
PROGRAM KURSU – PROJEKTOWANIE WNĘTRZ,  poziom podstawowy 120 godz.

Temat zajęć: Ilość godzin:

PODSTAWY PRACY PROJEKTANTA WNĘTRZ: etapy profesjonalnego projektowania wnętrza, 
najważniejszy przybornik projektanta, style w projektowaniu wnętrz, najmodniejsze trendy w 
projektowaniu, rozdanie tematów dyplomowych dla kursantów.

5h

MOODBOARD, SPOSOBY ESTETYCZNEGO PRZEKAZANIA PROJEKTU WNĘTRZA– Czyli tworzymy
tablice inspiracji dla klienta. Podstawy kompozycji wizualnej i kolorystycznej. Uczymy się fachowego 
słownictwa.
Uwaga: Zabieramy komputery i myszki

6h

ERGONOMIA, RZUTY FUNKCJONALNE, MAŁE WNĘTRZA – dokładny wywiad z klientem, rysowanie 
w skali, funkcjonalność do życia w małym wnętrzu. Podstawy inwentaryzacji wnętrz.

UWAGA: Zajęcia praktyczne, wykonujemy inwentaryzację mieszkania lub domu - do dyplomu.
6h

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE – drzwi, podłogi, tapety, tynki strukturalne, meble katalogowe. 
Poznamy marki, dystrybutorów i właściwości techniczne dekoracyjnych materiałów wykończeniowych.

Uwaga: Zajęcia praktyczne – w Showroom DESKA DESIGN Gdynia.
5h

MEBLE KATALOGOWE, MARKI LUKSUSOWE akcesoriów do wnętrz

Uwaga: Zajęcia praktyczne w sklepie z dobrami luksusowymi.
5h

ŚWIAT EFEKTÓW DEKORACYJNYCH, MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE c.d. – tynki strukturalne, 
sztukaterie, listwy przypodłogowe, listwy przy sufitowe. Poznamy marki, dystrybutorów i właściwości 
techniczne dekoracyjnych materiałów wykończeniowych.

Warsztaty praktyczne z nakładania betonu architektonicznego.

5h



Uwaga: Zajęcia praktyczne, warsztaty w siedzibie firmy PEŁNA CHATA / FABRYKA STRUKTUR 
(Gdynia)

DEKORACJE OKIENNE, SUFITY PODWIESZANE – Poznamy marki, dystrybutorów i właściwości 
techniczne dekoracyjnych materiałów wykończeniowych. 5h

PROJEKTOWANIE OŚWIETLENIA – wiedza o rodzajach oświetlenia, barwie światła, trickach 
oświetleniowych, nowinkach technicznych w oświetleniu.

Ćwiczenie: projektowanie schematu oświetlenia dla mieszkania.
Zajęcia z technikiem oświetleniowym / pracownikiem sklepu oświetleniowego.

5h

MATERIAŁOZNAWSTWO, PROJEKTOWANIE KUCHNI – kwestie techniczne, najlepszy design, układy
funkcjonalne, dobór sprzętu AGD, Ćwiczenie: Projektujemy kuchnie dyplomową 5h

PROJEKTOWANIE ŁAZIENKI, WC, SALONU KĄPIELOWEGO - informacje wielkościowe i 
ergonomiczne na temat układów łazienkowych. Poznajemy zasady i produkty.

Uwaga: Wykład (osobne zajęcia) + Zajęcia praktyczne – Studio Dago, Gdynia

10h

POKÓJ DZIECKA, NASTOLATKA, GABINET DO PRACY W DOMU – kwestie praktyczne i teoretyczne.
Wyjątkowe materiały do projektowania. 
Ćwiczenia odręczne.

5h

SKETCH UP – program do modelowania wnętrz w 3D

Uwaga: Zabieramy komputery i myszki

25h



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

20h

V-RAY – Program do foto realistycznej wizualizacji / renderingu (działa na bazie modelu ze Sketch up)
Uwaga: Zabieramy komputery i myszki

10h

Zakończenie kursu, obrona prac dyplomowych, wręczenie dyplomów 3h

Łącznie:  120h


