
KARTA ZAJĘĆ (SYLABUS) 

 

I.  Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu 

 

1. Jednostka prowadząca kierunek 

studiów 
Instytut Humanistyczno-Artystyczny 

2. Nazwa kierunku studiów Architektura wnętrz  

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 

6. Nazwa zajęć 
Praktyka specjalnościowa – projektowanie 

architektury wnętrz  

7. Kod zajęć AW I04 

8. Poziom/kategoria zajęć zajęcia: kształcenia kierunkowego 

9. Status zajęć Zajęcia do wyboru 

10. Usytuowanie zajęć w 

harmonogramie realizacji zajęć 
Semestr  IV,VI 

11. Język wykładowy polski 

12. Liczba punktów ECTS 21 – 10/11 

13. Koordynator zajęć mgr Witold Taworski 

14. Odpowiedzialny za realizację 

zajęć 
Opiekun praktyk wyznaczony przez pracodawcę 

 

2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar w harmonogramie realizacji programu 

studiów 

Wykład 

W 

Ćwiczenia 

C 

Konwersatorium 

K 

Laboratorium 

L 

Projekt 

P 

Praktyka 

PZ 

Inne 

- - - - - 630 

300/330 

- 

 

3. Cele zajęć 
 
C 1 - Doskonalenie umiejętności pracy własnej                                                                                                                
C 2 - Upraktycznienie procesu kształcenia 
C 3-  Nabycie umiejętności wykonywania czynności wyodrębnionych w ramach zakładowego 

podziału pracy z wykorzystaniem już nabytego przygotowania teoretycznego i praktycznego 

C 4 - Zapoznanie studentów z prawidłowościami, zasadami i warunkami funkcjonowania 

instytucji (przedsiębiorstw), w których realizują praktykę zawodową. 

C 5 - Przygotowanie studentów do wykonywania zawodu architekta wnętrz. 



4. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 

 

Posiadanie  wiedzy i umiejętności z  zakresu projektowania architektury wnętrz, niezbędnej 

do realizacji wyznaczonych zadań. Znajomość programów graficznych i architektonicznych, 

umiejętność przełożenia zdobytej wiedzy w na praktyczne realizacje. Zaznajomienie się z 

regulaminem praktyki.  

 

 

5. Efekty uczenia się dla zajęć, wraz z odniesieniem do kierunkowych efektów uczenia się 

 

Lp. Opis efektów uczenia się dla zajęć 

Odniesienie 

do kierunkowych 

efektów uczenia się - 

identyfikator 

kierunkowych 

efektów uczenia się 

W_01 
Wie jak tworzyć prace projektowe z zakresu projektowania 

architektury wnętrz. 
K_ W16 

W_02 
Posiada ogólną wiedzę  z zakresu prawa krajowego, wspólnotowego, 

budowlanego, autorskiego. 
K_ W14 

U_01 
Potrafi   współpracować w grupie i zespołach projektowych przy 

realizacji zleconych prac, projektów. 
K_ U11 

U_02 Jest przygotowany do współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. K_ U13 

K_01 
Respektuje zasady prawa autorskiego i ochrony własności 

intelektualnej. 
K_K10 

K_02 
Jest gotów do realizowania i inicjowania działań oraz  prac 

projektowych  spełniających ważne funkcje społeczne i kulturowe. 
K_K11 

 
6. Treści kształcenia – oddzielnie dla każdej formy zajęć dydaktycznych  

(W- wykład, K- konwersatorium, L- laboratorium, P- projekt, PZ- praktyka zawodowa) 
 

PZ-praktyka zawodowa, specjalnościowa 

Lp. Semestr IV  L. godzin 

P 1 Udział w praktyce zawodowej, przygotowanie dokumentacji praktyki 
300 

P 2 Realizacja wyznaczonych zadań pod nadzorem pracodawcy. 

Razem 300 h 

Semestr VI  

P 3 Udział w praktyce zawodowej, przygotowanie dokumentacji praktyki 
330  

P 4 Realizacja wyznaczonych zadań pod nadzorem pracodawcy 

Razem 330 h 

 
 
 
 



 

7. Metody weryfikacji efektów uczenia się  /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 

 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Forma weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Sprawdzian 
wejściowy 

Sprawozdanie Inne 

W_01      
Dokumentacja 

praktyki 
Obserwacja  

aktywności 

W_02       
Obserwacja  

aktywności 

U_01       
Obserwacja  

aktywności 

U_02       
Obserwacja  

aktywności 

K_01      
Dokumentacja 

praktyki 
Obserwacja  

aktywności 

K_02       
Obserwacja  

aktywności 

 

8. Narzędzia dydaktyczne 

 

Symbol Rodzaj zajęć 

N 1 Ustalane w zależności od firmy/instytucji przyjmującej studenta na praktykę 

 

9. Ocena osiągniętych efektów uczenia się 

 

9.1. Sposoby oceny 

Ocena formująca 

F1 ----- 
 

Ocena podsumowująca 

 

P1 

 

Zaliczenie na semestrze IV na podstawie 

wykonanego projekty P1, P2 oraz obserwacji 

studenta podczas realizacji projektu. 

