wizualizacje

07.2014 – obecnie  współpraca z biurem VIZ Electric, asystent projektanta, 1/8 etatu
     projekt wnętrza pubu w Gliwicach wraz z projektem wykonawczym części sanitarno-kuchennej

03.2014 – 07.2014  praca w drukarni, sprzedawca
     obsługa plotera, urządzenia wielofunkcyjnego, trymera, ustawienia dokumentów do wydruku

02.2012 – 09.2013  współpraca zdalna z biurem at11, asystent projektanta
     projekty koncepcyjne domów jednorodzinnych, małych restauracji, wizualizacje budynków

09.2013 - 10.2013  projekt wnętrza stołówki w pensjonacie Altamira w Ostrowie



cv

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie danych 
osobowych (Dz.U. 2002 r., nr.101, poz. 926 z późn. zm.)"

     Umiejętności

Bardz dobra znajomość: ArchiCAD , Photoshop, Illustrator
Dobra znajomość:  3dsMAX (wizualizacje), pakiet Microsoft Office, systemów opercyjnych
     Vista, Windows 8, Windows10

Podstawowa znajomość: Revit, Autocad, Sketchup

Języki obce:   angielski  B2
     niemiecki A2

Fachowa obsługa:  kasy skalnej, urządzeń drukujących i plotujących

Prawo jazdy:   kat. B (od 2009 r.)

     Konkursy:
III miejsce    w zespole 2-osobowym w konkursie studenckim organizowanym przez Urząd
     Miasta Racibórz i Wydział Architektury Katedrę Urbanistyki i Planowania 
     Przestrzennego pt. „Racibórz - restruktury zacja terenów śródmiejskich w rejonie 
     ul. Nowomiejskiej i zakola Odry”. 

     Doszkalanie umiejętności
07.2009    plener rysunkowy w Gliwicach ( praktyki studenckie)

10.2010 – 06.2011  uczestnik Koła Naukowego HETEROTOPIA, 
     współorganizatorka Zmysły i Żywioły na Akademickiej

     Osiągnięcia naukowe
Obecnie (w toku)   publikowanie projektu magisterskiego w monogra i pt. “Metodologia pracy 
     badawczej. Zastosowanie metod badawczych w pracach magisterskich" pod redakcją 
     dr inż. arch. Marii Bielak

09.2014    publikacja projektu w podrozdziale monogra i pt.: „Jakość współczesnych 
     uniwersytetów w opiniach użytkowników i w studenckich koncepcjach projektowych.
     Studium przypadku.” pod redakcją dr inż. arch. Doroty Winnickiej – Jasłowskiej


