
 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 139 Senatu UMK 

 z dnia 29 października 2019 r. 

 

 

 

  

 P l a n   s t u d i ó w 

 

 

I semestr* 

 

 
* Każdy kolejny semestr należy opisać wg wzoru dla semestru I.  
1 Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad    

ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 

obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 
2 Zaliczenie na ocenę, egzamin. 

Wydział prowadzący studia: 

 

 Wydział sztuk Pięknych  

 Kierunek na którym są prowadzone studia: 
(nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu studiów  a 

zwłaszcza do zakładanych efektów uczenia się)  

Architektura wnętrz  

Poziom studiów: 
(studia pierwszego, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie) 

Studia pierwszego stopnia 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 
(poziom 6, poziom 7) 

Poziom 6 

Profil studiów:  
(ogólnoakademicki, praktyczny) 

ogólnoakademicki 

Forma studiów: 
(studia stacjonarne, studia niestacjonarne) 

Studia stacjonarne 

Liczba semestrów: 6 

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

danym poziomie: 

180 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 2400 

Nazwa 

grupy 

przedmiotów 

 

Nazwa przedmiotu 

Kod 

przedmiotu 

w USOS 

Licz

ba 

punk

tów 

ECT

S 

Liczba godzin z 

bezpośrednim udziałem 

nauczycieli lub innych osób 

prowadzących zajęcia – wg 

formy zajęć1 

---- 

 

Forma 

zaliczenia2 

W Ć L K …  

 

Przedmioty 

podstawowe  

Historia filozofii  2 30     Egzamin 

Przedmioty 

podstawowe 

Psychologia 

widzenia 

 2 30     Egzamin 

Przedmioty 

podstawowe 

Wstęp do 

architektury 

 3 15 30    Egzamin, 

zaliczenie na 

ocenę  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II semestr  

 
* Każdy kolejny semestr należy opisać wg wzoru dla semestru I.  
3 Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad    

ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 

obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 
4 Zaliczenie na ocenę, egzamin. 

Przedmioty 

podstawowe 

Architektura i 

wystroje w ujęciu 

historycznym – 

starożytność i 

wczesne 

chrześcijaństwo  

 3  

45 

    egzamin 

Przedmioty 

podstawowe 

Przedmioty 

podstawowe 

kompozycja  3  45    Zaliczenie na 

ocenę 

Przedmioty 

podstawowe 

Rysunek   2  30    Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmioty 

podstawowe 

Malarstwo   2  30    Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmioty 

podstawowe 

Rzeźba i wstęp do 

designu 

 3  60    Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmioty 

podstawowe 

Geometria wykreślna   2  30    Zaliczenie na 

ocenę 

Przedmioty 

podstawowe 

Rysunek techniczny   2  30    Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmioty 

podstawowe 

Podstawy 

informatyki dla 

projektantów 

  

2 

  

30 

   Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmioty 

podstawowe 

Podstawy 

projektowania  

 2  45    Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmioty 

podstawowe 

Podstawy fotografii  2 15     Egzamin  

 BHP podstawowe        Zaliczenie  

Razem: 30 135 330    X 

Nazwa 

grupy 

przedmi

otów 

 

Nazwa przedmiotu 

Kod 

przedmiotu 

w USOS 

Liczba 

punktó

w 

ECTS 

Liczba godzin z 

bezpośrednim udziałem 

nauczycieli lub innych osób 

prowadzących zajęcia – wg 

formy zajęć3 

---- 

 

Forma 

zaliczenia4 

W Ć L K …  

 

Przedmi

oty 

podstaw

Estetyka   3 30 30    Egzamin 

zaliczenie na 

ocenę  



 

 

 

 

 

 

