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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Projekt wnętrza, PG_00050850

Kierunek studiów Architektura

Data rozpoczęcia studiów październik 2019 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2020/2021

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 2 Język wykładowy polski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury -> Katedra Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. sztuki Wojciech Strzelecki
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr hab. sztuki Wojciech Strzelecki

Paweł Czarzasty
dr inż. Natalia Sokół
dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska
mgr inż. arch. Kacper Ludwiczak

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 15.0 0.0 30.0 0.0 45
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

45 0.0 5.0 50

Cel przedmiotu Zdobycie wiedzy na temat kształtowania wnętrza architektonicznego,

 

Opanowanie umiejętności analizy i projektowania wnętrz

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U02] tworzy poprawne 
kompozycje płaskie i 
przestrzenne, kształtuje 
trójwymiarową przestrzeń 
odwzorowując ją w rysunku, 
modelu i opracowaniach 
cyfrowych; stosuje programy 
komputerowe i techniki 
warsztatowe pozwalające na 
poprawną i czytelną prezentację 
wyników procesu projektowego na 
wszystkich etapach pracy

Student powinien umieć 
przeprowadzić analizę warunków i 
potrzeb tworzących zbiór 
niezbędnych danych do 
projektowania  wnętrza Powinien 
rozumieć rolę różnych czynników 
kształtujących specyfikę wnętrza
Powinien umieć  w oparciu o 
przeprowadzone analizy 
zaprojektować wnętrze 
architektoniczne

[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

[K6_U03] posługuje się 
podstawowymi elementami 
kompozycji architektonicznej i 
urbanistycznej; projektuje obiekt 
architektoniczny spełniający 
wymogi funkcjonalne, techniczne i 
estetyczne z zachowaniem 
właściwej relacji pomiędzy nim a 
otoczeniem; rozwiązuje problemy 
funkcjonalne i technologiczne w 
sposób zapewniający wygodę i 
bezpieczeństwo użytkowania

 [SU1] Ocena realizacji zadania
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji
[SU5] Ocena umiejętności 
zaprezentowania wyników 
realizacji zadania

Treści przedmiotu Określenie inwestora, Analiza warunków i danych do stworzenia koncepcji wnętrza. Inspiracje. Moodboard. 
Opracowanie projektu wnętrza.
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Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Student powinien posiadać ogólną wiedzę na temat projektowania architektonicznego, biegłość warsztatową 
w celu przedstawienia swoich koncepcji.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
ocena części projektowej 50.0% 40.0%
ocena częsci analitycznej 50.0% 30.0%
ocena części koncepcyjnej 50.0% 30.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur Bańka Augustyn; Architektura psychologicznej przestrzeni życia. 
Behawioralne podstawy projektowania. Gemini-Print Poznań 1997.

 

Pallasmaa Juhani; Myśląca dłoń. Tł. Michał Choptiany. Instytut 
Architektury. Kraków 2015.

Parisienne Steven; Historia wnętrz. Dom od roku 1700. Arkady. 
Warszawa 2010

Glifford Clive; Historia kolorów.Jak kolory zmieniały świat. Nasza 
Księgarnia. Warszawa 2020.

Miodownik Mark ; W rzeczy samej. Osobliwe historie wspaniałych 
materiałów, które nadają kształt naszemu światu. Tł. Żukowski Dariusz. 
Krakter. Kraków 2016.

Pile John; Historia wnętrz. Tł. Mierzejewska Bożena, Gorządek Ewa. 
Arkady. Warszawa 2004

 

Uzupełniająca lista lektur Internet
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Kolor we wnętrzu.

 

Światło dzienne, światło sztuczne

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


