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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Design for all, PG_00052631

Kierunek studiów Architektura (studia w j. angielskim)

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2021/2022

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
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 angielski

Semestr studiów 4 Liczba punktów ECTS 1.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Architektury -> Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot mgr inż. arch. Joanna Kowalewska
Prowadzący zajęcia z przedmiotu mgr inż. arch. Joanna Kowalewska

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15
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

15 1.0 9.0 25

Cel przedmiotu Celem zajęć jest zwiększenie świadomości o potrzebach osób ze specjalnymi potrzebami oraz idei 
projektowania uniwersalnego. Przedmiot ma przybliżyć społeczne i prawne uwarunkowania wykonywanego 
zawodu architekta, ukierunkowanego na potrzeby wszystkich wrażliwych grup użytkowników, w tym osób z 
niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Znajomość rozwiązań związanych z projektowaniem dla 
wszystkich (Design for All) jest konieczna z powodu wdrażania dyrektyw i standardów, których zadaniem 
jest koordynacja działań na rzecz zwiększania dostępności do przestrzeni, produktów i usług.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W06] zna i rozumie charakter 
zawodu architekta i jego rolę w 
społeczeństwie; główne zasady 
profesjonalnej prezentacji 
koncepcji architektonicznych i 
urbanistycznych

zna i rozumie relacje zachodzące 
między człowiekiem a architekturą 
i między architekturą a 
środowiskiem ją otaczającym, 
oraz potrzeby dostosowania 
architektury do ludzkich potrzeb i 
skali człowieka

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji

[K6_W03] zna i rozumie historię i 
teorię architektury oraz sztuki, 
techniki i nauk humanistycznych w 
zakresie niezbędnym do 
prawidłowego wykonywania 
projektów architektonicznych; 
problematykę dotyczącą 
architektury i urbanistyki 
przydatną do projektowania 
obiektów architektonicznych i 
zespołów urbanistycznych w 
kontekście społecznych, 
kulturowych, przyrodniczych, 
historycznych, ekonomicznych, 
prawnych i innych 
pozatechnicznych uwarunkowań 
działalności inżynierskiej, 
integrując wiedzę zdobytą w 
trakcie studiów

zna i rozumie zasady 
projektowania uniwersalnego, w 
tym ideę projektowania 
przestrzeni i budynków 
dostępnych dla wszystkich 
użytkowników, w szczególności 
dla osób z 
niepełnosprawnościami, w 
architekturze, urbanistyce i 
planowaniu przestrzennym, oraz 
zasady ergonomii, w tym 
parametry ergonomiczne 
niezbędne do zapewnienia pełnej 
funkcjonalności projektowanej 
przestrzeni i obiektów dla 
wszystkich użytkowników, w 
szczególności dla osób z 
niepełnosprawnościami

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej
[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
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Treści przedmiotu Zajęcia wprowadzą studentów w temat szeroko rozumianej dostępności oraz zasad projektowania 
uniwersalnego. Wskażą kontekst prawa międzynarodowego i polskiego wprowadzania proponowanych 
rozwiązań. Będą budować świadomość i wiedzę z jednej strony o ograniczeniach, a z drugiej o 
szczególnych potrzebach wszystkich użytkowników życia społecznego, tj. wpływu projektowania środowiska 
zbudowanego, transportu, dostępności cyfrowej i dostępności do usług na życie poszczególnych osób i ich 
relacji w społeczeństwie. Przedstawione zastaną Standardy Dostępności CPU. Przyjęta forma zajęć to 
wykłady, które obejmujące 15 godzin i będą prowadzone on-line w 5 spotkaniach po 3 godziny. Ocena 
będzie zgodna z wynikami testu przeprowadzonego on-line podczas ostatnich zajęć.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
test 50.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Kuryłowicz Ewa., Projektowanie uniwersalne. Uwarunkowania 
architektoniczne kształtowania otoczenia wybudowanego 
przyjaznego dla osób niepełnosprawnych, wyd. 2 poprawione, 
Stowarzyszenie Przyjaciół  Integracji, Warszawa 2005.

2. Neufert E., Podręcznik projektowania architektoniczno-
budowlanego. Arkady, Warszawa, 1995.

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.

4. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami z dnia 19 lipca 2019. 

5. Wysocki M. : Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom. Rzecznik 
Praw Obywatelskich, Warszawa, 2015.

Uzupełniająca lista lektur 1. Jasiak Aleksandra, Swereda Dariusz, Ergonomia osób 
niepełnosprawnych, wyd. 2, Wydawnictwo Politechniki 
Poznańskiej,  Poznań 2009.

2. Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami,
3. Wysocki Marek, Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych. 

Pozawzrokowa percepcja przestrzeni, Wydawnictwo Politechniki 
Gdańskiej, Gdańsk 2010.

4. Wysocki Marek, Załuski Daniel, Ekspertyza w zakresie 
dostępności kolejowych obiektów obsługi podróżnych z 
niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością poruszania, 
UTK, Warszawa 2017.

Adresy eZasobów Uzupełniające
https://www.ada.gov/2010ADAstandards_index.htm - ADA Standards 
for Accessible Design
https://www.hel.fi/helsinkikaikille/en/planning-guidelines/accessibility-
guidelines/ - Wytyczne stanowią podstawę Planu Dostępności Miasta 
Helsinki. Są również swobodnie dostępne do użytku przez inne gminy, 
korporacje i planistów. Wytyczne zawierają kryteria oceny dostępności 
lokalizacji zewnętrznych oraz karty instruktażowe ich stosowania.

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania
Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


