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Wymagania wstępne:  
Wiedza Studenta na poziomie programu liceum ogólnokształcącego z zakresu biologii, chemii 
oraz propedeutycznego ujęcia  programu fizyki i matematyki, rozwinięty zmysł konstrukcyjny  
Ogólny opis i cel przedmiotu: 
Program przedmiotu jest poszerzeniem treści dydaktycznych zawartych w programie pracowni          
podstaw projektowania i projektowania architektury wnętrz. Dotyczy zasad kompozycji formy          
przestrzennej i jej interpretacji płaskiej i trzy i czterowymiarowej, przy użyciu środków            
formalnych. Koncowym efektem na podstawie związków kształtu i funkcji w naturze oraz            
geometryzacji formy jest konstruowanie artefaktu, jako produktu zracjonalizowanej metody         
poznawczej tj. analizy, syntezy, wniosków dla osiągnięcia efektu logicznej relacji:          
przyczyna-skutek w procesie konstruowania obiektu architektonicznego, przedmiotu       
użytkowego, dzieła sztuki, ect.  

 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie 
do PRK  dla 

kierunku 
Wiedza. Absolwent zna i rozumie  

 
K6_W02 

 
 

K6_W05 

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

Podstawową znajomość stylów i tendencji w sztuce oraz związanych z nimi           
tradycji twórczych 

Umiejętności. Absolwent potrafi: 
 

  
 

K6_U04 
 

K6_U07 
 

K6_U10 
 
 

Tworzyć samodzielne koncepcje artystyczne przy użyciu wybranych narzędzi,        
technik oraz technologii  
Świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego poznanego na        
kierunku architektura wnętrz 
Planować i zrealizować własne projekty przy uwzględnieniu stanu zdobytej         
wiedzy i własnych umiejętności 

Kompetencje. Absolwent jest gotów do:  
K6_K03 



Elastycznego myślenia, wykorzystywania wyobraźni, intuicji oraz emocji do         
adaptowania się do nowych warunków i zmieniających się okoliczności oraz          
rozwiązywania problemów 
Uprawiania zawodu architekta wnętrz w sposób etyczny i społecznie         
odpowiedzialny 

 
 
 

K6_K05 
 

 
Metody kształcenia: 
 
Student realizuje ćwiczenia przy użyciu metody redukcji, otwarcia anamorfii oraz środków           
formalnych: 
-środki plastyczne –użycie rodzaju światła, gam barwnych, tekstur, struktur geometrii  
 ortogonalnej i krzywych powierzchniowych Gausa 
-środki kompozycyjne –rytm, dominanta, osie kompozycyjne, zmienna skala, krzywa doznań 
-baza danych –poszerzone spectrum wiedzy i zainteresowań wybranych przez Studenta na           
użytek projektu z zakresu nauk podstawowych: teoria liczb, teoria fraktali, geometria, fizyka,            
chemia, biologia, przyrodoznawstwo oraz: ekologia, ergonomia, psychofizjologia percepcji. 
Formy sprawdzania efektów kształcenia: 
Na ocenę 3,0 – poprawne sformuowanie i zdefiniowanie podstawowych celów, założeń do            
wybranego przez Studenta zrealizowanego tematu projektowego w minimalnym zakresie. 
Na ocenę 3,5 - poprawne sformuowanie i zdefiniowanie podstawowych celów, założeń do            
wybranego przez Studenta zrealizowanego tematu projektowego w minimalnym zakresie.         
Zastosowanie zasad ergonomii z uwarunkowaniami socjo-kulturowymi i strukturalnymi. 
Na ocenę 4,0 - poprawne sformuowanie i zdefiniowanie podstawowych celów, założeń do            
wybranego przez Studenta tematu projektowego w minimalnym zakresie. Zastosowanie zasad          
ergonomii z uwarunkowaniami socjo-kulturowymi i strukturalnymi. Uwzględnienie ergonomii       
form i kształtów i strukturalne ujęcie tematu w konstruowaniu artefaktu. 
Na ocenę 4,5 - poprawne sformuowanie i zdefiniowanie podstawowych celów, założeń do            
wybranego przez Studenta tematu projektowego w minimalnym zakresie. Zastosowanie zasad          
ergonomii z uwarunkowaniami socjo-kulturowymi i strukturalnymi. Uwzględnienie ergonomii       
form i kształtów. Strukturalne ujęcie tematu w konstruowaniu artefaktu. 
Wysokie walory plastyczne zawarte w rozwiązaniu projektowym i formie graficznej (np.          
multimedialnej) prezentacji projektu. 
Na ocenę 5,0 - poprawne sformuowanie i zdefiniowanie podstawowych celów, założeń do            
wybranego przez Studenta tematu projektowego w minimalnym zakresie. Zastosowanie zasad          
ergonomii z uwarunkowaniami socjo-kulturowymi i strukturalnymi. Uwzględnienie ergonomii       
form i kształtów. Strukturalne ujęcie tematu w konstruowaniu artefaktu. 
Wysokie walory plastyczne zawarte w rozwiązaniu projektowym i formie graficznej (np.          
multimedialnej) prezentacji projektu. 

 
 

 
 
programowe: 

1.Światło i barwa- ,,Architektura to gra brył w świetle’’ . Le Corbusier. Zagadnienie  
    helioplastyki. 
2. Konstrukcja strukturalna formy geometrycznej. Przekształcenie formy przez: transformaje,  
    deformacje, dekonstrukcje. 
3. Analiza form i kształtów naturalnych. Synteza formy. Związki bioniczne w kontekście  
      kształtów, struktury i funkcji. 



4. Geometryzacja formy bionicznej w ujęciu: zawartości (integralności, addytywności i  
    otwarcia). 
5.  Konstruowanie artefaktu  na podstawie wybranego algorytmu   
Literatura:  
PODSTAWOWA: 

1. Dietrych J. System i konstrukcja, Wyd. Nauk.-Techn., Wa-wa 1985. 
2. Frei O. Dachy wiszące. Forma i konstrukcja, Arkady, Wa-wa 1959. 
3. Kossecki B. Morfologia formy architektonicznej, wyd. Pol. Białystok 1982. 
4. Lebiediew J.S. Architektura i bionika, Arkady, Wa-wa 1983 

 
UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Read H. O pochodzeniu formy w sztuce, PIW, Wa-wa 1973. 
2. Samek A. Zasady i reguły budowy organizmów i maszyn. 
3. Siegel C. Formy strukturalne w nowoczesnej architekturze, Arkady, Wa-wa 1964. 
4. Thomson D.W. On crowth and form, At the University Press, Cambridge 1961. 

Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS:  

System studiów Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium Seminarium 
Praca 

własna 
Punkty ECTS 

niestacjonarne 5 0 18 0 0 30 2 

 6 0 18 0 0 30 2 

 


