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Opis przedmiotu 

W pierwszym module studenci poznają podstawowe zagadnienia i pojęcia dotyczące procesu 

projektowego, użytkownika, funkcji. Zapoznają się z prawidłowym procesem analizy – jako 

pierwszym elementem projektowania. Na podstawie zadanego tematu wykonują własną 

analizę wskazanej problematyki, na podstawie której rozpoczynają tworzenie koncepcji 

projektowej. Praca kończy się zapisaniem w formie graficznej wykonanych zadań i publiczną 

prezentacją – przed studentami z roku i kadrą Katedry Designu. 

Specyfiką programu studiów I stopnia jest tzw. ścieżka studenta, realizowana od 3 do 5 

semestru. Polega ona na kształceniu studentów w ramach 4 specjalizacyjnych modułów 

projektowych (Projektowanie Obiektu, Projektowanie Struktury, Projektowanie Systemu, 

Projektowanie Społeczne). Kształcenie prowadzone jest w przypisanych tym obszarom 

pracowniach Katedry Designu. Każdy moduł trwa 10 tygodni po 4 godziny; w obrębie 

poszczególnego modułu uwzględniono stopień narastania trudności i kolejne etapy procesu 

projektowego (analiza, koncepcja, projekt, model lub prototyp). W pierwszym module 

studenci poznają podstawowe zagadnienia i pojęcia dotyczące procesu projektowego, 

użytkownika, funkcji. Zapoznają się z prawidłowym procesem analizy – jako pierwszym 

elementem projektowania. Na podstawie zadanego tematu wykonują własną analizę 

wskazanej problematyki, na podstawie której rozpoczynają tworzenie koncepcji projektowej. 

Efekty pracy zapisane są w formie graficznej. W drugim module studenci wykonują analizę 

wybranej problematyki i na tej podstawie tworzą koncepcję projektową – ideę, w której 

ważnym elementem jest uwzględnienie różnorodnych kontekstów: kulturowych, 

społecznych, użytkowych, związanych ze środowiskiem itp. Praca kończy się zapisaniem 

wykonanych zadań w formie graficznej oraz makietą/modelem koncepcji. W trzecim module 

studenci wykonują analizę wskazanej problematyki, tworzą koncepcję projektową, którą 

następnie rozwijają w konkretny projekt, adresowany do użytkowników, z uwzględnieniem 

m.in. określonych potrzeb, wymagań, kontekstów. Praca kończy się zapisaniem wykonanych 

zadań w formie graficznej oraz makietą/modelem projektu w konkretnej skali. W czwartym 

module studenci po analizie zadanego tematu projektowego i stworzeniu koncepcji 

projektowej realizują całościowy projekt, który wykonują w modelu lub prototypie. Praca 
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kończy się graficzną dokumentacją projektu oraz wykonaniem pełnego modelu/prototypu. 

Efekty uzyskane w ramach poszczególnych modułów są publicznie prezentowane – przed 

studentami z roku i kadrą Katedry Designu. Program ma za zadanie rozwijanie umiejętności 

kreatywnego, innowacyjnego i logicznego myślenia projektowego, opartego na wiedzy 

artystycznej, technicznej i humanistycznej, uzdolnieniach w zakresie wyobraźni dotyczącej 

projektowania obiektu, struktury, systemu, projektowania społecznego i wrażliwości 

artystycznej. W ramach ćwiczeń studenci realizują złożone, kompleksowe projekty, w 

których łączą zagadnienia użytkowe, technologiczne i estetyczne z uwarunkowaniami 

kulturowymi i społecznymi. Realizują w ten sposób efekty uczenia sią w zakresie m.in. 

definiowania problemów projektowych w zakresie wzornictwa, wynikających z obserwacji 

potrzeb jednostki i grup społecznych; przeprowadzania analizy potrzeb i zachowań człowieka 

jako jednostki, funkcjonującej w określonych warunkach i konkretnym otoczeniu; osiągania 

rozwiązań projektowych poprzez przeprowadzenie analizy i syntezy problemu; realizowania 

własnych koncepcji projektowych w zakresie wzornictwa, dotyczących szeroko rozumianego 

otoczenia człowieka; wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności w celu kreowania 

własnych, indywidualnych i zróżnicowanych koncepcji projektowych. 

Definicja systemu 

Pojęcie systemu może być definiowane jako uporządkowany zbiór twierdzeń, poglądów, 

tworzących jakąś teorię. Może też odnosić się do pojęć z zakresu logiki, stanowiąc całościowy 

i uporządkowany zespół zdań połączonych ze sobą stosunkami logicznego wynikania. Jest to 

również określony sposób wykonywania jakiejś czynności lub zasady organizacji czegoś. W 

świecie natury system mogą tworzyć narządy lub inne części żywego organizmu pełniące 

razem określoną funkcję. 

Każdy system jest ograniczony przestrzenią i czasem, na który wpływa jego otoczenie, 

definiowany przez jego strukturę i cel oraz wyrażany poprzez jego funkcjonowanie. System 

może być czymś więcej niż sumą jego części, jeśli wyraża synergię lub wyłaniające się 

zachowanie. 



 

4 
 

W kontekście designu pojęcie systemu odnosi się do układu elementów mających określoną 

strukturę/konstrukcję i stanowiących logicznie uporządkowaną całość. To połączenie 

komponentów, które działają w synergii, aby wspólnie pełnić określoną funkcję. Jako system 

funkcjonować mogą zarówno produkty cyfrowe (strony www, aplikacje, identyfikacja 

wizualna), jak i fizyczne (zespoły urządzeń, komponentów). 

