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6) Ogólna formuła zajęć: 
 

                Podstawą są wspólne korekty i konsultacje bez względu na rok i kierunek studiów. 

                Dodatkowy element stanowią wykłady i projekcje związane z poruszaną tematyką. 

                Uzupełnienie w postaci plenerów, warsztatów czy konkursów ma na celu propedeutykę pracy 

                w zespole oraz doskonalenie metod prezentacji. 

 
 

7) Ogólne treści merytoryczne: 
 

                 Istotą merytorycznych treści programu pracowni jest szeroko pojmowana obecność 

               człowieka wobec architektury. Powyższe prowokuje do ciągłego stawiania pytań czym są między 

               innymi takie wartości jak: prywatność, publiczność, reprezentacyjność, kameralność, przestrzeń 

               wspólna, tradycja czy kultura. W tym celu analizowane są ponadczasowe relacje pomiędzy kreowaną 

               przestrzenią a je adresatem poprzez właściwości skali, kompozycji, proporcji w odniesieniu do historii 

               architektury jak i  kreatywnego wykorzystywania nowymi technologii. 

                             Kompetencje językowe i terminologia właściwa dla studiowanego kierunku doskonalone są 

               w trakcie prowadzenia zadań projektowych. 

                              Każdego roku proponowany jest, wspólny dla wszystkich, temat-problem wiodący będący 

               pretekstem do konfrontacji postaw twórczych studentów. 

                            Poprzez wielonarzędziowe metody prezentacji dokonań projektowych oraz propedeutykę                                             

               pracy w zespole student ma możliwość rozpoznania najwłaściwszej konwencji i sposobu 

               przedstawienia pomysłu. 

             Niezrealizowane w ramach wspólnych korekt zakresy merytoryczne tematów studenci mogą 

uzupełnić poprzez lekturę zaproponowanej bibliografii i sukcesywnie sugerowanych materiałów 

multimedialnych. 

 
 

8) Realizowane tematy/zadania:  
 

                Ćwiczenia projektowe swoim zakresem dostosowane są do poziomu studiów licencjackich 

              i magisterskich. 
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Zadania dotyczą między innymi przestrzeni umownie nazywanych handlowymi, usługowymi,      

gastronomicznymi czy wystawienniczymi w celu odnalezienia właściwych relacji w nich zachodzących.   

Studiowanie podjętej problematyki z założenia prowokuje do samodzielnych poszukiwań i 

poszerzania marginesu podejmowanych wyzwań projektowych. 

Formuły kompozycji przestrzennych podstawowych układów funkcjonalnych proponowane 

są dla roku II i III studiów licencjackich. 

Temat dyplomu licencjackiego spełniający kryteria obowiązujące na Wydziale jest 

konsultowany z promotorem na podstawie propozycji sformułowanych przez Dyplomantkę/ta. 

Dla studentów I i II roku studiów magisterskich założenia tematyczne służą poszerzeniu 

kompetencji projektowych i skali podejmowanych wyzwań. W ramach indywidualnych konsultacji 

ujawniających indywidualne cechy i predyspozycje, oprócz realizacji zadanego tematu student ma 

możliwość zaproponowania własnej propozycji zadania projektowego mieszczącego się w ramach 

profilu i programu pracowni. 

Temat dyplomu magisterskiego spełniający kryteria obowiązujące na Wydziale jest 

konsultowany z promotorem na podstawie propozycji sformułowanych przez Dyplomantkę/ta. 

Studenci z kierunków innych niż architektura wnętrz mogą realizować prace polegające na 

wykorzystaniu specyfiki własnej dziedziny artystycznej w formułowaniu przekazu projektowego. 

Zadaniem dodatkowym dla wszystkich studentów jest konieczność śledzenia i zgłaszania 

swoich propozycji udziału w interesujących konkursach projektowych z zakresu architektury wnętrz. 

 
 
 

9) Wymagania wstępne: 
 
- świadomość zasad studiowania, 

- opanowanie podstawowych narzędzi do sporządzania zapisu i przekazu komunikatu projektowego 

  w dwóch i trzech wymiarach, 

- chęci i predyspozycje do pogłębiania wiedzy z zakresu problematyki realizowanego tematu, 

- gromadzenie i lektura publikacji z zakresu szeroko pojętej problematyki projektowej 

  w różnorodnych kontekstach / socjologicznych, psychologicznych, konstrukcyjnych, 

  technologicznych, ergonomicznych, itp. / 

- predyspozycje do pracy w grupie, 
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