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Wymagania wstępne:  
Dobra znajomość programu Archicad opanowana w czasie trzech wcześniejszych semestrów w           
ranach przedmiotu Komputerowego Wspomagania Projektowani, podstawy budownictwa       
ogólnego, podstawy projektowania architektonicznego i podstawy projektowania wnętrz. 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 
Powszechność komputerów w codziennym życiu architektów i inżynierów z którymi          
współpracują jest faktem. Konieczność gruntownej edukacji w zakresie tworzenia dokumentacji          
projektowej przy pomocy komputerowych technik CAD jest jednym z kluczowych elementów           
w systemie kształcenia, który może w dużym stopniu decydować o sukcesie absolwenta na             
rynku pracy . Przekazywaniem wiedzy powinni zajmować się nie informatycy (jak to często ma              
miejsce) ale biegli w tej dziedzinie architekci, którzy pokażą jak sprawnie tworzyć rysunki             
techniczne w zrozumiałej dla fachowych odbiorców formie. Programem CAD         
wykorzystywanym w tym celu jest adresowany w szczególności do architektów Archicad.  

 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie 
do PRK  dla 

kierunku 
Wiedza. Student zna: 

K6_W02 
 

K6_W08 

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

Problematykę związaną z technologią cyfrową wykorzystywaną w       
dyscyplinie z uwzględnieniem jej stałego rozwoju 

Umiejętności. Student potrafi: 
Tworzyć samodzielne koncepcje artystyczne przy użyciu wybranych narzędzi, 
technik oraz technologii 
Posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem architektonicznym i innymi 
technikami cyfrowymi przy realizacji własnych prac artystycznych  
Świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego poznanego na 
kierunku architektura wnętrz 
Łączyć nowoczesną technikę z tradycyjnymi technologiami warsztatowymi 

K6_U04 
 
K6_U06 
 
K6_U07 
 
K6_U09 
 



Posługiwać się sprzętem komputerowym do przygotowania i prezentacji 
własnego projektu artystycznego 
 

K6_U14 
 

Kompetencje. Absolwent jest gotów do:  
 

K6_K01 
 

K6_K02 

Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia potrzeby         
poszerzania tej wiedzy 
Samodzielnego podjęcia pracy nad gromadzeniem, przetwarzaniem i       
interpretowaniem informacji potrzebnych do formułowania krytycznej      
argumentacji i rozwijania własnej idei artystycznej 
 
Metody kształcenia: 
- Ćwiczenia polegające na tworzeniu dokumentacji technicznej wcześniej wykonanych        

projektów lub projektów opracowywanych równolegle w ramach innych przedmiotów 
- Ćwiczenia polegające na tworzeniu dokumentacji technicznej zadanych prac projektowych 
- Ćwiczenia doskonalące techniki tworzenia komputerowego rysunku 2D 
- Wykłady 

o Prezentacja i omawianie poszczególnych technik komputerowych 
o Prezentacja i omawianie profesjonalnych projektów wykonanych przy użyciu        

komputera, oraz ich przewag i niedostatków w stosunku do prac wykonanych za pomocą             
technik tradycyjnych. 

  

 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie i zaprezentowanie w formie elektronicznej oraz          
graficznej zadawanych w semestrze ćwiczeń komputerowych i projektowych, które podlegają          
ocenie według wcześniej określonych kryteriów. 

programowe: 

Program obejmuje naukę tworzenia dokumentacji technicznej w stopniu adekwatnym do          
zakresu projektu wnętrzarskiego na którą składają się między innymi, rysunki rzutów           
budowlanych i aranżacyjnych, przekroje, widoki ścian, rzuty posadzek i sufitów oraz rysunki            
rozwiązań oświetleniowych i innych instalacji. Rozwija ponadto umiejętności komputerowe         
potrzebne do tworzenia tego typu rysunków oraz uczy poruszania się pomiędzy różnymi            
programami CAD.  
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Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS:  
System studiów Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium Seminarium Praca 

własna 

Punkty ECTS 

niestacjonarne 4 0 18 0 0 15 1 

 5 0 18 0 0 30 2 

 
 
 
 
 
 
 
 


