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Nazwa przedmiotu:  
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Forma zaliczenia: 
Zaliczenie z 
oceną 

Forma studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 
niestacjonarne 1 II Ćwiczenia 18 2 
 2 III Ćwiczenia 18 2 
 
 2 IV Ćwiczenia 18 2 

 
Kierownik przedmiotu: mgr inż. Arch. Michał Matysiak 

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

Wymagania wstępne:  
Podstawowa znajomość rysunku technicznego 

 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 
 

Charakterystyka przedmiotu: 

Inwentaryzacja budowlana czyli rysunek techniczny przedstawiający rzeczywisty stan budynku, 
jest niezwykle istotnym elementem procesu twórczego stanowiąc jego podstawę. Dokładna 
inwentaryzacja jest szczególnie istotna w przypadku projektu architektury wnętrza z uwagi na 
fakt iż w większości przypadków proces kreacji architektonicznej ma miejsce w istniejącej już 
(wymagającej inwentaryzacji) przestrzeni. Precyzja, kompletność i odpowiednia systematyka 
pomiarów oraz prawidłowy system przygotowania dokumentacji rysunkowej powinien dać 
odpowiednią bazę zapewniając podstawę dla opracowań projektowych. 

Założenie i cele przedmiotu: 

Celem kształcenia jest przygotowanie studentów architektury wnętrz do opracowywania 
kompletnych inwentaryzacji budowlanych oraz zaprezentowanie najnowszych narzędzi i 
systemów opartych na technikach cyfrowych. Podstawowe zadanie polega na przygotowaniu 
typowego opracowania inwentaryzacji wnętrza obejmującego: krótki opis techniczny z 
wyliczeniem powierzchni i kubatury, rysunki rzutów wszystkich kondygnacji z zaznaczonym 
elementami stałymi i instalacjami,  przekroje. Opracowanie powinno powstać przy użyciu 
narzędzi CAD z uwagi na dokładność tego typu opracowań i możliwość bezpośredniego 
zastosowania tak przygotowanej inwentaryzacji do procesu projektowania. 



 
 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie 

do PRK  dla 
kierunku 

Wiedza.  

 
 

K6_W01 
 

K6_W02 

 
W zaawansowanym stopniu problematykę związaną z podstawowym       

wykorzystaniem środków warsztatowych w obszarze architektury i w        
pokrewnych dyscyplinach artystycznych Powiązania i zależności między       
teoretycznymi i praktycznymi elementami programu studiów 

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

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_U12 
K6_U13 

 
 
 

Kompetencje.  

K6_K05 
 

K6_K06 

Uprawiania zawodu architekta wnętrz w sposób etyczny i społecznie          
odpowiedzialny 
 
Efektywnego komunikowania się przy użyciu adekwatnych technologii       
architektonicznych w przystępnej formie i w sposób jasny i zrozumiały dla           
innych 
 
 
Metody kształcenia: 
 
− konwersatoria (przy wykorzystaniu technik multimedialnych) dotyczące  tradycyjnych i 

nowoczesnych technik pomiarowych oraz tendencji rozwoju narzędzi i technik 
inwentaryzacyjnych; 

− prezentacja przykładów opracowań kompleksowej dokumentacji technicznej 
inwentaryzacji wnętrza wraz z oceną stanu technicznego oraz ekspertyzą konstrukcyjną; 

− ćwiczenia praktyczne polegające na: pomierzeniu przez studentów wnętrza i 
przygotowaniu dokumentacji technicznej przy użyciu oprogramowania  CAD; 
 

 

  
 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  

 
Warunkiem zaliczenia jest obecność na wykładach oraz wykonanie i zaprezentowanie w           
formie elektronicznej oraz graficznej zadawanych w semestrze ćwiczeń, które zobrazują          
zakres wyniesionej z wykładów wiedzy 
 
.   
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Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS:  

System studiów Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium Seminarium 
Praca 

własna 
Punkty ECTS 

niestacjonarne II 0 18 0 0 30 2 

niestacjonarne III 0 18 0 0 30 2 

niestacjonarne IV 0 18 0 0 30 2 

 


