
* niepotrzebne usunąć 

SYLABUS ZAJĘĆ 

1 Nazwa zajęć Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej 

2 Status zajęć obowiązkowy / do wyboru* 

3 Instytut Techniczny 

4 
Kierunek, 

poziom i profil 

poziom studiów: studia podyplomowe 

profil: praktyczny 

5 Forma studiów niestacjonarne 

6 
Rok studiów, 

semestr 
Rok studiów:1 Semestr:2 

7 

Forma zajęć i 

liczba godzin 

dydaktycznych 

wynikających z 

planu studiów 

Forma zajęć 
Liczba godzin dydaktycznych 

stacjonarne: niestacjonarne 

wykłady  8 

ćwiczenia audytoryjne   

ćwiczenia projektowe  24 

ćwiczenia warsztatowe   

Ćwiczenia laboratoryjne   

praktyki zawodowe   

Suma godzin  32 

8 

Liczba 

punktów ECTS 

(wg planu 

studiów) 

 

9 

Osoba 

odpowiedzialna 

za program 

zajęć 

Mgr inż. arch. Marta Stołowska-Szumal 

10 
Prowadzący 

zajęcia 
Mgr inż. arch. Anna Jedrysko 

11 

Wymagania 

(kompetencje) 

wstępne 

Student powinien: 

- znać podstawy teorii architektury, budownictwa i fizyki budowli 

- posiadać wiedzę o podstawach ergonomii wyposażenia wnętrz 

- posługiwać się podstawowymi programami graficznymi 

12 
Założenia i cele 

zajęć 

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy o ergonomii wyposażenia wnętrz usługowych, 

kształtowania wewnętrznych układów funkcjonalnych przestrzeni usługowych i 

wzajemnej korelacji między przestrzeniami użytkowymi. 

Student posiądzie wiedzę w których rozporządzeniach i normach znajdzie podstawowe 

normatywy oraz przepisy techno-budowlane regulujące zasady projektowania wnętrz 

usługowych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych   

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.:32 

Udział w wykładach (godz.)  8 

Udział w ćwiczeniach/ seminariach/ 

zajęciach praktycznych/ praktykach 

zawodowych (godz.) 

 24 
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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.:68 

Samodzielne studiowanie tematyki 

zajęć/ przygotowanie się do 

wykładu (godz.) 

 4 

Samodzielne studiowanie tematyki 

zajęć / przygotowanie się do 

ćwiczeń (godz.) 

 8 

Przygotowanie do zaliczenia/ 

egzaminu (godz.) 
  

Wykonanie prac zaliczeniowych 

(referat, projekt, prezentacja itp.) 

(godz.) 

 52 

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.:100 

 

ECTS:4 

 

Obciążenie studenta w ramach 

zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne 

godz.: 

 

ECTS: 

 

godz.:92 

 

ECTS: 3,7 

 

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 

zasady projektowania uniwersalnego i 

proekologicznego, w tym ideę projektowania 

przestrzeni budynków dostępnych dla 

wszystkich użytkowników, w szczególności 

dla osób z niepełnosprawnościami w 

architekturze oraz zasady ergonomii, w tym 

parametry ergonomiczne niezbędne do 

zapewnienia pełnej funkcjonalności 

projektowanej przestrzeni dla wszystkich 

użytkowników, w szczególności dla osób z 

niepełnosprawnościami  

 

K.W5 
P6S_WK01 

P6S_WG_inż 

W2 

problematykę budownictwa, materiałów 

budowlanych  technologii i instalacji 

budowlanych oraz konstrukcji obiektu 

obejmującą kluczowe zagadnienia w 

projektowaniu architektonicznym, oraz 

zagadnienia związane z ochroną 

przeciwpożarową 

K.W8 
P6S_WG 

P6S_WG_inż 

W3 

sposoby komunikowania idei projektów 

architektonicznych i ich opracowywania; 

oraz zasady profesjonalnej prezentacji 

K.W10 

P6S_WG 

P6S_WG_szt0

1 
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koncepcji architektonicznych 

UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi 

U1 

zaprojektować wnętrze architektoniczne, 

kreując i przekształcając przestrzeń tak, aby 

nadać jej nowe wartości – zgodnie z 

zadanym programem uwzględniającym 

wymagania i potrzeby wszystkich 

użytkowników 

K.U2 

P6S_UW_01 

P6S_UW_02 

P6S_UW_inż 

04 

P6S_UW_szt0

1 

U2 

odpowiednio stosować normy i przepisy 

prawne w zakresie projektowania 

architektonicznego i  potrzeb użytkowników 

w tym oświetlenia; posługiwania się 

światłem jako jedną z form kreacji w 

kształtowaniu przestrzeni i formy 

K.U10 

P6S_UW_01 

P6S_UK_01 

P6S_UW_inż 

05 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: student jest gotów do 

K1 

efektywnego wykorzystania wyobraźni, 

intuicji, twórczej postawy i samodzielnego 

myślenia oraz twórczej pracy w celu 

rozwiązywania problemów projektowych 

K.S2 
P6S_KR 

P6S_KR_szt01 

15 

Sposób 

weryfikacji 

efektów uczenia 

się 

Efekt uczenia się Sposób weryfikacji 

W1, W2, W3 egzamin pisemny (W) 

U1, U2 ocena wykonania projektu) (U) 

K1 obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K) 

16 
Treści 

programowe 

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

praktycznych, praktyk zawodowych 

Wykłady: 

