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niestacjonarne 1 II Wykład 9  
 1 II Ćwiczenia 18 3 
 2 III Wykład 9  
 2 III Ćwiczenia 18 2 
 
 3 IV  Wykład 9  
 3 IV Ćwiczenia 18 2 

 
 
Kierownik przedmiotu: dr Tamara Sass 

Realizatorzy: dr Tamara Sass, dr hab. Marek Herbik 

Wymagania wstępne:  
Wiedza i umiejętności wynikające z dotychczasowej edukacji - wiedza z poprzednich           
semestrów. Podstawowa wiedza z zakresu podstaw projektowania wnętrz, kompozycji         
architektonicznej i plastycznej, ergonomii wnętrz, rysunku technicznego oraz obsługi         
programów.  

Ogólny opis i cel przedmiotu: 
 

Rozszerzenie nabytej na pierwszych semestrach przez studentów architektury wnętrz         
podstawowej wiedzy o kierunkową związaną z kształtowaniem przestrzeni publicznej (np.:Targi          
wystawiennicze, witryny sklepowe, galerie handlowe), zgodnie z użytkowymi, psychicznymi i          
biologicznymi potrzebami człowieka. Wzbogacenie umiejętności twórczych w zakresie szeroko         
pojętej organizacji przestrzeni wystawienniczej ze szczególnym uwzględnieniem projektowania        
elementów unikatowego wyposażenia w konkretny istniejącym wnętrzu o określonym         
przeznaczeniu. Opanowanie umiejętności tworzenia projektów wnętrz lub jego elementów         
spełniających wymogi techniczne, technologiczne i estetyczne. 
Program pracowni ma na celu ukształtowanie artysty świadomie i kreatywnie transponującego           
doświadczenia związane z projektowaniem przestrzennym i graficznym, na projektowanie         
przestrzeni wystawienniczej znajomość zasad kompozycji oraz programów komputerowych 2D         
i 3D student zapoznaje się z czynnikami kształtującymi przestrzeń wystawienniczą takimi jak:            
typy przestrzeni, program wystawy, komunikacja, oświetlenie, możliwości tworzyw i         
materiałów, efekty multimedialne student nabywa umiejętność dobierania środków dla         
wykreowania określonego przekazu. Projektowanie okazjonalnych rozwiązań przestrzennych o        
określonej w temacie funkcji (promocja, reklama, pozycjonowanie, pokaz, sesja fotograficzna          



itp) Przybliżenie niektórych pojęć z zakresu wystawiennictwa, takich jak "projektowanie          
doświadczeń" lub "showroom" 
 

 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie 
do PRK  dla 

kierunku 
Wiedza. Student zna:  

K6_W02 
 
K6_W03 
 
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 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 
Tworzyć samodzielne koncepcje artystyczne przy użyciu wybranych narzędzi, 
technik oraz technologii 
Wykorzystać techniki potrzebne do zaplanowania i sporządzenia projektu 
architektonicznego oraz kompletnej dokumentacji projektowej 
Posługiwać się sprzętem komputerowym do przygotowania i prezentacji 
własnego projektu artystycznego 

 
K6_U01 

 
 

K6_U04 
 

K6_U13 
 

K6_U14 
 

Kompetencje. Absolwent jest gotów do: 

    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: 
WYKŁAD: Egzamin/ zaliczenie z oceną, która jest pochodną oceny z ćwiczeń i obecności 
 
ĆWICZENIA: zaliczenie z oceną  
Warunkiem zaliczenia jest wykonanie i zaprezentowanie w formie elektronicznej oraz          
graficznej zadawanych w semestrze ćwiczeń projektowych, które podlegają ocenie według          
wcześniej określonych kryteriów. 

  
Wymagania konieczne do otrzymania oceny: 
 
3,0 udział w zajęciach; uzyskanie minimum 3 korekt, oddanie pracy w terminie 1 lub             
2; spełnienie warunków formalnych zadanego ćwiczenia (określone minimum       
rodzajów i ilości rysunków) 
 
3,5 udział w zajęciach; uzyskanie minimum 3 korekt, oddanie pracy w terminie 1 lub             
2; spełnienie warunków formalnych zadanego ćwiczenia (określone minimum       



rodzajów i ilości rysunków); poprawne rozwiązanie min. 50 % zadanych problemów           
projektowych 
 
4,0 udział w zajęciach; uzyskanie minimum 3 korekt, oddanie pracy w terminie 1 lub             
2; spełnienie warunków formalnych zadanego ćwiczenia (określone minimum       
rodzajów i ilości rysunków); poprawne rozwiązanie min. 75 % zadanych problemów           
projektowych; niewzbudzająca wątpliwości czytelność rysunków i opisów. 
 
4,5 udział w zajęciach; uzyskanie minimum 3 korekt, oddanie pracy w terminie 1 lub             
2; spełnienie warunków formalnych zadanego ćwiczenia (określone minimum       
rodzajów i ilości rysunków); poprawne rozwiązanie wszystkich zadanych problemów         
projektowych; niewzbudzająca wątpliwości czytelność i estetyka rysunków i opisów. 
 
5,0 udział w zajęciach; uzyskanie minimum 3 korekt; oddanie pracy w terminie 1 lub             
2; spełnienie warunków formalnych zadanego ćwiczenia (określone minimum       
rodzajów i ilości rysunków); poprawne rozwiązanie wszystkich zadanych problemów         
projektowych przy czym przynajmniej jedno rozwiązanie powinno posiadać wyraźne cechy          
oryginalne; niewzbudzająca wątpliwości czytelność i estetyka rysunków oraz opisów. 
 
 
programowe: 

Program obejmuje podstawową, specjalistyczną wiedzę z zagadnień związanych z         
projektowaniem wnętrz użyteczności publicznej zakresie niezbędnym dla projektanta wnętrz.         
Materiał podawany studentom zawiera informację o sposobach kształtowania przestrzeni wnętrz          
zgodnie z jego przeznaczeniem funkcjonalnym oraz wpływu poszczególnych rozwiązań na          
sposób i jakość użytkowania. Obejmuje problemy związane z materiałami wykończeniowymi,          
instalacjami, oświetleniem i ergonomią. Szczegółowo dotyka problematyki związanej z         
dokumentacją techniczną niezbędną do właściwego realizacji dzieła. 
  
Literatura:  
Podstawowa: 

1. Janusz Ballenstedt. Architektura : historia i teoria - Wyd. 1 w jęz. pol. - Warszawa ;                
Poznań : Wydaw. Naukowe PWN, 2000 

2. John Pile, Historia wnętrz, Arkady, 2006 
3. Neufert P. - Podręcznik Projektowania architektoniczno-budowlanego Arkady W-wa        

1995 

Uzupełniająca: 
4. P.Gosel, G.Leuthauser - Architektura XX wieku – Taschen 
5. Żórawski J.: O budowie formy architektonicznej, Warszawa: Arkady, 1962 
6. Zenon Błądek - Hotele. Programowanie, projektowanie, wyposażenie, Palladium 2004 
 

Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS:  

System studiów Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium Seminarium 
Praca 

własna 
Punkty ECTS 

niestacjonarne 2 9 18 0 0 45 3 



 3 9 18 0 0 40 2 

 4 9 18 0 0 40 2 

        

 