III semestr 

owe 

Przedmi

oty 

podstaw

owe 

Architektura i wystroje w 

ujęciu hist. Średniowiecze 

i Bizancjum  

 3  

45 

    Egzamin  

Przedmi

oty 

podstaw

owe 

Kompozycja   3  45    Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmi

oty 

podstaw

owe 

Rysunek   2  30    Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmi

oty 

podstaw

owe 

Malarstwo   2  30    Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmi

oty 

podstaw

owe 

Rzeźba i wstęp do 

desingu 

 3  60    Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmi

oty 

podstaw

owe 

Perspektywa wykreślna   2  30    Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmi

oty 

podstaw

owe 

Ergonomia   2 15     Egzamin  

Przedmi

oty 

podstaw

owe 

Podstawy informatyki dla 

projektantów  

 2  30    Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmi

oty 

podstaw

owe 

Komputerowe 

wspomaganie 

projektowania 

 2  30    Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmi

oty 

podstaw

owe 

Podstawy projektowania   3  45    Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmi

oty 

podstaw

owe 

Fotografia specjalistyczna   2  30    Zaliczenie na 

ocenę  

          

          

          

Razem: 29 90 360    X 



 

 

 

 

 

 

IV semestr 

 
* Każdy kolejny semestr należy opisać wg wzoru dla semestru I.  
5 Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad    

ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 

obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 
6 Zaliczenie na ocenę, egzamin. 

Nazwa 

grupy 

przedmiotów 

 

Nazwa przedmiotu 

Kod 

przedmiotu 

w USOS 

Liczba 

punktó

w 

ECTS 

Liczba godzin z 

bezpośrednim udziałem 

nauczycieli lub innych osób 

prowadzących zajęcia – wg 

formy zajęć5 

---- 

 

Forma 

zaliczenia6 

W Ć L K …  

 

Przedmioty 

podstawowe 

Architektura i 

wystroje …czasy 

nowożytne  

 3 45     Egzamin  

 

Przedmioty 

podstawowe 

Rysunek   2  30    Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmioty 

podstawowe 

Malarstwo   2  30    Zaliczenie na 

ocenę 

Moduł do 

wyboru  

Laboratorium form 

przestrzennych / 

laboratoriom działań 

przestrzennych  

 3  45    Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmioty 

podstawowe 

Rysunek 

architektoniczno- 

budowlany  

 3   

45 

   Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmioty 

podstawowe 

Komputerowe 

wspomaganie 

projektowania 

 4  45    Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmioty 

podstawowe 

Podstawy 

projektowania 

 2  45    Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmioty 

podstawowe 

Podstawy 

projektowania 

graficznego  

 2  30    Zaliczenie na 

ocenę  

Moduł do 

wybory 

Projektowanie 

wnętrz w przestrzeni 

prywatnej/ 

projektowanie 

wnętrz w przestrzeni 

publicznej  

  

4 

 60    Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmioty 

podstawowe 

Materiałoznawstwo 

współczesne 

 2  30    Zaliczenie na 

ocenę  

 Specjalistyczny 

lektorat języka 

zachodniego  

 3    

60 

  Zaliczenie na 

ocenę  

 Wychowanie 

fizyczne  

   30    Zaliczenie  

Razem: 30 45 330 60   X 



 

 

 

 

 

 

V semestr 

 
* Każdy kolejny semestr należy opisać wg wzoru dla semestru I.  
7 Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad    

ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 

obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 
8 Zaliczenie na ocenę, egzamin. 

Nazwa 

grupy 

przedmiotów 

 

Nazwa przedmiotu 

Kod 

przedmiotu 

w USOS 

Licz

ba 

punk

tów 

ECT

S 

Liczba godzin z 

bezpośrednim udziałem 

nauczycieli lub innych osób 

prowadzących zajęcia – wg 

formy zajęć7 

---- 

 

Forma 

zaliczenia8 

W Ć L K …  

Przedmioty 

podstawowe 

Architektura i 

wystroje….epoka 

nowoczesna i 

współczesność 

 3 45     egzamin 

 

Przedmioty 

podstawowe 

Zarys technologii i 

technik sztuk 

plastycznych  

 2 30     Egzamin  

Przedmioty 

podstawowe 

Rysunek   2  30    Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmioty 

podstawowe 

Malarstwo   2  30    Zaliczenie na 

ocenę  

Moduł do 

wyboru  

Laboratorium form 

przestrzennych / 

laboratoriom działań 

przestrzennych  

 4  45    Zaliczenie na 

ocenę  

 

