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SYLABUS ZAJĘĆ 

1 Nazwa zajęć  Historia architektury wnętrz i mebli 

2 Status zajęć obowiązkowy   

3 Instytut Techniczny 

4 
Kierunek, 

poziom i profil 

poziom studiów: studia podyplomowe 

profil: praktyczny 

5 Forma studiów stacjonarne 

6 
Rok studiów, 

semestr 
Rok studiów: I Semestr: II 

7 

Forma zajęć i 

liczba godzin 

dydaktycznych 

wynikających z 

planu studiów 

Forma zajęć 
Liczba godzin dydaktycznych 

stacjonarne: niestacjonarne 

wykłady                

ćwiczenia audytoryjne                            8 

ćwiczenia projektowe           -  

ćwiczenia warsztatowe   

Ćwiczenia laboratoryjne   

praktyki zawodowe   

Suma godzin                            8 

8 

Liczba 

punktów ECTS 

(wg planu 

studiów) 

 

9 

Osoba 

odpowiedzialna 

za program 

zajęć 

Dr hab. inż. arch. Hubert Mełges 

10 
Prowadzący 

zajęcia 
Dr hab. inż. arch. Hubert Mełges 

11 

Wymagania 

(kompetencje) 

wstępne 

 Znajomość epok historycznych z uwzględnieniem  rozpoznania wnętrz mieszkalnych 

oraz mebli; projektowanie mebli i historycznych wnętrz.    

12 
Założenia i cele 

zajęć 

C.1 Przygotowanie studentów do umiejętności merytorycznego rozpoznawania 

potrzeby ratowania wartości dziedzictwa kulturowego, zabytkowych wnętrz oraz ich 

wyposażenia meblami, detalami oraz klimatu ery historycznej.   

C.2 Uwrażliwienie studentów na potrzebę znajomości  tła historycznego, w kontekście 

urządzania i projektowania wnętrz historycznych. 

C.3  Uwzględnienie znajomości zasad  moralności, w kwestii historycznego 

poszanowania i pielęgnowania tradycji dziedzictwa kulturowego.    

13 

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się 

Forma aktywności studenta 
Obciążenie studenta (w godz. dydaktycznych) 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Obciążenie studenta na zajęciach 

wymagających bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich 

lub innych osób prowadzących 

zajęcia i studentów, w tym: 

godz.: godz.:8 

Udział w wykładach (godz.)   

Udział w ćwiczeniach/ seminariach/ 

zajęciach praktycznych/ praktykach 

zawodowych (godz.) 

 8 
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Dodatkowe godziny kontaktowe z 

prowadzącym zajęcia (godz.) 
  

Udział w egzaminie (godz.)   

Obciążenie studenta związane z 

jego indywidualną pracą 

związaną z zajęciami 

organizowanymi przez Uczelnię, 

w tym: 

godz.: godz.:18 

Samodzielne studiowanie tematyki 

zajęć/ przygotowanie się do 

wykładu (godz.) 

  

Samodzielne studiowanie tematyki 

zajęć / przygotowanie się do 

ćwiczeń (godz.) 

 2 

Przygotowanie do zaliczenia/ 

egzaminu (godz.) 
 1 

Wykonanie prac zaliczeniowych 

(referat, projekt, prezentacja itp.) 

(godz.) 

 15 

Suma  

(obciążenie studenta na zajęciach 

wymagających bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich 

lub innych osób prowadzących 

zajęcia oraz związane z jego 

indywidualną pracą związaną z 

tymi zajęciami) 

godz.: 

 

ECTS: 

 

godz.:26 

 

ECTS: 1 

 

Obciążenie studenta w ramach 

zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne 

godz.: 

 

ECTS: 

 

godz.: 

 

ECTS: 

 

14 
Efekty uczenia 

się 

Opis szczegółowych efektów uczenia się 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

efektów uczenia 

się PRK 

WIEDZA: student zna i rozumie 

 W1. 

