
 

KARTA PRZEDMIOTU 

I. Informacje ogólne 

1) Nazwa przedmiotu: 
LABORATORIUM PRZEKAZU PROJEKTOWEGO 

2) Forma studiów: 
STUDIA STACJONARNE 

3) Kod przedmiotu: 
kier. – forma – tryb – nazwa przedmiotu – rodzaj zajęć – semestr/semestry 
WZ-S-M-LPP-ĆW-1 

4) Wydział:  
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA 

5) Kierunek: 
WZORNICTWO 

6) Profil: 
OGÓLNOAKADEMICKI 

7) Rodzaj studiów: 
DRUGIEGO STOPNIA Z TYTUŁEM MAGISTRA 

8) Nazwa jednostki uczelnianej realizującej przedmiot: 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA / KATEDRA DESIGNU 

II. Informacje o przedmiocie 

1) Semestr/y: 
1 

2) Liczba punktów ECTS: 
2 

3) Poziom przedmiotu: 

ZAAWANSOWANY 

4) Typ przedmiotu: 
OBOWIĄZKOWY 

5) Język wykładowy: 
POLSKI 

III. Forma zajęć 

1) Forma zajęć: 
WYKŁADY, ĆWICZENIA, KONSULTACJE 

2) Liczba godzin w semestrze: 
30 

3) Liczba godzin w tygodniu: 
2 



 

IV. Wymagania wstępne 

Wiedza i umiejętności z zakresu projektowania wzornictwa dotycząca głównych etapów procesu 

projektowego oraz podstawowych narzędzi i technik przekazu projektowego.  

V. Cele, treści merytoryczne, metody dydaktyczne, efekty uczenia się i ich weryfikacja 

1) Cel przedmiotu: 

KOD CELU 
PRZEDMIOTOWEGO 

TREŚĆ 
KOD SPEŁNIANEGO 

EFEKTU 
PRZEDMIOTOWEGO 

C01 Celem przedmiotu jest pogłębienie i usystematyzowanie  
wiedzy dotyczącej metodologii procesu projektowego 
niezbędnej do realizacji projektów z zakresu wzornictwa.  

EP_W01 
EP_W02 
EP_W03 

C02 Celem przedmiotu jest rozwijanie umiejętności  
wykorzystywania metod i narzędzi technik przekazu 
projektowego do realizacji i prezentacji własnych koncepcji 
projektowych. 

EP_W01 
EP_W02 
EP_W03 
EP_U01 

C03 Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności 
samodoskonalenia własnego warsztatu twórczego, technik 
realizacyjnych oraz prezentacyjnych. 

EP_U01 
EP_K01 

C04 Celem przedmiotu jest przygotowanie do samodzielnej, 
świadomej i odpowiedzialnej pracy projektowej poprzez 
rozwijanie umiejętności krytycznej analizy i interpretacji 
zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.  

EP_U01 
EP_K01 

2) Treści merytoryczne przedmiotu: 

Głównym celem przedmiotu jest weryfikacja i usystematyzowanie zdobytej podczas studiów pierwszego 

stopnia praktycznej wiedzy na temat przeprowadzania procesu projektowego. Studenci dokonują 

szczegółowej analizy poszczególnych elementów procesu projektowego, dzięki czemu potrafią zaplanować 

kolejne etapy pracy projektowej. Rozwijają wiedzę na temat metodologii projektowania, metod i narzędzi 

technik przekazu projektowego, technik realizacyjnych oraz prezentacyjnych. Studenci poznają zasady 

doboru odpowiednich środków wyrazu do przekazywania skomplikowanych i złożonych treści we właściwej, 

czytelnej i przystępnej formie. 

3) Metody dydaktyczne: 

Na metody dydaktyczne składają się ćwiczenia warsztatowe, wykłady, prezentacje, konsultacje, korekty 

indywidualne i dyskusje grupowe dotyczące realizowanych zadań, ćwiczeń i prac. 

