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Forma 
studiów 

Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECT
S 

niestacjonarne 1 I Ćwiczenia 18 3 

 1 II Ćwiczenia 18 2 

     2 III Ćwiczenia 18 1 

     2 IV Ćwiczenia 18 1 

 3 V Ćwiczenia 18 1 

 

Kierownik przedmiotu: mgr inż. Arch Michał Matysiak 

Realizatorzy: mgr inż. Arch Michał Matysiak, mgr inż. Arch. Magdalena Twardowska 

Wymagania wstępne:  
 
Sem. I: Bez wymagań wstępnych 

Sem II: Zaliczony przedmiot budownictwo na I sem. 

 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 
 

Budownictwo jako stanowiące obszar działalności technicznej obejmujący projektowanie oraz         
techniki i technologie wznoszenia obiektów budowlanych jest stosunkowo szeroką dziedziną          
wiedzy. Celem procesu kształcenia w przypadku kierunku architektura wnętrz jest wybranie           
zagadnień najbardziej odpowiednich dla przyszłych adeptów i ukierunkowanie obszaru         
tematycznego na zagadnienia dot. nowoczesnych systemów konstrukcyjnych, technologicznych        
i materiałowych oraz ich zastosowanie w procesach projektowych i realizacyjnych. 

Celem kształcenia jest zaznajomienie studentów architektury wnętrz z przebiegiem procesów          
dotyczących przygotowania od strony projektowej inwestycji budowlanych oraz zrozumienie         
przez nich roli i zadań architekta.  
Nauka obejmuje przekazanie studentom wiedzy o: warunkach i normatywach technicznych          
dotyczących projektowania budynków i wnętrz, kryteriach doboru elementów budowlano –          



materiałowych oraz technicznych zasadach przygotowywania dokumentacji projektowej jako        
podstawowej formy komunikacji w zawodzie architekta. 
 

 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie 
do PRK  dla 

kierunku 
Wiedza. Student zna i rozumie:  

K6_W02 
 
 

K6_W03 
 
 
 

K6_W04 
 

K6_W09 

W zaawansowanym stopniu problematykę związaną z technologiami       
stosowanymi w architekturze wnętrz z uwzględnieniem jej stałego        
rozwoju 

W zaawansowanym stopniu możliwość wykorzystania zdobytej w trakcie        
studiów wiedzy w prowadzeniu własnej działalności zawodowej 

Podstawowe pojęcia i zasady z zakresu własności intelektualnej i prawa          
autorskiego 

Podstawowe pojęcia i zasady dotyczące aspektów prawnych,       
marketingowych oraz finansowych związanych z wykonywaniem      
zawodu architekta wnętrz 

 
Umiejętności: Student potrafi 
Wykorzystać posiadaną wiedzę do przeprowadzenia określonych zadań 
artystycznych i wykonania własnych projektów architektonicznych 
 
Planować i organizować pracę indywidualną oraz pracować w zespole  
 
Planować i zrealizować własne projekty przy uwzględnieniu stanu zdobytej 
wiedzy i własnych umiejętności  
 
Wykonać zadania architektoniczne (w tym inwentaryzację) przy użyciu 
tradycyjnych narzędzi warsztatowych  z obszaru sztuki i architektury  
 
Wykorzystać techniki potrzebne do zaplanowania i sporządzenia projektu 
architektonicznego oraz kompletnej dokumentacji projektowej 

 
K6_U01 

 
    K6_U03 

 
    K6_U10 

 
K6_U12 

 
K6_U13 

 
 

Kompetencje. Absolwent jest gotów do: 

K6_K01 
 

K6_K05 

Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia potrzeby          
poszerzania tej wiedzy 
 
Uprawiania zawodu architekta wnętrz w sposób etyczny i społecznie         
odpowiedzialny 
 
Metody kształcenia: 
 
− wykłady dotyczące aktualnych przepisów prawa budowlanego, oraz norm i warunków          

technicznych; 
− wykłady (przy wykorzystaniu technik multimedialnych) prezentujące najnowsze       

technologie budowane i materiałowe oraz przykłady wdrożeń praktycznych; 
− prezentacja przykładów opracowań kompleksowej dokumentacji projektu budowlanego       

oraz projektu realizacyjnego zawierającego rysunki wykonawcze i warsztatowe; 
ćwiczenia projektowe polegające na przygotowaniu dokumentacji budowlanej i wykonawczej         
projektu wnętrz.  
 



Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  

 
 
Pozytywna ocena z projektu (arkusz A4 opisujący graficznie tematykę omawianą na 
wykładach). 
 
programowe: 

Zadania projektowe związane z kompozycją przestrzeni realizowane poprzez: podział         
przestrzeni przy użyciu układu elementów, z określeniem racjonalnej zasady doboru ich           
wielkości – proporcji , wykonanie układu brył o założonym, określonym charakterze           
emocjonalnym, z wykorzystaniem wartości koloru i faktury, układu brył o charakterze           
metaforycznym i zróżnicowanym działaniu, oraz użycie go w multiplikacji dla stworzenia           
kompozycji rytmicznej, podział i aktywizację przestrzeni wnętrza poprzez zaprojektowanie         
kilku elementów wykazujących wzajemne związki i nawiązujących kontakt z przestrzenią. 

Literatura:  
Podstawowa: 

1. Klemm P. i in.: Budownictwo ogólne, t. 2, Fizyka budowli,  Arkady, Warszawa 2005  
2. Moj E., Śliwiński M.: Podstawy budownictwa. Cz. I. Skrypt-Politechnika Krakowska,          

Kraków 2000  
3. Stefańczyk B. i in.: Budownictwo ogólne, t. 1, Materiały i wyroby budowlane,            

Arkady, Warszawa 2005  
4. Żenczykowski W. : Budownictwo ogólne. Arkady – Warszawa 1990.  
5. Markiewicz P., Budownictwo ogólne dla architektów, Wydawnictwo Archi – Plus 2006 
6. Markiewicz P., Kształtowanie architektury poprzez zmianę rozwiązań budowlanych,        

Wydawnictwo Archi – Plus 2006 
7. Markiewicz P., Detale projektowe nowoczesnych technologii budowlanych,       

Wydawnictwo Archi – Plus 2002 
8. Panas J.,Nowy poradnik majstra budowlanego,Arkady 2008 
9. Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002. Rozporządzenie Ministra            

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i          
ich usytuowanie.  

  
 
Uzupełniająca: 
Czasopisma: Murator, Materiały Budowlane, Izolacje, Przegląd Budowlany 
 
Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS:  

System studiów Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium Seminarium 
Praca 

własna 
Punkty ECTS 

niestacjonarne 1 0 18 0 0 45 3 

 II 0 18 0 0 35 2 

 III 0 18 0 0 15 1 



 IV 0 18 0 0 15 1 

 V 0 18 0 0 15 1 

 