Student zna i rozumie metodę projektowania 

i doboru wyposażenia meblowego wnętrza 

historycznego, z uwzględnieniem 

uwarunkowań funkcjonalnych, 

ergonomicznych, technologiczno-

konstrukcyjnych i estetycznych 

 K.W2. 

P6S_WG 

P6S_WG_szt0

4  

 

W2. 

 Student rozumie zasadę kompozycji 

plastycznej brył i płaszczyzn, oddziaływania 

koloru, metod  i sposobów zapisywania 

myśli projektowej oraz technik 

interpretowania zjawisk plastycznych; 

stosowania rysunku jako podstawowego 

elementu warsztatu zawodowego w 

dziedzinie projektowania wnętrz 

historycznych i mebli. 

 K.W3. 

P6S_WG 

P6S_WG_szt0

1  

  

W3. 

Student zna i rozumie  podstawowe zasady 

teorii historii architektury i sztuki oraz 

wzornictwa  uwzględniającego epokę 

historyczną, niezbędną formułowania i 

rozwiązywania prostych zadań z  zakresu 

projektowania przestrzeni historycznej, jego 

detalu, mebla i innych elementów tej 

 K.W6. 

P6S_WG 

P6S_WG_inż  
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przestrzeni.  

UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi 

U1 

Student potrafi myśleć i działać w sposób 

twórczy;  zaprojektować historyczne wnętrze 

architektoniczne, kreując i przekształcając 

przestrzeń tak, aby nadać jej nowe wartości 

spójne z zasadami komponowania i 

projektowania wnętrz o walorach 

historycznych. 

 K.U2.  

 P6S_UW_01 

P6S_UW_02 

P6S_UW_inż0

4 

P6S_UW_szt0

1  

  

U2 

Student potrafi analizować różne problemy  

w zadaniu projektowym; powiązania 

zagadnień użytkowych, technicznych i 

estetycznych z uwzględnieniem tła 

historycznego wnętrza i wyposażenia 

meblami; dopasować się do uwarunkowań 

społeczno-kulturowych; formułować idee i 

programy historycznego zadania 

projektowego. 

 K.U4.   

  P6S_UW_01 

P6S_UW_02 

P6S_UW_inż0

3 

 

U3 

Student potrafi wykorzystać właściwości i 

cechy materiałów budowlanych z 

uwzględnieniem kontekstu historycznego; 

dobrać odpowiednie struktury i rozwiązania 

techniczne w projekcie koncepcyjnym lub 

realizacyjnym, dotyczącym określonego 

zabytku. 

 K.U8. 

 P6S_UW_01 

P6S_UW_inż 

03 

P6S_UW_inż0

4 

 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: student jest gotów do 

K1 

Student jest gotowy i przygotowany do 

samodzielnego myślenia w celu 

rozwiązywania prostych problemów 

projektowych. 

 K.S1. 
 P6S_KK_01 

P6S_KR_sz01 

K2 

 Student jest gotów do efektywnego 

wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej 

postawy i samodzielnego myślenia oraz 

pracy w celu rozwiązywaniu problemów 

projektowych. 

 K.S2. 
P6S_KR 

P^S_KR_szt01  

K3 

Student jest gotowy do klarownego 

posługiwania się technologiami 

informacyjnymi, w celu integracji z innymi 

uczestnikami procesów i przedsięwzięć, w 

tym celu prezentacji projektów i przekazania 

opinii w sposób powszechnie zrozumiały. 

 K.S4.  P6S_KO_01 

15 

Sposób 

weryfikacji 

efektów uczenia 

się 

Efekt uczenia się Sposób weryfikacji 

W1, W2, W3 

Udział w ćwiczeniach audytoryjnych , zaangażowanie w dyskusji, 

posiadane umiejętności  sporządzania rysunków inwentarskich i 

technicznych. 

