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PROGRAM PRACOWNI 
 

1. NAZWA PRACOWNI 

Pracownia Projektowania Wstępnego 

 

2. KIEROWNIK PRACOWNI 

dr Natalia Kliśko-Walczak ad. 

natalia.klisko-walczak@uap.edu.pl 

 

3. ASYSTENT 

- 

 

4. SALA 

03, BUD. D 

 

5. OGÓLNA FORMUŁA PRZEDMIOTU 

Ćwiczenia projektowe – korekty i konsultacje realizowanych projektów, konsultacje 

branżowe, wykłady wprowadzające w problematyką ćwiczeń, 

 

6. TYP PRZEDMIOTU 

Obowiązkowy dla studentów kierunku architektura wnętrz 

 

7. POZIOM PRZEDMIOTU 

Podstawowy  

 

8. ROK STUDIÓW 

I stopień/licencjat/  

 I rok, I i II semestr – studia stacjonarne, niestacjonarne, anglojęzyczne 

 

9. LICZBA PUNKTÓW ECTS – informacja na planie studiów 

 

10. EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 

 

WIEDZA: 

Student uzyskuje podstawową wiedzę do samodzielnego projektowania. 

 

K_W01 zna język ,system pojęć i terminologię specyficzną dla studiowanej dziedziny 

 K_W02 posiada wiedzę o podstawowych zasadach kompozycji 

K_W04   posiada ogólne wiadomości w zakresie metod i technik projektowania 

K_W05   posiada podstawową wiedzę dotyczącą materiałów, technologii i konstrukcji 

K_W06 zna zasady ergonomii 

K_W07 zna ogólne przepisy prawne i normy budowlane 



 

UMIEJĘTNOŚCI: 

Student zdobywa umiejętności umożliwiające samodzielne zaprojektowanie 

przestrzeni architektonicznej o różnej funkcji oraz komunikatywne przedstawienie 

własnej koncepcji. 

 

K_U01   ma umiejętność rozwijania stawianych mu pytań i zadań oraz poszukiwania 

właściwych odpowiedzi i rozwiązań   

K_U03 potrafi korzystać z wyobraźni, intuicji i emocjonalności w kreowaniu 

indywidualnych koncepcji artystycznych 

K_U04   ma umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia w procesie 

projektowania 

K_U05   potrafi zaprojektować przestrzeń architektoniczną i wystawienniczą, 

zbudować formę, rozwiązać prawidłowo funkcję 

K_U06   potrafi stosować środki wyrazu plastycznego, materiały i technologie 

adekwatne do zamierzonego efektu  

K_U07   potrafi przekazać projekt w czytelny i klarowny sposób 

K_U08   potrafi omówić, opisać i bronić swojego projektu 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 

Student jest przygotowany do podjęcia twórczo i odpowiedzialnie pracy projektowej.  

 

K_K03  ma zdolność przewidywania skutków własnych działań projektowych 

K_K06  jest przygotowany do prezentacji własnego projektu i obrony własnej 

koncepcji 

K_K07  jest świadom potrzeby ciągłego doskonalenia swych umiejętności i 

poszerzania wiedzy 

 

11. WYMAGANIA WSTĘPNE 

Umiejętność dokonywania analizy oraz interpretacji zjawisk i pojęć. 

Umiejętność wyrażania koncepcji w formie rysunków i modeli przestrzennych 

 

12. TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU 

Tematy są z zakresu kompozycji mają na celu rozwinięcie wyobraźni. Pokazują, jaki 

wpływ mają decyzje graficzne na przestrzeń.  

 

Tematy z zakresu projektowania wnętrz na poziomie podstawowym.  

Jednostka modelowa z określoną funkcją i powierzchnią. 

Student uczy się przelania myśli projektowej na papier. Zapoznaje się z zasadami 

rysunku projektowego i normami budowlanymi. Opracowuje wszystkie niezbędne 

widoki, aby koncepcja projektu była czytelna. Przedstawia propozycje kolorystyczne i 

materiałowe. Opracowuje wybrany detal na poziomie podstawowym. 

Zwracam uwagę na oryginalność i unikalność projektu. W tym celu namawiam do 

wykorzystania wszystkich umiejętności nabytych w innych pracowniach. Możliwe jest 

połączenie technik rysunkowo-malarsko-graficznych z komputerowymi.  

Model przestrzenny ma pokazać studentowi przestrzeń, którą zaprojektował. 

  

13. SPIS ZALECANYCH LEKTUR  
Wejchert, K. Elementy kompozycji urbanistycznej 

Mizia, M. O kompozycji malarskiej w projektowaniu architektonicznym 

https://pl.wikiquote.org/w/index.php?title=Ma%C5%82gorzata_Mizia&action=edit&redlink=1


Peter Zumthor - MYŚLENIE ARCHITEKTURĄ 

A. Palladio - CZTERY KSIĘGI O ARCHITEKTURZE 

Diane Ghirardo - ARCHITEKTURA PO MODERNIŹMIE 

Neufert Ernst - PODRĘCZNIK PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO 

BUDOWLANEGO 

Markiewicz Przemysław - BUDOWNICTWO OGÓLNE DLA ARCHITEKTÓW 

Markiewicz Przemysław - DETALE PROJEKTOWE DLA ARCHITEKTÓW 

 

14. METODY OCENY 

Oryginalność koncepcji 

Samodzielność 

Obecność na zajęciach (wymagane 75% obecności) 

Sposób podania projektu,  

Estetyka makiet 

 

15. JĘZYK WYKŁADOWY 

Język polski i angielski 

 

 

 

http://www.arkady.com.pl/product/a5968,markiewicz_przemyslaw.html
http://www.arkady.com.pl/product/a5968,markiewicz_przemyslaw.html
http://www.arkady.com.pl/product/16663,detale_projektowe_dla_architektow.html

