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SYLABUS ZAJĘĆ 

1 Nazwa zajęć Podstawy ergonomii i projektowania bez barier 

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           12  

ćwiczenia audytoryjne   

ćwiczenia projektowe           -  

ćwiczenia warsztatowe   

Ćwiczenia laboratoryjne   

praktyki zawodowe   

Suma godzin            12  

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 

Znaczenie ergonomii w projektowaniu przestrzeni wnętrz i likwidacji barier 

architektonicznych.    

12 
Założenia i cele 

zajęć 

C.1 Przygotowanie studentów do rozpoznawania potrzeb stosowania norm i zasad 

ergonomicznych, w kontekście projektowania budynków mieszkalnych 

(jednorodzinnych i wielorodzinnych), użyteczności publicznej; przestrzeni 

wewnętrznej i zewnętrznej.  

C.2 Uwrażliwienie studentów na potrzebę znajomości zasad uniwersalnego 

projektowania.   

C.3  Uwzględnienie znajomości zasad likwidacji barier architektonicznych zapisanych 

w prawie budowlanym.   

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.:14 

Udział w wykładach (godz.)  12 

Udział w ćwiczeniach/ seminariach/ 

zajęciach praktycznych/ praktykach 

zawodowych (godz.) 
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Dodatkowe godziny kontaktowe z 

prowadzącym zajęcia (godz.) 
 1 

Udział w egzaminie (godz.)  1 

Obciążenie studenta związane z 

jego indywidualną pracą 

związaną z zajęciami 

organizowanymi przez Uczelnię, 

w tym: 

godz.: godz.:12 

Samodzielne studiowanie tematyki 

zajęć/ przygotowanie się do 

wykładu (godz.) 

 2 

Samodzielne studiowanie tematyki 

zajęć / przygotowanie się do 

ćwiczeń (godz.) 

  

Przygotowanie do zaliczenia/ 

egzaminu (godz.) 
 5 

Wykonanie prac zaliczeniowych 

(referat, projekt, prezentacja itp.) 

(godz.) 

 5 

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 potrzebę 

samodzielnego  myślenia, wyrażania swoich 

opinii w dyskusjach merytorycznych i 

stawianiu pytań. - Umiejętność 

projektowania architektonicznego w zakresie 

kreowania form przestrzeni wnętrz 

architektonicznych, uwzględniających 

podstawowe potrzeby  użytkowników w 

zabudowie mieszkaniowej jedno - i 

wielorodzinnej w otwartym krajobrazie lub 

w środowisku miejskim z uwzględnieniem 

problematyki ergonomicznej i likwidowania 

barier architektonicznych. 

KW1. 

 P6S_WG 

P6S_WG_inż 

P6S_WG_szt0

1 

 

W2 

 Student  posiada zasadę projektowania 

uniwersalnego i proekologicznego, w tym 

ideę projektowania przestrzeni dostępnych 

dla wszystkich użytkowników, w 

szczególności w architekturze oraz zasady 

ergonomii, w tym parametry 

ergonometryczne niezbędne do zapewnienia 

pełnej funkcjonalności projektowanej 

przestrzeni dla wszystkich użytkowników, w 

KW5. 

 P6S_WK01 

P6S_WG_inż 
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szczególności dla osób z  niepełno 

sprawnościami. 

W3 

Student zna i rozumie sposoby i zasady 

komunikowania i prezentowania idei 

projektów architektonicznych i ich 

opracowania; oraz zasady profesjonalnej 

prezentacji koncepcji architektonicznych. 

K.W10. 

  P6S_WG 

P6S_WG-

_szt01_  

 

UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi 

U1 

Student potrafi myśleć i działać w sposób 

twórczy, wykorzystując umiejętności 

warsztatowe niezbędne do utrzymania i 

poszerzania zdolności realizowania 

koncepcji artystycznych w projektowaniu 

przestrzeni architektonicznych 

wewnętrznych i wewnętrznych. 

 K.U6. 

 P6S_UK_01 

P6S_UK_02 

P6S_UO_02 

P6S_UW_inż 

06 

P6S_UW_szt0

2 

  

U2 

Student potrafi analizować różne problemy 

dotyczące stawiania propozycji rozwiązań w  

zagadnieniach projektowych, 

zsynchronizowanych z problematyką 

funkcjonalno-użytkową, techniczną, 

ergonomiczną i funkcjonalną. 