Pytania, które należy postawić rozważając projektowanie systemu 

− Jakie kluczowe cechy powinny posiadać poszczególne elementy systemu 

(konstrukcyjne, stylistyczne)? 

− Czy elementy systemu muszą być ze sobą fizycznie powiązane? 

− Czy wyizolowanie jednego elementu z systemu ma wpływ na funkcjonowanie całości? 

− Z ilu elementów/komponentów może składać się najmniejszy system? Czy te 

elementy muszą być identyczne czy różne od siebie? 

− Czy system może być nieskończony? 

− Czy rodzina form może być systemem? 

 

Przykład mebla systemowego: Vitsœ 606 Universal Shelving System zaprojektowanego przez 

Dietera Rahmsa w 1960 r. 
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Zakres opracowania ćwiczenia: 

Etapy procesu projektowego: 

1. Analiza (termin: 04.10.2022 r. – 08.11.2022 r.): 

● Sformułowanie problemu: 

o System w kontekście dizajnu. 

o Zasady tworzenia systemów. 

o Właściwości i funkcje systemów. 

o Zastosowanie systemów. 

● Research: 

o Zbieranie danych (ze wszystkich dostępnych źródeł: internet, radio, 

telewizja, literatura, wydawnictwa, albumy, prasa, czasopisma, 

opracowania naukowe itd.). 

o Gromadzenie przykładów, inspiracji, próbek itp. 

o Tworzenie moodboardów: 

▪ Systemy w najbliższym otoczeniu. 

▪ Systemy we wzornictwie XX wieku. 

▪ Systemy w najnowszej nauce i technice (technologie hi-tech, 

technologie XXI wieku, technologie przyszłości). 

● Graficzne przedstawienie opracowanego zagadnienia: 

o Prezentacja multimedialna w formacie pdf (plik cyfrowy). 

2. Projekt koncepcyjny (termin: 08.11.2022 r. – 13.12.2022 r.): 

● Temat: Ekspozycja, przechowywanie, opakowanie. Obiekty 2D. 

● Brief projektowy. 

● Sformułowanie problemu: 

o Określenie funkcji, wymagań i użytkownika. 

o Określenie zależności konstrukcyjno-materiałowych. 

● Research: 

● Idea. Generowanie pomysłów i poszukiwanie rozwiązań. 

● Synteza. Decyzja i rozwiązywanie problemu. 

● Graficzne przedstawienie opracowanego zagadnienia (na zaleczenie z oceną): 
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o Prezentacja multimedialna w formacie pdf (plik cyfrowy). 

o Projekt i realizacja plansz w formacie jpg (plik cyfrowy) o boku 1920 

pikseli. 

Sposoby realizacji ćwiczenia: 

● szkice/rysunki, 

● diagramy, 

● wykresy, 

● mapy myśli, 

● zdjęcia, 

● kolaże, 

● wizualizacje danych, 

● infografiki, 

● próbki materiałowe, 

● grafiki 2D, 

● makiety/modele. 

Przykłady prac studentów zrealizowanych w roku akademickim 2021-

22 

Na podstawie hasła SYSTEM IN/OUT studenci wykonali analizę wskazanej problematyki, na 

bazie której rozwinęli koncepcję projektową, którą następnie zrealizowali w modelu lub 

prototypie. Studenci pracowali zgodnie z etapami procesu projektowego, który zakładał 

kolejno: określenie problemu projektowego, określenie wymagań i osoby użytkownika, 

określenie zależności konstrukcyjno-materiałowych, przedstawienie propozycji kilku 

rozwiązań dla wybranej koncepcji, pogłębienie analizy wybranej propozycji, rozwinięcie 

projektowe – szkice/rysunki/makiety, wizualizacje projektu, opracowanie prezentacji 

projektu, prezentację publiczną projektu. 
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Praca nr 1. Plansza nr 1. Tytuł pracy: All in-one-out. Autorka: Paulina Talewska 
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Praca nr 1. Plansza nr 2. Tytuł pracy: All in-one-out. Autorka: Paulina Talewska 
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Praca nr 2. Plansza nr 1. Tytuł pracy: Gatto. Autorka: Jagoda Pyka 
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Praca nr 2. Plansza nr 2. Tytuł pracy: Gatto. Autorka: Jagoda Pyka 
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Praca nr 3. Plansza nr 1. Tytuł pracy: Oplątwa In/Out. Autor: Bartłomiej Tybura 
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Praca nr 3. Plansza nr 2. Tytuł pracy: Oplątwa In/Out. Autor: Bartłomiej Tybura 
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Praca nr 4. Plansza nr 1. Tytuł pracy: Flower irrigator. Autorka: Jagoda Kopij 
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Praca nr 4. Plansza nr 2. Tytuł pracy: Flower irrigator. Autorka: Jagoda Kopij 
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Praca nr 4. Plansza nr 3. Tytuł pracy: Flower irrigator. Autorka: Jagoda Kopij 



 

16 
 

 

Praca nr 5. Plansza nr 1. Tytuł pracy: System in/Out. Autorka: Asal Khajavi Pour 



 

17 
 

 

Praca nr 5. Plansza nr 2. Tytuł pracy: System in/Out. Autorka: Asal Khajavi Pour 
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Praca nr 6. Plansza nr 1. Tytuł pracy: System do wywieszania plansz i plakatów. Autorka: 

Joanna Zgoła 
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Praca nr 7. Plansza nr 1. Tytuł pracy: Insect Shelter. Autorka: Małgorzata Jasińska 
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Praca nr 7. Plansza nr 2. Tytuł pracy: Insect Shelter. Autorka: Małgorzata Jasińska 
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Praca nr 7. Plansza nr 3. Tytuł pracy: Insect Shelter. Autorka: Małgorzata Jasińska 
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