4) Kierunkowe efekty uczenia się: 

KOD EFEKTU 
KIERUNKOWEGO 

OPIS EFEKTU KIERUNKOWEGO 

K_W08 Zna i rozumie zasady prowadzenia poszczególnych etapów procesu projektowego i 
zależności pomiędzy teorią a praktyką w obszarze nauki i sztuki. 

K_W10 Zna i rozumie zasady zastosowania właściwej technologii do opracowania własnych 
koncepcji. 

K_U08 Potrafi podjąć samodzielnie decyzję dotyczącą wyboru właściwej techniki przekazu i 
realizacji zadania projektowanego. 



 

K_U09 Potrafi doskonalić umiejętności w posługiwaniu się narzędziami warsztatu 
projektowego w celu realizowania i prezentacji własnych koncepcji projektowych. 

K_U20 Potrafi stosować metody samodoskonalenia się i ciągłego uczenia oraz motywować 
innych do uczenia się i samorozwoju. 

K_K08 Jest gotów do refleksji oraz interpretowania otaczającej rzeczywistości w kontekście 
zachodzących zdarzeń i zjawisk, jak i do wyciągania wniosków z zachodzących 
procesów społecznych. 

K_K09 Jest gotów do komunikowania się oraz prezentacji i przekazywania skomplikowanych 
zadań w przystępnej formie. 

 

 

5) Przedmiotowe efekty uczenia się i metody ich weryfikacji: 

WIEDZA 
zna i rozumie: 

OPIS EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO KOD EFEKTU 
PRZEDMIO-
TOWEGO 

ODNIESIENIE DO 
KIERUNKOWEGO 

EFEKTU  
UCZENIA SIĘ 

METODY WERYFIKACJI 

Zna i rozumie zasady przeprowadzania 
etapu analizy, formułowania problemu 
projektowego, metody przeprowadzania 
researchu, zbierania danych i tworzenia 
briefu.  

EP_W01 K_W08 
K_W10 

Realizacja tematu 
projektowego, 
konsultacje, przegląd 
semestralny. 

Zna i rozumie zasady tworzenia koncepcji 
projektowych, generowania pomysłów, 
poszukiwania rozwiązań, 
syntetyzowania, modelowania, 
prototypowania, testowania i 
przygotowania do produkcji. 

EP_W02 K_W08 
K_W10 

Realizacja tematu 
projektowego, 
konsultacje, przegląd 
semestralny. 

Zna i rozumie zasady sporządzania pełnej 
dokumentacji wykonawczej, 
przygotowania prezentacji projektu oraz 
portfolio. 

EP_W03 K_W08 
K_W10 

Realizacja tematu 
projektowego, 
konsultacje, przegląd 
semestralny. 

 

UMIEJĘTNOŚCI 
potrafi: 

OPIS EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO KOD EFEKTU 
PRZEDMIO-
TOWEGO 

ODNIESIENIE DO 
KIERUNKOWEGO 

EFEKTU  
UCZENIA SIĘ 

METODY WERYFIKACJI 

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do 
realizacji własnych koncepcji 
projektowych świadomie wykorzystując 
odpowiednie środki wyrazu do uzyskania 
pożądanych efektów oraz potrafi 
doskonalić swój warsztat stosując 
metody samorozwoju.  

EP_U01 K_U08 
K_U09 
K_U20 

 

Realizacja tematu 
projektowego, 
konsultacje, przegląd 
semestralny. 

 
 



 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
jest gotów do: 

OPIS EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO KOD EFEKTU 
PRZEDMIO-
TOWEGO 

ODNIESIENIE DO 
KIERUNKOWEGO 

EFEKTU  
UCZENIA SIĘ 

METODY WERYFIKACJI 

Jest gotów do refleksji, dyskusji i 
komunikowania się oraz prezentowania 
efektów własnej pracy w czytelnej i 
przystępnej formie wykorzystując 
zaawansowane techniki przekazu 
projektowego. 

