PROGRAM KURSU – PROJEKTOWANIE WNĘTRZ, poziom 2 średnio zaawansowany, 120 godz.

Temat zajęć:
PODSTAWY UMÓW, HARMONOGRAMÓW, USTALEŃ I ROZMÓW Z KLIENTEM – kontakt
profesjonalnego projektanta wnętrz z klientem, przebieg pierwszej rozmowy telefonicznej oraz
pierwszego spotkania z klientem, umiejętność przedstawienia swojej osoby w najlepszym świetle.
Sporządzenie bezpiecznej (dla Ciebie!) umowy na projekt wnętrza.

Ilość godzin:
5h

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA W ZAWODZIE PROJEKTANTA WNĘTRZ
DOKUMENTACJA WYKONAWCZA 2D – rzuty/schematy zmian ścian, eklektyki, oświetlenia,
włączników oświetleniowych, sufitów podwieszanych, hydrauliki. Zajęcia merytoryczne, połączone z
pracą w GstarCAD 2d

10h

INWENTARYZACJA LOKALU – JAK ZACHWYCIĆ KLIENTÓW NIESPODZIEWANYM. Pomiary lokalu
mieszkania / domu dyplomowego. Skąd czerpać pomysły na układy funkcjonalne. Funkcjonalne i
designerskie rozwiązania meblowe i stolarskie.

6h

MODA NA WNĘTRZA w roku 2020 – Wprowadzenie do tematów dyplomowych. Zdefiniowanie
współczesnych stylów w projektowaniu wnętrz mieszkalnych oraz ich cech charakterystycznych.
Podpowiadamy w których sklepach szukać odpowiednich mebli i dodatków.

6h

Uwaga: Zajęcia praktyczne w sklepach z dobrami luksusowymi np. Meblolight
ENCYKLOPEDIA PROJEKTOWANIA DRZWI I PODŁÓG - ich możliwości wizualne i funkcjonalne
Poznamy marki, dystrybutorów i właściwości techniczne dekoracyjnych materiałów wykończeniowych.
5h
Uwaga: Zajęcia praktyczne – na terenie naszego budynku Showroom DESKA DESIGN
MATY SIBU, GLAMORA, TAPETY, SZKŁO DEKORACYJNE – jak obliczyć raport? Ile tapety zmówić
dla inwestora? Poznajemy efekty wykończeniowe z najwyższej półki!

5h

Uwaga: Zajęcia praktyczne w salonie Dekorian (Gdańsk, Grunwaldzka)
MOŻLIWOŚCI DEKORACYJNE WNĘTRZA LUKSUSOWAEGO – Trudny projekt = piękny projekt.
Podstawy wiedzy o sztukateriach, listwach przysufitowych, karniszowych, ledowych i przypodłogowych.
5h
Ćwiczenie : rozplanowanie i zliczenie ilości listew sztukateryjnych we wnętrzu pokoju dziennego o
stylistyce Glamour.
ZAAWANSOWANE PROJEKTOWANIE OŚWIETLENIA – zaawansowana wiedza o rodzajach
oświetlenia, producentach oświetlenia wraz z poznaniem półek cenowych, aby dopasować design do
możliwości klienta.

6h

Ćwiczenie: projektowanie schematu oświetlenia dla wnętrza biurowego oraz recepcji / lobby.
Uwaga: Zajęcia rozpoczną się prezentacją produktów w siedzibie Praxis Technika Oświetleniowa (City
Meble, Gdańsk)
Zajęcia z TRENEREM MENTALNYM – Agnieszką Baranowską
- jak poradzić sobie z trudnym klientem
- jak podnieść samoocenę w branży
- boję się założyć własną działalność?
Na te i inne pytania Agnieszka odpowie wam podczas sesji.

4h

Zajęcia językowe – ANGIELSKI DLA ARCHITEKTA
10h
- słownictwo pomocne w korzystaniu z bibliotek 3d
- podstawowe zwroty do komunikacji z zagranicznym klientem
SKETCH UP – program do modelowania wnętrz w 3D; zajęcia zaawansowane warsztatowe i
konsultacyjne projektów dyplomowych z Mgr inż. Dagmarą Iwańską
Uwaga: Zabieramy komputery i myszki
G-STAR CAD – program do wykonywania rysunków technicznych 2D, podstawy obsługi programu
Uwaga: Zabieramy komputery i myszki

15h

25h

V-RAY – Program do fotorealistycznej wizualizacji / renderingu (działa na bazie modelu ze Sketch up).
15h
Ustawienie świateł, świecenie pasków led, efekty połysku i innych wykończeń. 100% gwarancja
wykonania renderingów dyplomowych w ramach kursu.
Uwaga: Zabieramy komputery i myszki
Zakończenie kursu, obrona prac dyplomowych, wręczenie dyplomów

3h

Łącznie: 120h

