
 

 

I część Teoretyczna : 

 

1. Projektant wnętrz - wprowadzenie do zawodu i omówienie podstawowych pojęć. 

2. Aktualne style i trendy we wnętrzach, historia styli, ikony designu.  

3. Podstawy ergonomii (ergonomia poszczególnych pomieszczeń). 

4. Zasady kompozycji: przestrzeń otwarta i zamknięta oraz ich funkcja . 

5. Kolor we wnętrzu – podstawy działania kolorem, fakturą i tkaniną, zasady użycia 

kolorów, koło barw, psychologia koloru, modyfikacja wnętrz kolorem.  

6. Oświetlenie we wnętrzu, rodzaje, typy, modyfikowanie wnętrz światłem -sposoby, 

zasady 

rozmieszczenia punktów oświetleniowych.  

7.  Materiałoznawstwo: materiały stosowane w meblarstwie, elementy wyposażenia 

łazienek i kuchni, elementy wykończenia.  

8. Tkaniny, jak dobierać, przegląd aktualnych trendów.  

9. Drewno i materiały drewnopochodne. 

10. Feng Shui - Sztuka harmonizowania i planowania przestrzeni, zasady.  

11. Projektowanie wnętrz o małych powierzchniach.  

12. Projektowanie komercyjne ( sklepy, restauracje, banki, biura, salony kosmetyczne, spa, 

hotele), zasady stosowania kolorów i oświetlenia w przestrzeniach komercyjnych.  

13. Projektowanie pokoi dziecięcych.  

14. Projektowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych.  

15. Zasady sporządzania kosztorysu i konstruowanie umowy.  

16. Pomysł na swój biznes.  

II część warsztaty praktyczne: 



 

 

Rysunek odręczny z wykorzystaniem różnych technik : 

1. Elementy graficzne projektu – analiza i tworzenie (rzut z góry, przekrój, widok 

perspektywiczny, aksonometria)  

2. Dokumentacja projektowa – inwentaryzacja wnętrza. Graficzne oznaczenia na rysunku 

architektonicznym, skala  

3. Podstawy rysunku architektonicznego, rysowanie w perspektywie (projekty 

poszczególnych pomieszczeń – salon, sypialnia, kuchnia, łazienka, przedpokój) 
 

 

III Część - projektowanie wnętrz w komputerowym programie 

graficznym SketchUp:  

1. Wprowadzenie do komputerowego projektowania wnętrz.  

2.  Zastosowanie i funkcje programu SketchUp.  

3. Warsztaty praktyczne w programie SketchUp.  

4. Wizualizacja projektu. 
 

*Każdy uczestnik kursu tworzy samodzielny pełny projekt wnętrza na podstawie ustalonego  

z prowadzącym stylu wnętrza, opisem inwestora budżetem. Projekt końcowy zakończony 

jest obroną prac autorskich.  

*SketchUP jest programem komputerowym służącym do modelowania trójwymiarowego 

dla projektantów wnętrz, projektantów terenów zielonych, itp.SketchUp posiada dużą bazę 

użytkowników pod nazwą Google 3D Warehouse,gdzie mogą oni publikować swoje 

projekty, wymieniając się komponentami doświadczeniem z innymi użytkownikami tego 

programu. Program instalujemy na komputerach kursantów – prosimy więc o dysponowanie 

laptopem.  


