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Status przedmiotu Przedmiot specjalizacyjny Stopień  II  rok I niestacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 

Uzupełnienie kształcenia z zakresu projektowania przestrzeni otwartej o projektowanie 
przestrzeni zamkniętych i przestrzeni wystawowych. Projektowanie przestrzeni niewielkich w 
bezpośrednim kontakcie z ich użytkownikami. Nabycie umiejętności projektowania z 
uwzględnieniem światła sztucznego. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin Ćwiczenia projektowe: liczba godzin 8 

Metody dydaktyczne 
5 zadań projektowych realizowanych w dwóch cyklach 3 godzinnych, obejmujących pracę 
własną, konsultacje indywidualną i wspólną dyskusję opracowań projektowych. 

Pełny opis przedmiotu 

Treści kształcenia: Środowisko rodziny. Ekologia rodziny. Wnętrze architektoniczne, sekwencja 
wnętrz, 
wnętrze mieszkalne, wnętrze reprezentacyjne, wnętrze wystawowe, wnętrze biurowe, wnętrze 
sklepowe. 
Ergonomia i estetyka wnętrza mieszkalnego. Komfort mieszkania (linijka słońca). Wystrój i 
wyposażenie wnętrz. 
Rośliny i ogród we wnętrzu. Elementy dekoracji wnętrza. Ćwiczenia projektowe:  
1. funkcjonalna organizacja wnętrza mieszkalnego jako rezultat określonego sposobu życia. Cel: 
dostosowanie i wyposażenie wnętrza mieszkalnego dla określonych potrzeb rodziny.  
2. aranżacja wnętrza reprezentacyjnego. Cel: dostosowanie i wyposażenie wnętrza dla potrzeb 
reprezentacyjnych.  
3. alternatywne metody urządzania i projektowania wnętrz. Cel: nabycie umiejętności 
projektowania według alternatywnych metod na zlecenia specjalne.  
4. relacje dom ogród, wnętrze domu. Cel: nabycie umiejętności komponowania kompleksowego.  
5. wystawiennictwo i aranżacja wystaw w różnej skali – od sklepowych do branżowych. Cel: 
nabycie umiejętności komponowania kompleksowego.  

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

Pracownia sztuki ogrodu i krajobrazu, Sztuka architektury. 

Założenia wstępne Opanowanie umiejętności projektowania i wiedzy z zakresu architektury 

Efekty kształcenia 

01. umiejętność ukształtowania i dostosowania wnętrza mieszkalnego do potrzeb rodziny 
02. umiejętność ukształtowania i dostosowania wnętrza architektonicznego do potrzeb 

reprezentacyjnych 
03. umiejętność ukształtowania i dostosowania wnętrza domu w relacji kompozycyjnej i 

funkcjonalnej jedności z towarzyszącym mu ogrodem 
04. umiejętność komponowania kompleksowego w różnej skali z zakresu wystawiennictwa. 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

Ocena wykonania poszczególnych zadań projektowych omawiana wraz z realizatorami zadań. 
Ocena końcowa wynikająca z realizacji zadań projektowych.   

Forma dokumentacji osiągniętych 
efektów kształcenia 

Wystawa i dokumentacja zadań projektowych 

Elementy i wagi mające wpływ na 
ocenę końcową

 

Poszczególne zadania projektowe oceniane na 20pt, przy czym ocena 3>10 pt; 3,5>12 pt; 4>14 
pt; 4,5>16 pt; 5>18pt. 
Ocena łączna 100 pt, przy czym 3>50 pt; 3,5>60 pt; 4>70 pt; 4,5>80 pt; 5>90 pt. 

Miejsce realizacji zajęć
 

pracownia projektowa 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Christopher Alexander Język wzorców. GWP. Gdańsk 2008 
2. Elżbieta Miśniakiewicz, Wojciech Skowroński. Rysunek techniczny budowlany.Arkady, Warszawa 2004. 
3. Edward Charytonow. Zarys historii architektury. WSiP, Warszawa 1984. 
4. Stefan Kozakiewicz red. Słownik terminologiczny Sztuk Pięknych. PWN,Warszawa 1969 
5. John Pile. Historia wnętrz. Arkady, Warszawa 2004 
6. Terence Conran. Nowoczesne wnętrza. Arkady, Warszawa 2002. 
7. Agata Pietrzak. Aranżacja wystaw sklepowych. Arkady, Warszawa 2001. 
8. Evaq Vong. Fengshui – kurs mistrzowski. Warszawa 2004 

UWAGI:   
 



Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  

 

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01 umiejętność ukształtowania i dostosowania wnętrza mieszkalnego 
do potrzeb rodziny 

AK2_U08, AK2_U09, AK2_K04 

02 umiejętność ukształtowania i dostosowania wnętrza 
architektonicznego do potrzeb reprezentacyjnych 

AK2_U08, AK2_U09, AK2_K04 

03 umiejętność ukształtowania i dostosowania wnętrza domu w relacji 
kompozycyjnej i funkcjonalnej jedności z towarzyszącym mu 
ogrodem 

AK2_U08, AK2_U09, AK2_U10,  

04 umiejętność komponowania kompleksowego w różnej skali z 
zakresu wystawiennictwa. 

AK2_U10, AK2_K04 

 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS

 60 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich: 

0,5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.: 

2 ECTS 