EP_K01 K_K08 
K_K09 

Realizacja tematu 
projektowego, 
konsultacje, przegląd 
semestralny. 

VI. Forma i warunki zaliczenia, kryteria oceny 

1) Forma zaliczenia: 
ZALICZENIE NA OCENĘ 

2) Warunki zaliczenia – jeśli przedmiot jest na zaliczenie: 

frekwencja (80 % obecności na zajęciach);  
aktywność (aktywność na zajęciach, realizacja i rozumienie zadań, śródsemestralne i końcowosemestralne 
przeglądy prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.) 

3) Warunki zaliczenia z oceną – jeśli przedmiot jest na zaliczenie z oceną: 

ocena celująca – obecność studenta na zajęciach oraz wzorowa aktywność (aktywność na zajęciach, 
rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych 
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena bardzo dobra – obecność studenta na zajęciach oraz bardzo dobra aktywność (aktywność na 
zajęciach, realizacja i rozumienie zadań, śródsemestralne i końcowosemestralne przeglądyprac, zaliczenie 
pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena plus dobry – obecność studenta na zajęciach oraz dobra aktywność (aktywność na zajęciach, 
rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena dobry – obecność studenta na zajęciach, zadowalająca aktywność (aktywność na zajęciach, 
rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena plus dostateczna – obecność studenta na zajęciach i przeciętna aktywność (aktywność na zajęciach, 
rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.; 
ocena dostateczna – obecność studenta na zajęciach i niska aktywność (aktywność na zajęciach, rozumienie 
i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena niedostateczna – nieobecność studenta na 20 % zajęć lub niedostateczna aktywność (aktywność na 
zajęciach, rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych 
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.) 

4) Kryteria oceniania – jeśli przedmiot jest na ocenę: 

ocena celująca – obecność studenta na zajęciach oraz wzorowe zaliczenie egzaminu końcowego; 
ocena bardzo dobra – obecność studenta na zajęciach oraz bardzo dobre zaliczenie egzaminu końcowego; 
ocena plus dobry – obecność studenta na zajęciach oraz dobre rezultaty egzaminu końcowego; 
ocena dobry – obecność studenta na zajęciach, zadowalające rezultaty egzaminu końcowego; 
ocena plus dostateczna – obecność studenta na zajęciach i przeciętny poziom zaliczenia egzaminu 
końcowego; 



 

ocena dostateczna – obecność studenta na zajęciach i niski poziom zaliczenia egzaminu końcowego; 
ocena niedostateczna – nieobecność studenta na 20 % zajęć lub niedostateczny poziom egzaminu 
końcowego 

VII. Obciążenie pracą, punkty ECTS 

A. Obciążenie pracą sem. I 

h 

razem 

h 

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach) 30 30 

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, 
kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury, przygotowanie 
pracy artystycznej, projektu, prezentacji itp.) 

30 30 

Razem 60 60 

B. Punkty ECTS   

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1 

Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1 

Razem 2 2 

 

VIII. Spis zalecanych lektur 

1) Wykaz lektur podstawowych: 
Brown T., Zmiana poprzez Design. Jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, 
Wydawnictwo Libron 2013 
Rudkin Ingle B., Design Thinking dla przedsiębiorców i małych firm. Potęga myślenia projektowego w 
codziennej pracy, Wydawnictwo Helion 2015 
 

2) Wykaz lektur uzupełniających: 

Hallgrimsson B., Prototyping and Modelmaking for Product Design, Laurence King Publishing 2012 
Henry K., Drawing for Product Design, Laurence King Publishing 2012 
Milton A., Rodgers P., Product Design, Laurence King Publishing 2011 
Milton A., Rodgers P., Research Methods for Product Design, Laurence King Publishing 2013 
Taylor F., How to Create a Portfolio & Get Hired, Laurence King Publishing 2013 
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