1. Wprowadzenie  

2. Wnętrza obiektów biurowych  

3. Wnętrza obiektów gastronomicznych 

4. Wnętrza obiektów hotelowych i zamieszkania zbiorowego 

5. Wnętrza obiektów administracyjnych 

6. Wnętrza obiektów kultury 

7. Wnętrza obiektów usługowych cz1.  

8. Wnętrza obiektów usługowych cz2.  

 

Ćwiczenia: 

1. Wprowadzenie i wybór wnętrza, szkice koncepcyjne  

2. Inspiracje i ich prezentacja  

3. Szkice koncepcyjne projektowanego wnętrza   

4. Schematy funkcjonalne projektowanego wnętrza  

5. Schematy funkcjonalne projektowanego wnętrza oraz schematy rozrysów widoków 

ścian 

6. Szkice koncepcyjne projektowanego wybranego mebla 

7. Rozrysy techniczne projektowanego wnętrza  

8. Rzuty techniczne projektowanego wnętrza: posadzki i sufity, przekroje oraz rozrysy 

widoków ścian  

9. Rysunki techniczne wybranego mebla 

10. Wizualizacje  

11.Wizualizacje i koncepcja plansz końcowych  

12. Oddanie projektów wraz z prezentacją  

17 

Stosowane 

formy i metody 

kształcenia 

Wykłady z prezentacja multimedialną. 

Korekty indywidualne, dyskusje, prezentacje. 

18 

Kryteria oceny 

efektów 

uczenia się 

osiągniętych 

przez studenta 

Na ocenę 5,0 

90 – 100%  

Integruje szeroką wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych 

dla studiowanego kierunku studiów. Prawidłowo stosuje wytyczne projektowania. Zna 

wszystkie podstawowe pojęcia i metody w stopniu biegłym i operuje nimi swobodnie 

(zrozumienie tematu zadania, kreatywność, warsztat – estetyka podania). Przedstawia 

innowacyjny projekt. 
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Na ocenę 4,5 

80 – 89%  

Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie przedmiotu. Rozumie znaczenie i wykazuje 

zindywidualizowane podejście do problematyki przedmiotu. Zna podstawowe pojęcia i 

metod i dobrze nimi operuje (zrozumienie tematu zadania, kreatywność, warsztat – 

estetyka podania). Inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać 

zadania projektowe. 

Na ocenę 4,0 

70 – 79%  

Posiada zróżnicowaną wiedzę w zakresie przedmiotu. W zakresie umiejętności ma 

niewielkie braki. Potrafi językiem fachowym zaprezentować posiadaną wiedzę. 

Rozumie złożoność problematyki przedmiotu. Zna pojęcia i metody i nimi operuje pod 

kierunkiem nauczyciela (zrozumienie tematu zadania, kreatywność, warsztat – estetyka 

podania). Kierowany przez nauczyciela potrafi rozwiązywać zadania projektowe. 

Na ocenę 3,5 

60 – 69%  

Posiada podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu.  Projektuje pod kierunkiem 

nauczyciela (zrozumienie tematu zadania, kreatywność, warsztat – estetyka podania). 

Na ocenę 3,0 

50 – 59%  

Zna podstawowe pojęcia i metody w stopniu minimalnym, wykazuje 

nieusystematyzowanie wiedzy i jej niekompletność; z trudnością przychodzi mu 

samodzielna praca (zrozumienie tematu zadania, kreatywność, warsztat – estetyka 

podania). 

Na ocenę 2,0 

Nie spełnia warunków do zaliczenia 

19 

Forma 

weryfikacji 

osiągnięć 

studenta 

 zaliczenie z oceną / egzamin* 

20 

Warunki 

odbywania i 

zaliczenia zajęć 

oraz 

dopuszczenia do 

końcowego 

egzaminu (zal. z 

oceną) 

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach. Wykonanie wszystkich ćwiczeń 

projektowych, zaliczenie przeglądów w wyznaczonych wcześniej terminach, 

przygotowanie do zajęć, praca na zajęciach, postępy w projektowaniu, terminowość. 

Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego 

21 

Wykaz 

literatury 

podstawowej 

E. Neufert, Podręcznik do projektowania architektoniczno - budowlanego, Wyd. 

Arkady, Warszawa, 1980 

Strzyżewski Janusz Rozwiązania stosowane w oświetleniu wnętrz obiektów 

publicznych i komercyjnych, wyd. Wiedza i Praktyka, 2019 

Pile J., Historia Wnętrz, ARKADY, Warszawa 2006 

22 

Wykaz 

literatury 

uzupełniającej 

Norman Don, Dizajn na co dzień, Wyd. Karakter, 2018 

Voelker Jean Ulysses, Porządek w projektowaniu. Siatki w projektowaniu  

graficznym – teoria i praktyka, Wydawnictwo d2d.pl, 2020 

Bochińska Beata,  Zacznij kochać dizajn, Wyd.  Marginesy 2016 

Wojciechowski L., „Dokumentacja Budowlana 1, rysunek budowlany‖, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985 
 

 

https://tantis.pl/autor/strzyzewski-janusz-a41636
https://tantis.pl/autor/norman-don-a317196
https://tantis.pl/p/karakter-p7135
https://tantis.pl/autor/voelker-jean-ulysses-a1705798
https://tantis.pl/p/wydawnictwo-d2d-pl-p17409
https://tantis.pl/autor/bochinska-beata-a335568
https://tantis.pl/p/wydawnictwo-marginesy-p17311

