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SYLABUS ZAJĘĆ 

1 Nazwa zajęć 
PROJEKTOWANIE WNĘTRZ W OBIEKTACH SPECJALNEGO 

PRZEZNACZENIA 

2 Status zajęć obowiązkowy  

3 Instytut Techniczny 

4 
Kierunek, 

poziom i profil 

poziom studiów: studia podyplomowe 

profil: praktyczny 

5 Forma studiów niestacjonarne 

6 
Rok studiów, 

semestr 
Rok studiów: II Semestr: III 

7 

Forma zajęć i 

liczba godzin 

dydaktycznych 

wynikających z 

planu studiów 

Forma zajęć 
Liczba godzin dydaktycznych 

stacjonarne: niestacjonarne 

wykłady  8 

ćwiczenia audytoryjne   

ćwiczenia projektowe  18 

ćwiczenia warsztatowe   

Ćwiczenia laboratoryjne   

praktyki zawodowe   

Suma godzin  26 

8 

Liczba 

punktów ECTS 

(wg planu 

studiów) 

 

9 

Osoba 

odpowiedzialna 

za program 

zajęć 

mgr inż. arch. Agata Bentkowska 

10 
Prowadzący 

zajęcia 
dr inż. arch. Krystyna Styrna-Bartkowicz 

11 

Wymagania 

(kompetencje) 

wstępne 

Wiedza i umiejętności z zakresu projektowania wnętrz mieszkalnych, 
budownictwa, znajomość zasad ergonomii i zasad projektowania uniwersalego 

materiałów stosowanych w budownictwie 

12 
Założenia i cele 

zajęć 

C1-umiejętność zaprojektowania wnętrza o dowolny  przeznaczeniu. 

 

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.:26 

Udział w wykładach (godz.)  8 

Udział w ćwiczeniach/ seminariach/ 

zajęciach praktycznych/ praktykach 

zawodowych (godz.) 

 18 

Dodatkowe godziny kontaktowe z 

prowadzącym zajęcia (godz.) 
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Udział w egzaminie (godz.)   

Obciążenie studenta związane z 

jego indywidualną pracą 

związaną z zajęciami 

organizowanymi przez Uczelnię, 

w tym: 

godz.: godz.:50 

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.) 

 38 

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.:76 

 

ECTS:3 

 

Obciążenie studenta w ramach 

zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne 

godz.: 

 

ECTS: 

 

godz.:68 

 

ECTS:2,7 

 

14 
Efekty uczenia 

się 

Opis szczegółowych efektów uczenia się 

Odniesienie 

do 

kierunkowyc

h efektów 

uczenia się 

Odniesienie 

do 

charakterysty

k drugiego 

stopnia 

efektów 

uczenia się 

PRK 

WIEDZA: student zna i rozumie 

W1 

projektowanie architektoniczne w zakresie 

kreowania form  przestrzeni  obiektów o 

specjalnym przeznaczeniu w 

otwartym krajobrazie lub w 

środowisku miejskim 

K.W1. 

P6S_WG 

P6S_WG_inż 

P6S_WG_szt0

1 

 

W2 

zasady projektowania uniwersalnego 

oraz zasady ergonomii, niezbędne do 

zapewnienia pełnej funkcjonalności 

projektowanej przestrzeni  

K.W5. 

P6S_WK01 

P6S_WG_in

ż 

UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi 

U1 

zaprojektować wnętrz obiektów o specjalnym 

przeznaczeniu, nadając im założone wartości 

funkcjonalne i estetyczne uwzględniając 

potrzeby użytkowników wnętrz.  

K.U2. 

P6S_UW_01 

P6S_UW_02 

P6S_UW_inż 
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04 

P6S_UW_szt0

1 

U2 

Zaprojektować wnętrze w obiektach o 

specjalnym przeznaczeniu  zgodnie z 

wymaganiami użytkowymi, technicznych z 

uwzględnieniem kontekstu miejsca 

K.U4. 

P6S_UW_01 

P6S_UW_02 

P6S_UW_inż 

03 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: student jest gotów do 

K1 

wykorzystania swojej wyobraźni i 

samodzielnego myślenia do zaprojektowania 

wnętrz mieszkalnych  

K.S2. 
P6S_KR 

P6S_KR_szt01 

K2 

Analizowania krytyki prezentowanego przez 

siebie projektu odniesienie się do niej w 

sposób asertywny 

K.S3. P6S_KK_02 

15 

Sposób 

weryfikacji 

efektów uczenia 

się 

Efekt uczenia się Sposób weryfikacji 

W1, W2, W3 
Prezentacja projektu oraz ocena prac na różnych etapach 

powstawania. 

U1, U2, U3 
bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, 

ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji zajęć)  

K1, K2, K3 obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K) 

16 
Treści 

programowe 

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

praktycznych, praktyk zawodowych 

Wykłady: 

1. Wprowadzenie do problematyki projektowania wnętrz w obiektach 

specjalnego przeznaczenia. Podstawowe pojęcia i definicje. (2godz) 

2. 2. O budowie formy architektonicznej - wprowadzenie, podstawy kompozycji 

architektonicznej, elementy kompozycji. (2godz) 

3. Zasady kształtowania przestrzeni, strefowanie funkcji. Przestrzeń bez barier. 

Przykłady rozwiązań. (2godz) 

4.  Relacje wnętrz z kontekstem - istniejącą zabudową i otoczeniem naturalnym:         

terenem, zielenią i klimatem. (2godz) 

Ćwiczenia: 

1. Indywidualny wybór tematu zadania projektowego (2 godz.) 

2. Założenia funkcjonalne projektu. (3 godz.) 

3. Analiza powiązań funkcjonalnych w opracowywanym wnętrz. (3 godz.) 

4. Wydzielania stref funkcjonalnych we wnętrzu. (3 godz.) 

5. Przegląd koncepcji – prezentacja i dyskusja w grupach, (3 godz.) 

6. Instalacje wewnętrzne. (3 godz.) 

7. Oddanie projektu. Obrona prac. (1 godz.) 

 

17 

Stosowane 

formy i metody 

kształcenia 

Wykłady, prezentacje, ćwiczenia projektowe, dyskusja, praca w grupach. 

18 

Kryteria oceny 

efektów 

uczenia się 

osiągniętych 

przez studenta 

91-100% bdb 

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. 

81-90% +db 

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 – 
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estetyka podania). Inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać 

zadania projektowe.  

71-80% db 

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.  

61-70% +dst 

Posiada podstawową wiedzę z zakresu przedmiotu.  Projektuje pod kierunkiem 

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

51-60% dst 

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). 

 

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. E. Neufert, 2015, NEUFERT- podręcznik projektowania architektoniczno-

budowlanego, wydawnictwo Arkady, Warszawa 

2. Basista A., Kompozycja dzieła architektury, Universitas, 2006 

3. Sparke P., Design historia wzornictwa, Arkady 2012 

22 

Wykaz 

literatury 

uzupełniającej 

1. Czasopisma i literatura związana z architekturą wnętrz. 

 


