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Nazwa przedmiotu:  
Wizualizacje architektury wnętrz 

Forma zaliczenia: 
Zaliczenie z 
oceną 

Forma studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 
niestacjonarne 2 IV Wykłady 9 2 
 2 IV Ćwiczenia 18  
 3 V Ćwiczenia 18 2 
 3 VI Ćwiczenia 18 2 
 
OSOBA: dr hab. Bartosz Hunger,  

, Bartosz Hunger,  mgr inż. Arch Magdalena Twardowska (Ćwiczenia) 

Wymagania wstępne:  
Przedmioty wprowadzające obejmują wiedzę z zakresu kompozycji plastycznej, semiotyki,         
psychofizjologii widzenia. Wymagane jest przyswojenie podstawowych pojęć z wyżej         
wymienionych dziedzin. 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 
W programie kursu znajduje się projektowanie komunikacji wizualnej oraz informacji wizualnej           
z uwzględnieniem w szczególności nośników stosowanych w obiektach użyteczności         
publicznej. Program obejmuje również projektowanie wypowiedzi graficznych będących        
propedeutyką projektowania instrukcji, diagramów, wykresów, schematów oraz elementów        
prezentacji projektowych. 
 

 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie 
do PRK  dla 

kierunku 
Wiedza. Student zna: 

   K6_W01  
 
   K6_W02 

 
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 

Podstawowe techniki stosowane w architekturze 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 

K6_U01 
 
K6_U04 
 
K6_U07 



Świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego poznanego na 
kierunku architektura wnętrz 
 

 
 

Kompetencje. Absolwent jest gotów do:  
 

K6_K06 
 

 

Efektywnego komunikowania się przy użyciu adekwatnych technologii       
architektonicznych w przystępnej formie i w sposób jasny i zrozumiały dla           
innych 

 
Metody kształcenia: 
Zajęcia odbywają się metodą indywidualnych korekt. Na początku semestru studenci otrzymują           
zadanie projektowe. Omówiony zostaje obszar przedmiotowego opracowania i cele jakie należy           
zrealizować. Zwrócona zostaje również uwaga na samodzielność studentów w przedmiocie          
zbierania i analizy informacji oraz podejmowania decyzji. Zadanie projektowe realizowane jest           
w czasie jednego semestru i kończy się zaliczeniem, którego kryteria merytoryczne i techniczne             
(dokumentacyjne) są precyzyjnie określone i podane wraz z tematem zadania projektowego. 
Zagadnienia z obszaru przedmiotów wprowadzających, objaśnienia znaczeń niezbędnych        
sformułowań i wykaz literatury zostają przekazane w formie wykładów w pierwszej fazie            
semestralnego cyklu dydaktycznego. 
  

 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest samodzielne wykonanie projektu zgodnie z         
założeniami wynikającymi z treści tematu i ustalonymi w trakcie korekt. Przy ocenie brana             
jest pod uwagę kreatywność studenta, jakość wykonania dokumentacji projektowej, walory          
plastyczne opracowania.  
 

programowe: 

Kurs porusza problematykę pojęcia „komunikacja wizualna”. Zajmuje się relacjami przepływu          
informacji i budową komunikatów graficznych. Są nimi: symbole, znaki graficzne, kody,           
systemy znakowe, sygnały. 
  
Literatura:  
Podstawowa: 
Jonh Maeda,  Prawa prostoty 
Jan Młodkowski, Psychofizjologia widzenia 
Umberto Eco, Pejzaż semiotyczny 
 
Uzupełniająca: 
Pisma branżowe: Visual Communications, 2+3D 

 

Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS:  

System studiów Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium Seminarium 
Praca 

własna 
Punkty ECTS 



niestacjonarne 4 9 18 0 0 30 2 

 5 0 18 0 0 40 2 

 6 0 18 0 0 40 2 

 
 


