
* niepotrzebne usunąć 

SYLABUS ZAJĘĆ 

1 Nazwa zajęć Regionalizm w projektowaniu wnętrz 

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: II Semestr: 3 

7 

Forma zajęć i 

liczba godzin 

dydaktycznych 

wynikających z 

planu studiów 

Forma zajęć 
Liczba godzin dydaktycznych 

stacjonarne: niestacjonarne 

wykłady   

ćwiczenia audytoryjne  12 

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 inż. arch. Krystyna Styrna-Bartkowicz 

10 
Prowadzący 

zajęcia 
Dr inż. arch. Krystyna Styrna-Bartkowicz 

11 

Wymagania 

(kompetencje) 

wstępne 

Znajomość historii architektury oraz historii architektury wnętrz i meblarstwa – 

powszechnej, polskiej i regionu Podtatrza 

12 
Założenia i cele 

zajęć 

Umiejętność rozpoznawania wnętrz regionalnych oraz zasad ich projektowania w 

czasach współczesnych 

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.)   

Udział w ćwiczeniach/ seminariach/ 

zajęciach praktycznych/ praktykach 

zawodowych (godz.) 

 12 

Dodatkowe godziny kontaktowe z 

prowadzącym zajęcia (godz.) 
 1 

Udział w egzaminie (godz.)  1 
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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.) 

  

Samodzielne studiowanie tematyki 

zajęć / przygotowanie się do 

ćwiczeń (godz.) 

 2 

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 

metodykę projektowania i doboru 

wyposażenia meblowego  z uwzględnieniem 

uwarunkowań funkcjonalnych, 

ergonomicznych, technologiczno-

konstrukcyjnych  i estetycznych 

K.W2. 
P6S_WG 

P6S_WG_szt04 

W2 

teorię architektury i historię architektury i 

sztuki oraz wzornictwa przydatną do 

formułowania i rozwiązywania prostych 

zadań z zakresu projektowania przestrzeni, 

jego detalu, mebla i innych elementów tej 

przestrzeni 

K.W.6 

P6S_WG 

P6S_WG_szt04 

 

W3 

zasady definiowania epoki lub stylu w 

kulturze i sztuce; rozpoznawania cech 

stylistycznych terytorialnych (zagadnienia 

regionalne) i czasowych dzieła sztuki; 

definiowania aspektów treściowych oraz 

funkcjonalno-użytkowych dzieła; stosowania 

pojęć i terminologii związanej z wiedzą o 

sztuce 

K.W9. 
P6S_WK_inż 

P6S_WG_szt03 

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_inż04 

P6S_UW_szt01 

U2 
Analizować problemy w zadaniu 

projektowym; powiązania zagadnień 
K.U4. P6S_UW_01 
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użytkowych, technicznych i estetycznych z 

uwarunkowaniami historycznymi, 

kulturowymi i społecznymi; formułować idee 

i programy użytkowe zadania projektowego  

P6S_UW_02 

P6S_UW_inż 03 

U3 

zaprojektować meble dla oczekiwanych 

potrzeb i realizowanych w określonych 

warunkach zadań; czytelnej prezentacji 

projektu; wpisywania projektowanych mebli 

w istniejący kontekst wnętrz 

K.U11. 

P6S_UW_02 

P6S_UW_szt01 

P6S_UW_szt02 

P6S_UW_inż05 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: student jest gotów do 

K1 

samodzielnego myślenia w celu 

rozwiązywania prostych problemów 

projektowych; 

K.S1. 
P6S_KK_01 

P6S_KR_szt01 

K2 

efektywnego wykorzystania wyobraźni, 

intuicji, twórczej postawy i samodzielnego 

myślenia oraz twórczej pracy w celu 

rozwiązywania problemów projektowych 

K.S2. 
P6S_KR 

P6S_KR_szt01 

K3 

przyjęcia krytyki prezentowanych przez 

siebie rozwiązań i ustosunkowania się do niej 

w sposób jasny i rzeczowy 

K.S3. P6S_KK_02 

15 

Sposób 

weryfikacji 

efektów uczenia 

się 

Efekt uczenia się Sposób weryfikacji 

W1, W2, W3 Kolokwium 

U1, U2, U3 Esej na zadany temat 

K1, K2, K3 Dyskusja 

16 
Treści 

programowe 

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

praktycznych, praktyk zawodowych 

Wykłady: 

 

 

 

Ćwiczenia: 

1) Regionalne zróżnicowanie budownictwa ludowego w Polsce – forma 

architektoniczna a wyposażenie wnętrz (chałupy, karczmy, kościoły) –  

2 godz. 

2) Budownictwo ludowe a architektura regionalna oraz różnice w 

wyposażeniu wnętrz ze szczególnym uwzględnieniem regionu Podtatrza 

(budynki mieszkalne, gastronomiczne, sakralne) –  

4 godz. 

3) Przygotowanie materiałów wyjściowych do projektowania wnętrz 

regionalnych (kwerenda materiałów bibliograficznych i ikonograficznych 

w skansenach, muzeach wnętrz i innych, dokumentacja fotograficzna i 

rysunkowa) – 2 godz. 

4) Dobór wyposażenia wnętrz w projektowaniu współczesnych wnętrz 

regionalnych, w zależności od funkcji – budynek mieszkalny, restauracja, 

kościół – 4 godz. 

17 

Stosowane 

formy i metody 

kształcenia 

Prezentacja (wprowadzenie), dyskusja na temat postawionego problemu lub tematu, 

samodzielne wykonanie postawionego zadania w formie eseju, podsumowanie  

18 

Kryteria oceny 

efektów 

uczenia się 

osiągniętych 

przez studenta 

Na ocenę 5,0 od 90% 

 

Na ocenę 4,5 od 80% 

 

Na ocenę 4,0 od 70% 

 

Na ocenę 3,5 od 60% 
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Na ocenę 3,0 od 50% 

 

Na ocenę 2,0 poniżej 50% 

 

19 

Forma 

weryfikacji 

osiągnięć 

studenta 

zaliczenie / zaliczenie z oceną / egzamin* 

20 

Warunki 

odbywania i 

zaliczenia zajęć 

oraz 

dopuszczenia do 

końcowego 

egzaminu (zal. z 

oceną) 

Napisanie eseju na zadany temat, zdanie kolokwium końcowego 

21 

Wykaz 

literatury 

podstawowej 

1) TERESA JABŁOŃSKA: Styl zakopiański Stanisława Witkiewicza. Wyd. 2 BOSZ: 

Lesko 2019. 

2) ZBIGNIEW MOŹDZIERZ: Architektura i rozwój przestrzenny Zakopanego 1600-

2013. TMT: Zakopane 2013. 

3) ZBIGNIEW MOŹDZIERZ: Budownictwo ludowe na Podtatrzu. „Teki 

Krakowskie” T. 9: 1999 [Kraków], s. 115–138. 

4) HANNA PIEŃKOWSKA, TADEUSZ STAICH: Drogami skalnej ziemi. WL: Kraków 

1956.  

22 

Wykaz 

literatury 

uzupełniającej 

1) Warsztaty krakowskie 1913–1926. Pod red. Marii Dziedzic. ASP: Kraków 

2009. 

2) Anna Górska – pasja życia. Katalog wystawy. Zakopane 2013. 

 


