
Seminaria i warsztaty



Program nauczania na Wydziale Architektury Wnętrz 
jest tak skonstruowany, aby dostarczyć studen-
tom niezbędnej wiedzy technicznej, w zakresie, jaki                                                                                          
jest właściwy dla przyszłych projektantów. 
Nauczanie w tym zakresie odbywa się nie tylko                      
w drodze wykładów i korekt rysunków technicz-
nych, ale również w ramach seminariów, w których 
aktywnie uczestniczą studenci. Wydarzenia takie są 
prowadzone na Wydziale, we współpracy ze znany-
mi firmami, lub w formie wycieczek do interesujących 
wnętrz lub na targi.

Użyte fotografie:
Archiwum Wydziału, Konrad Styka, Studenci



Seminarium w budynku Sądu Najwyższego 
w Warszawie

W trakcie zwiedzania najbardziej istotnych frag-
mentów tego budynku studenci zwracają uwagę 
na detale rozwiązań technicznych, które są wy-
jątkowo starannie zaprojektowane i wykonane,                                                       
w szczególności - różne możliwości zastosowania 
szkła we wnętrzach i na elewacji budynku. Semi- 
narium daje też możliwość poznania zależności 
pomiędzy oczekiwaniami inwestora i użytkownika 
budynku, jakim jest Sąd, a projektem architekto-       
nicznym. Służą temu rozmowy pomiędzy studenta-
mi a przedstawicielem administracji obiektu. 





Seminarium – systemy wystawiennicze

Od wielu lat grupa studentów ASP ma możliwość 
zapoznania się z ofertą firmy Octanorm, producenta 
systemów wystawienniczych, przenośnych syste-
mów do prezentacji wizualnych oraz indywidualnych 
systemów meblowych. W ramach seminariów wyja-
zdowych w showroomie, studenci uzyskują cenne 
informacje od przedstawiciela firmy. Rozwiązania                                                                                               
z użyciem tych produktów są następnie  wykorzy-
stywane w niektórych studenckich projektach se-
mestralnych w Pracowniach Wystawiennictwa na 
Wydziale Architektury Wnętrz.





Seminarium – materiały wykończenia wnętrz

Seminarium na terenie Budexpo i Centrum Wyposa-
żenia Wnętrz ul. Bartyckiej – największego w War-
szawie zgrupowania salonów sprzedaży wyrobów                                                                               
budowlanych oraz artykułów związanych z wykoń-
czeniem i wyposażeniem wnętrz; swoją ofertę pre- 
zentują też wyspecjalizowane firmy wykonawcze. 
Studenci mogą zobaczyć w naturalniej skali liczne 
propozycje rozwiązań dla wnętrz, z których część 
jest omawiana przez prowadzącego oraz przedsta-
wicieli dystrybutorów i producentów. Spotkania te 
są okazją do znalezienia inspiracji i poznania metod 
zdobywania wsparcia na etapie projektowania i re-
alizacji. 







Seminarium na imprezach targowych

Seminaria na Targach Światło, Warsaw Build Retail                                                      
Show i innych, będące okazją do zapoznania się                      
z istotą wydarzenia targowego i stosowanymi tam 
rozwiązaniami wystawienniczymi. Ponadto, studen-
ci oglądają produkty czołowych producentów wy- 
posażenia wnętrz, nawiązują kontakty z przed-
stawicielami firm dystrybucyjnych i wytwórczych.                       
W trakcie rozmów, wiedza wyniesiona z uczelni                
jest konfrontowana z realiami rynkowymi.







Seminarium - okładziny ceramiczne

Prezentacja i szkolenie dla studentów I roku, poś- 
więcone nowoczesnym izolacjom w łazienkach oraz             
zagadnieniom montażu okładzin ceramicznych. Za-                                                                                                    
sadniczym elementem seminarium są zajęcia war-
sztatowe, prowadzone przez specjalistów z firmy 
Sopro, w ramach wieloletniej już współpracy z Wy- 
działem, a najciekawszą częścią jest szkolenie pra-
ktyczne z udziałem studentów.





Seminarium - malowanie

Szkolenie Farby w architekturze, będące efektem 
współpracy Wydziału Architektury Wnętrz Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie z firmą Tikkurila. Jed-
nym z jej składników są prowadzone corocznie przez 
specjalistów Tikkurila zajęcia praktyczne, dotyczące 
zagadnień z zakresu stosowania farb w architekturze, 
a zasadniczą ich część stanowi szkolenie posługiwania 
się wybranymi technikami i narzędziami w procesie 
malowania. 