U1, U2, U3 

Udział na ćwiczeniach audytoryjnych, zaangażowanie w dyskusji, 

posiadane umiejętności  samodzielnego myślenia oraz 

wykonywania szkiców rysunkowych detali oraz projektów. 

K1, K2, K3 

Udział na ćwiczeniach audytoryjnych, zaangażowanie w 

merytorycznej dyskusji związanej z projektowanym detalem lub 

wnętrzem historycznym; posiadane umiejętności   samodzielnego 

kreatywnego  myślenia. 

16 
Treści 

programowe 

Oddzielnie dla każdej formy zajęć: wykładów, ćwiczeń, seminariów, zajęć 

praktycznych, praktyk zawodowych 

Ćwiczenia: 

1. Wybranie dowolnych przykładów mebli z okresu klasycyzmu i biedermeieru; 

zrobienie szkiców wybranych mebli. 

2. Wykonanie koncepcji pomieszczenia z okresu  klasycyzmu z umeblowaniem - 

mogą to być do wyboru gabinet, biblioteka, sypialnia. 

3. Na przykładzie opracowanych rysunkowo szkiców wykazać różnice  stylu 
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wnętrz z meblami od historyzmu do współczesności. 

4. Na podstawie własnych doświadczeń, scharakteryzować walory i wartości  

wnętrz zabytkowej chałupy góralskiej z wyeksponowaniem tradycyjnych 

mebli; wskazanie zalet, ergonomii i artyzmu ludowych twórców. 

 

 

 

17 

Stosowane 

formy i metody 

kształcenia 

Ćwiczenia audytoryjne ilustrowane prezentacjami z zakresu projektowania wnętrz 

historycznych i mebli lub ich renowacji, ćwiczenia, praca w grupach.   

18 

Kryteria oceny 

efektów 

uczenia się 

osiągniętych 

przez studenta 

Na ocenę 5,0 

Student posiada szeroką wiedzę i wykazuje się znajomością problematyki modułu 

kształcenia. Potrafi wskazać na powiązania z innymi dziedzinami i przedmiotami. 

Na ocenę 4,5 

Student posiada poszerzona wiedzę w zakresie modułu kształcenia. Rozumie znaczenie 

i wykazuje zindywidualizowane podejście do problematyki przedmiotu. Rozumie 

znaczenie programu przedmiotu i jego wpływu na wiedzę. 

 

Na ocenę 4,0 

Student posiada wiedzę w zakresie modułu kształcenia.. Potrafi językiem fachowym 

zaprezentować posiadaną wiedzę. Rozumie złożoność problematyki przedmiotu. 

 

Na ocenę 3,5 

Student posiadł podstawową wiedzę z zakresu modułu kształcenia. Zna podstawowe 

zagadnienia dotyczące przedmiotu. 

Na ocenę 3,0 

Student opanował podstawowe wiadomości z zakresu modułu kształcenia, jednak 

wykazuje nieusystematyzowanie wiedzy i jej niekompletność. 

 

 

Na ocenę 2,0 

Student nie opanował podstawowych wiadomości z zakresu modułu kształcenia. 

 

19 

Forma 

weryfikacji 

osiągnięć 

studenta 

  Zaliczenie z oceną   

20 

Warunki 

odbywania i 

zaliczenia zajęć 

oraz 

dopuszczenia do 

końcowego 

egzaminu (zal. z 

oceną) 

 Nie dotyczy 

21 

Wykaz 

literatury 

podstawowej 

1.  Hinz. S., (1980) Wnętrza mieszkalne i meble, Od starożytności po 

współczesność, Wydawnictwo Arkady Warszawa, Henschelverlag Berlin, 

 

22 

Wykaz 

literatury 

uzupełniającej 

1. Świat architektury – magazyn dla architektów i projektantów. 

2. Zawód architekt – Ogólnopolskie Czasopismo Krajowej Izby Architektów. 

3. Murator –  Wydawnictwo, Informator budowlany 

 