 K.U5. 

 P^S_UW_01 

P^S_UW_szt0

1 

U3 

Student potrafi wykorzystać właściwości i 

cechy materiałów budowlanych; dobrać 

odpowiednie struktury i rozwiązania 

techniczne w projekcie realizacyjnym. 

 K.U8. 

 P6S_UK_01 

P6S_UW_inż0

3 

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 na wykładach, zaangażowanie w dyskusji, posiadane 

umiejętności   samodzielnego myślenia 

U1, U2, U3 
Udział na wykładach, zaangażowanie w dyskusji, posiadane 

umiejętności  samodzielnego myślenia 

K1, K2, K3 
Udział na wykładach, zaangażowanie w dyskusji, posiadane 

umiejętności   samodzielnego myślenia 

16 
Treści 

programowe 

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

praktycznych, praktyk zawodowych 

Wykłady: 

1. Znaczenie i historia powstania nauk ergonomicznych, w celu uzyskania 

optymalnych warunków życia i pracy. 

2. Znaczenie bezpieczeństwa  (BHP), wykorzystywania stanowisk pracy oraz 

przedmiotów i urządzeń stosownych w procesach życia i pracy. 

3. Wiedza ergonomiczna jako element wykształcenia inżyniera. 

4. Problematyka ergonomiczna w Polsce w przekroju historycznym. 
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5. Ergonomia w Polsce. 

6. Innowacje w technice i ergonomii. 

7. Ergonomia przestrzeni edukacyjnych – współczesne tendencje kształtowania 

budynków dydaktycznych szkół wyższych w Polsce. 

8. Czynniki stresogenne, w zakładach pracy ze źle rozwiązanymi miejscami 

pracy i bezpieczeństwa. 

9. Ergonomia pracy twórczej. 

10. Wymagania dotyczące komunikacji  wewnętrznej i zewnętrznej budynku 

(bariery architektoniczne). 

11. Wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych i 

użyteczności publicznej (bariery architektoniczne). 

12. Oznaczenia graficzne, dotykowe i dźwiękowe dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

 

 

Ćwiczenia: 
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Stosowane 

formy i metody 

kształcenia 

Wykłady ilustrowane prezentacjami na przykładach parametrów wybranych 

studentów, prezentacje ilustrowane różnymi przykładami rozwiązań, literatura 

przedmiotu dla studentów, dyskusja, 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. 
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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. Chmiel-Żyłka S., (2007), Projekt Konstytucji dla Europy Wojciecha Bogumiła 

Jastrzębowskiego i jego aktualność, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, nr 

237, Zarzadzanie i Marketing, z. 8, s. 5-14. 
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2. Górska E., (2011), Praktyka stosowania ergonomii, Polskie Towarzystwo 

Ergonomiczne, Warszawa. 

3. Złowocki M., (2008), O ergonomii i architekturze, Wydawnictwo Politechniki 

Krakowskiej, Kraków. 

4.  Neufert E., (2015), NEUFERT- podręcznik projektowania architektoniczno-

budowlanego, Wydawnictwo Arkady, Warszawa. 
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Wykaz 

literatury 

uzupełniającej 

1. Złowocki M., (2015), O ergonomii nauki i szkolnictwa wyższego, (w) 

Ergonomia w nauce i szkolnictwie wyższym, Redakcja : M.Złowocki, T. 

Juliszewski, H.Ogińska, A. Taczalska, Kraków, s.43 – 84. 

2. Budny J., (2009) Dostosowanie budynków użyteczności publicznej – teoria i 

narzędzia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków. 

3. Jaranowska K., (1992), Projektowanie zakładów pracy dostępnych dla osób z 

niepełno sprawnościami, Centrum Naukowo-Badawcze Spółdzielczości 

Inwalidów, Warszawa. 

4. Kuldschun H., Rossmann E., (1980), Budownictwo dla upośledzonych- 

projektowanie obiektów i urzadzeń, Arkady, Warszawa. 

5. Dyczewski L.,(1994), Ludzie starz w społeczeństwie i kulturze, Katolicki 

Uniwersytet Lubelski, KUL, Lublin. 

6. Zaniewska H., (2001), Mieszkania starszych ludzi w Polsce. Sytuacja i 

perspektywy zmian, IGM, Warszawa. 

7. Żakowska M., (2014), Gmina przyjazna seniorom, Miasta, (nr1(7). 

 


