PROGRAM KURSU – PROJEKTOWANIE WNĘTRZ, poziom 3 Mistrzowski 120 godz.

Temat zajęć:

Ilość godzin:

Projekt pokoju hotelowego i restauracji na realnej tkance (inwentaryzacja) w ramach pracy dyplomowej
5h
MATERIAŁOZNAWSTWO Zajęcia merytoryczne wprowadzające – projektowanie wnętrz publicznych,
hotelowych, gastronomicznych; prezentacja produktowa wykładzin obiektowych w Galerii IDEALNE
WNĘTRZA
Współpraca z architektem budowlanym przy projekcie domu - arch. Jakub Pulikowski;
Jak zmieniać i dostosowywać projekty gotowe pod względem wnętrz. Jaką usługę dodatkową mogę
zaproponować klientowi?
Ćwiczenie dwg. - tworzymy koncepcję domu parterowego.

5h

5h

Projektowanie domu inteligentnego – poznajemy możliwości systemów, koszty i estetykę rozwiązań.
5h
Projektowanie nagłośnienia do wnętrz mieszkalnych i publicznych – vademecum projektanta – Premium
Sound Arkadiusz Sztander

2,5h

Zajęcia merytoryczne wprowadzające - Projekt gabinetu Beauty, materiały nadające się do wnętrz o tej
specyfiki, procedury urzędowe, inspiracje / rozdanie tematów dyplomowych

5h

Projektowanie sufitów napinanych, możliwości dekoracyjne sufitów.
5h
Meble tapicerowane, materiały i ich możliwości – wykład rodziny meblarzy z dziada na pradziada –
ŚLIWOCKI HOME - Barbara i Bartosz Śliwoccy
Szkolenie z tapet i fototapet – One Wall Design p. Małgorzata Wedlejt

2,5h

Projektowanie dla dzieci – sale zabaw – przedszkola – ośrodki dla dzieci. Obostrzenia i wiedza
merytoryczna.
FENG SHUI – Remigiusz Senska; specjalne warsztaty przygotowane dla Szkoły Praktyków, nastawione
na projektowanie wnętrz z zachwianiem najważniejszych zasad Feng Shui.
Trening Mentalny z Agnieszką Baranowską – „Praca nad sobą i marką własną”, sposoby na
pozyskiwanie nowych klientów
Rysunki STOLARSKIE – Zajęcia teoretyczne + ćwiczenia praktyczne (rysujemy meble w DWG. / G-Star
Cad)
- zabudowy garderobiane / szafy na wymiar
- zabudowy kuchni / aneksu beauty
- łóżka i siedziska tapicerowane

5h
5-10h

2,5 h
20h

G-STAR CAD – program do wykonywania rysunków technicznych 2D
Uwaga: Zabieramy komputery i myszki
Konsultacje dyplomowe ze stolarzami 507 Projects

5h

SKETCH UP – program do modelowania wnętrz w 3D ; w formie indywidualnych konsultacji
dyplomowej
Uwaga: Zabieramy komputery i myszki

10 h

Szczegółowe rysunki wykonawcze – ŁAZIENKI / KUCHNIE / DETALE PROJEKTOWE

15h

G-STAR CAD – program do wykonywania rysunków technicznych 2D
Uwaga: Zabieramy komputery i myszki

V-RAY – Program do foto realistycznej wizualizacji / FOTOREALISTYCZNA ANIMACJA 3D,
Wizualizacja 360 stopni

10h

Tworzymy portfolio www w oparciu o szablony lub darmowe portale – Krystian Matura

5h

Zakończenie kursu, obrona prac dyplomowych, wręczenie dyplomów

5h
Łącznie: 120h