Przedmioty 

podstawowe 

Komputerowe 

wspomaganie 

projektowania 

 4  45    Zaliczenie na 

ocenę  

Moduł do 

wybory 

Projektowanie 

wnętrz w przestrzeni 

prywatnej/ 

projektowanie 

wnętrz w przestrzeni 

publicznej  

  

4 

 60    Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmioty 

podstawowe 

Materiałoznawstwo 

współczesne  

 3  30    Zaliczenie na 

ocenę  

 Specjalistyczny 

lektorat języka 

zachodniego  

 3   6

0 

  Zaliczenie na 

ocenę  

 Wychowanie 

fizyczne  

   30    Zaliczenie  

 Praktyka zawodowa   3      Zaliczanie  

Razem: 30 75 330    X 



 

 

 

 

 

 

VI semestr 

 
* Każdy kolejny semestr należy opisać wg wzoru dla semestru I.  
9 Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad    

ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 

obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 
10 Zaliczenie na ocenę, egzamin. 
* Każdy kolejny semestr należy opisać wg wzoru dla semestru I.  
11 Forma zajęć z poszczególnych przedmiotów musi być zgodna z określonymi w UMK przepisami w sprawie zasad    

ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 

obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych. 
12 Zaliczenie na ocenę, egzamin. 

Nazwa 

grupy 

przedmiotów 

 

Nazwa przedmiotu 

Kod 

przedmiotu 

w USOS 

Liczba 

punktó

w 

ECTS 

Liczba godzin z 

bezpośrednim udziałem 

nauczycieli lub innych osób 

prowadzących zajęcia – wg 

formy zajęć9 

---- 

 

Forma 

zaliczenia10 

W Ć L K S  

Przedmioty 

podstawowe 

Rysunek   2  30    Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmioty 

podstawowe 

Malarstwo   2  30    Zaliczenie na 

ocenę  

Moduł do 

wybory 

Projektowanie 

wnętrz w przestrzeni 

prywatnej/ 

projektowanie 

wnętrz w przestrzeni 

publicznej  

  

4 

 60    Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmioty 

podstawowe 

Projektowanie mebli 

i elementów wystroju 

wnętrz  

 5  

30 

45    Egzamin 

zaliczenie na 

ocenę  

Przedmioty 

podstawowe 

Problematyka 

adaptacji wnętrz 

zabytkowych  

  

2 

 

30 

    Egzamin  

Przedmioty 

podstawowe 

Podstawy 

budownictwa  

 2  30    Zaliczenie na 

ocenę  

Moduł do 

wybory 

Kierunkowe 

seminarium 

teoretyczne  

 6     30 Zaliczenie na 

ocenę  

Moduł do 

wybory 

Kierunkowe 

seminarium 

dyplomowe 

 8     60 Zaliczenie na 

ocenę  

Razem: 31 60 195   90 X 

Nazwa 

grupy 

przedmiotów 

 

Nazwa przedmiotu 

Kod 

przedmiotu 

w USOS 

Licz

ba 

punk

tów 

ECT

S 

Liczba godzin z bezpośrednim 

udziałem nauczycieli lub 

innych osób prowadzących 

zajęcia – wg formy zajęć11 

---- 

 

Forma 

zaliczenia12 

W Ć L K S  

Przedmioty 

podstawowe 

Rysunek   2  30    Zaliczenie na 

ocenę  

Przedmioty Malarstwo   2  30    Zaliczenie na 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan studiów  obowiązuje od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 

 

     ……………………………………………………… 

                                        (pieczątka i podpis dziekana) 

podstawowe ocenę  

Przedmioty 

podstawowe 

Projektowanie mebli 

i elementów wystroju 

wnętrz  

 4  45    zaliczenie na 

ocenę  

Przedmioty 

podstawowe 

Techniki 

oświetleniowe 

 2  30    Zaliczanie na 

ocenę  

  Kierunkowe 

seminarium 

teoretyczne  

 7     30 Egzamin  

Moduł do 

wybory 

Kierunkowe 

seminarium 

dyplomowe 

 11     75 Egzamin  

Wykład 

ogólnouniwe

rsytecki 

Wykład 

ogólnouniwersytecki 

 2      Zaliczenie na 

ocenę  

Razem: 30  135   105 X 