P2 

 

Zaliczenie na semestrze IV na podstawie 

wykonanego projekty P3, P4 oraz obserwacji 

studenta podczas realizacji projektu. 

 

 

9.2. Kryteria oceny 

 

Ocena osiągniętych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji 

odbywa się na podstawie opinii opiekuna praktyki, kierownika praktyki i pracodawcy oraz 

przedłożonej dokumentacji. Opiekun praktyki jest zobowiązany do przeprowadzenia 

hospitacji praktyki zawodowej. Terminowe spełnienie wszystkich wymogów określonych w 



regulaminie praktyk  oraz wywiązanie się z powierzonych przez pracodawcę zadań, stanowi 

podstawę do zaliczenia praktyki. 

 

 
Symbol 

efektu 

uczeni

a się 

Zaliczenie 

W
_

0
1
 

W
_

0
2
 Student osiągnął poziom zakładanego efektu kształcenia, w pełni wystarczający do zawodowego 

funkcjonowania w danym zakresie. Posiada wiedzę w stopniu zadawalającym z zakresu projektowania 

architektury wnętrz do realizacji zadań zgodnie z oczekiwaniami klienta. 

U
_
0
1

 

U
_
0
2

 Student osiągnął poziom zakładanego efektu kształcenia umożliwiający jakość realizacji zadań 

zawodowych  Posługuje się warsztatem projektowym odpowiednio dobierając środki i metody do realizacji 

zadań ze szczególnym nastawieniem na działania praktyczne. 

K
_
0
1
 

K
_
0
2
, 
 Student osiągnął poziom zakładanego efektu kształcenia w zakresie kompetencji. Profesjonalnie i 

efektywnie wykorzystuje metody pracy w realizacjach i działaniach zespołowych. Posiada kompetencje do 

przewodniczenia i współpracy w grupie w trakcie planowania i realizacji zadań projektowych. 

 

10. Literatura podstawowa i uzupełniająca 

• Regulamin praktyki. 

• Regulamin BHP i PPOŻ. 

• Literatura  związana z zadaniami realizowanymi podczas wykonywania praktyki 

wskazana przez opiekuna praktyki.  

 

11. Macierz realizacji zajęć 

 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Odniesienie 

efektu do efektów 

zdefiniowanych 

dla programu 

Cele 

zajęć 

Treści 

programow

e 

Narzędzia 

dydaktyczne 
Sposoby oceny 

W_01 K_ W16 C_01, C_02 P_1-4 N1 P1, P2 

W_02 K_ W14 C_01, C_02 P_1-4 N1 P1, P2 

U_01 K_ U11 C_02,C_03, P_1-4 N1 P1, P2 

U_02 K_ U13 C_02,C_03, P_1-4 N1 P1, P2 

K_01 
K_K10 

C_03,C_04,  

C_05 

P_1-4 N1 P1, P2 

K_02 
K_K11 

C_03,C_04,  

C_05 

P_1-4 N1 P1, P2 

 

12. Obciążenie pracą studenta 

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin 

na zrealizowanie aktywności 

Udział w wykładach  0 

Udział w ćwiczeniach 0 

Udział w konwersatoriach/laboratoriach/projektach 0 



Udział w praktyce 

zawodowej/inwentaryzacyjnej/specjalnościowej 
630 – 300/330 

Udział nauczyciela akademickiego w egzaminie  0 

Udział w konsultacjach 0 

Suma godzin kontaktowych 630 – 300/330 

Samodzielne studiowanie treści wykładów 0 

Samodzielne przygotowanie do zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne 
0 

Przygotowanie do konsultacji 0 

Przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 0 

Suma godzin pracy własnej studenta 0 

Sumaryczne obciążenie studenta 630 – 300/330 

Liczba punktów ECTS za zajęcia 21- 10/11 

Obciążenie studenta zajęciami kształtującymi umiejętności 

praktyczne 
630 – 300/330 

Liczba punktów ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności 

praktyczne 
21- 10/11 

 
 
 

13. Zatwierdzenie karty zajęć do realizacji. 

 

 

1. Odpowiedzialny za zajęcia:                                             Dyrektor Instytutu: 

 

 

mgr Witold Taworski 

 

 

 

 

Przemyśl, dnia  29.01.2021 r. 
 


