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Nazwa przedmiotu:  
Podstawy projektowania architektury wnętrz 

Forma zaliczenia: 
EGZAMIN 

Forma studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 
niestacjonarne 1 I Wykład 9 2 
 1 I Ćwiczenia 9  
 1 II Ćwiczenia 18 2 
 
Kierownik przedmiotu: dr hab. Bartosz Hunger 

Realizatorzy: dr hab. Bartosz Hunger, mgr inz. Magdalena Twardowska 

Wymagania wstępne:  
Rozumienie zagadnienia zjawiska światła i cienia, planów przestrzennych, oddziaływania barw          
na morfologię formy i kompozycję płaszczyzny i przestrzeni, 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 
 

Projektowanie jako narzędzie do realizacji w różnych aspektach twórczości.  

Opis otaczającej przestrzeni językiem plastycznym. Aspekt ogólno humanistyczny i artystyczny,          
kultura techniczna i umiejętności stawania celów w projektowaniu. Przewidywanie oceny i           
skutków w kształtowaniu formy i przestrzeni.  
 

 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie 
do PRK  dla 

kierunku 
Wiedza. Student zna i rozumie:  

 
K6_W01 

 
 

K6_W02 
 
 

    K6_W05 
 

K6_W07 

 
W zaawansowanym stopniu problematykę związaną z podstawowym       

wykorzystaniem środków warsztatowych w obszarze architektury i w        
pokrewnych dyscyplinach artystycznych 

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 

Podstawowe techniki stosowane w architekturze wnętrz 
Umiejętności:  
Planować i organizować pracę indywidualną oraz pracować w zespole 
 
Świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego poznanego na 
kierunku architektura wnętrz 

 
    K6_U03 
 
    K6_U07 

 



Podejmować samodzielne decyzje dotyczące indywidualnego procesu 
artystycznego i sposobu jego realizacji 
 
Łączyć nowoczesną technikę z tradycyjnymi technologiami warsztatowymi 

K6_U08 
 

K6_U09 

Kompetencje. Absolwent jest gotów do: 

    K6_K01 
 

K6_K02 
 
 

    K6_K03 
 
 
 

K6_K06 

  
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 
 
Elastycznego myślenia, wykorzystywania wyobraźni, intuicji oraz emocji do        
adaptowania się do nowych warunków i zmieniających się okoliczności oraz          
rozwiązywania problemów 
 
Efektywnego komunikowania się przy użyciu adekwatnych technologii       
architektonicznych w przystępnej formie i w sposób jasny i zrozumiały dla           
innych 
 
 
 
Metody kształcenia: 
Teoretyczne wprowadzenie i założenia do projektowania. Wspólne omówienie tematu ćw. 
Określenie kryteriów oceny. Ukierunkowana praca indywidualna studenta i wspólna ocena 
projektów. 

 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  

 
Na podstawie przyjętej pracy w formie projektu i poszerzonego opisu ( eseju), ujęcia             
problemu zawartego w projekcie. 
 
programowe: 

Kompozycja geometryczna i organiczna płaszczyzny i przestrzenna, z użyciem światła,           
cienia, barwy, tekstury materiałów, kształtowanie przestrzeni  wymiarowej. 
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Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS:  

System studiów Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium Seminarium 
Praca 

własna 
Punkty ECTS 

niestacjonarne 1 9 9 0 0 30 2 

 2 0 18 0 0 30 2 

 


