
PROGRAM PRACOWNI - na rok akademicki 2020/2021 

 

1) Nazwa Pracowni:  

               III Pracownia Architektury Wnętrz 

 

2) Kierownik Pracowni: 

dr Mikołaj Stankowski, ad. 

                mikołaj.stankowski@uap.edu.pl 

 
3) Asystent: 

- 

 

4) Wydział: 

Architektury Wnętrz i Scenografii 

 
5) Sala:  

03,  budynek D 
 

 
6) Ogólna formuła zajęć: 

Cel zajęć. 

Celem kształcenia w Pracowni jest przygotowanie studentów do twórczej, samodzielnej pracy 

związanej z kształtowaniem najbliższego, bezpośredniego otoczenia człowieka – przestrzeni wnętrz 
o różnych funkcjach – jak również pracy w zespołach projektowych. 

Założenia programowe.  

1. Równoległość  kształcenia projektowego integrującego zdolności i umiejętności kreacyjne 

(koncepcje artystyczne) oraz umiejętności techniczno – realizacyjne.  

 

2. Rozwijanie zdolności zarówno syntezy jak i myślenia analitycznego, jako metod wzajemnie się              

przeplatających i uzupełniających. 

 

3. Przyswajanie studentom sposobów postępowania i metod działania w projektowaniu wspólnych, 
niezależnych od tematu i skali rozwiązywanego problemu.    

4. Dążenie do ścisłego powiązania kształcenia z nauczaniem. 

 

Formy realizacji programu. 

1. Ćwiczenia projektowe jako tematy rozwiązywane w dłuższych okresach czasu. 

2. Dyskusje związane z problematyką i tematami projektowymi - okresowe (etapowe) prezentacje, 

w czasie których każdy student prezentuje i uzasadnia swój projekt wobec całej grupy. 

3. Wykłady tematyczne i problemowe. 

 



 

 
 
7) Ogólne treści merytoryczne: 

 

Architektura jest sztuką poszukującą równowagi - między duchem i materią, formą, funkcją i 

konstrukcją, bytem zastanym i nową ideą. Wszystkie te wartości składają się na formę 
architektoniczną.             Tworząc formy nieustannie dokonujemy wyborów, mając świadomość 

odpowiedzialności za dysponowanie przestrzenią, która jest wspólnym dobrem.                                                              

Kształcenie umiejętności podejmowania decyzji uwzględniających wiele aspektów jest celem naszej 
wspólnej pracy ze studentami.                                                                                                                Świadomie 

odwołujemy się do klasycznych wartości, przywołując zapomniane niekiedy pojęcia, kategorie i 

kryteria. Pojęcie Piękna w jego wszelkich odmianach jest wśród nich kluczowe.            Dążymy do 
tego, by w powstających pracach ogniskowały się predyspozycje artystyczne i preferencje 

studentów. Tematy są w tym celu definiowane problemowo, by każdy mógł znaleźć własną formułę 

wypowiedzi. 

 
8) Realizowane tematy/zadania:  

Wybór tematu, jak też określenie zakresu pracy dyplomowej – licencjatu i dyplomu magisterskiego 

- są zawsze indywidualne. 

Prace studentów mają charakter koncepcji – nie projektów realizacyjnych – jednak problemy 

konstrukcyjne, materiałowe i technologiczne mamy nieustannie na uwadze.                                     Staramy 

się więc równoważyć pracę nad rozwojem wyobraźni z profesjonalnym przygotowaniem do 
działalności projektowej.                                                                                                                             Ostateczna 

forma prezentacji pracy zależy od jej merytorycznej zawartości – łączymy techniki komputerowe z 

tradycyjnymi formami przekazu (rysunki odręczne, modele). Dbamy, by warsztatowe umiejętności 
nabyte w pracowniach artystycznych znajdowały zastosowanie w podaniu projektów, by praca 

projektanta była KREACJĄ ARTYSTYCZNĄ, by artystyczna ekspresja nie była poddana tradycyjnym i 

ustalonym - niestety - podziałom na sztuki “czyste” i “użytkowe”. 

 
 
9) Wymagania wstępne: 

 

- umiejętność dokonywania analizy zjawisk i pojęć 

- umiejętność wyrażania koncepcji w formie rysunków i modeli przestrzennych 

- Przedstawienie bibliografii 
 

 
10) Spis zalecanych lektur  
 

a. podstawowe:  

Neufert “Podręcznik projektowania architektoniczno - budowlanego” 

Charles Jencks “Architektura Postmodernistyczna” 
Daniel Liebeskind “Przygody w życiu i architekturze” 

Jenny Gibbs “Projektowanie wnętrz” 

Jon Pile “Historia wnętrz” 
 



b. uzupełniające: 

Michel Houellebecq “Kilka uwag o zamęcie” (Interwencje 2) 

Deyan Sudjic “B jak Bauhaus” 
 

11) Język wykładowy: 

Polski  
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