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Potęga wyobraźni, wysmakowany gust, 
wiedza o kolorach i przygotowanie 
techniczne – wszystko potrzebne naraz, 
aby stworzyć wysublimowane wnętrze. 
Dobry architekt wnętrz łączy artyzm 
z funkcjonalnością. Które studia 
nauczą tej sztuki?

ierunekk

Studia na architekturze 
wnętrz są dość trudne i mozolne 
– trzeba wykonać setki makiet, 
zużyć dziesiątki litrów farby, 
wykonywać prace na zajęciach 
i w domu. 

Duże są koszty studiowania, 
gdyż żadna uczelnia, czy to 
państwowa, czy niepaństwo-
wa, nie zapewnia wszystkich 
materiałów, a pędzle, farby, 
klej, ołówki, węgiel, brystol 
– kosztują, i to niemało. 

Niewątpliwym wyzwaniem 
są egzaminy wstępne. Z pew-
nością większe szanse mają 
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absolwenci liceów plastycznych, 
a i tak wielu z nich bierze lekcje 
z rysunku odręcznego, czasem 
na dwa lata wstecz. To, jak długo 
należy się przygotowywać, jest 
sprawą względną. Podobnie jak 
samo przygotowanie – możesz 
być świetny z rysunku i malar-
stwa, ale na wstępnych każda 
praca oceniana jest w odniesieniu 
do reszty grupy. Jeśli wszyscy 
prezentują wysoki poziom, to 
może nie być łatwo. 

Na dodatek jest bardzo 
mało miejsc, szczególnie w aka-
demiach sztuk pięknych – np. 

ASP we Wrocławiu oferuje tylko 
12 miejsc, krakowska ASP – 27, 
warszawska – 62 miejsca.

ASP czy politechnika? 
Architekturę wnętrz ofe-

rują zarówno uczelnie typowo 
techniczne – politechniki, jak 
i typowo artystyczne – akademie 
sztuk pięknych. Z tego powodu 
kończący ten sam kierunek 
studiów architekci mają inne 
przygotowanie do zawodu. 

Na czym polegają róż-
nice?

Absolwenci politechniki  mają 
uprawnienia do projektowania 
domów, wnętrz, mogą  zaj-
mować się urbanistyką. Dzięki 
technicznemu wykształceniu 
zyskują wiedzę o tym, jak zre-
alizować pomysł, projekt, aby 
powstało wnętrze ciekawe, 
funkcjonalne i bezpieczne. 
Dlatego inżynierowie architekci 
w pierwszej kolejności stawiają 
sobie pytanie o funkcję wnętrza, 
szukają kontekstów, pomysłów 
na przestrzeń, a potem dopiero 
skupiają się na tym, jakim kolo-

rem potraktować przestrzeń, 
co zresztą przychodzi wraz 
z projektem. 

Studia na ASP oznaczają 
z kolei rozwój plastyczny na 
wysokim poziomie i zgłębianie 
tematu przez kilka lat. Oczywiste 
więc, że architekci wnętrz po 
ASP wykazują się wybitnie arty-
stycznym podejściem w realizacji 
pomysłu. Mają bardzo duże 
wyczucie koloru, są niezwykle 
kreatywni. 

Różne szkoły, różne typy 
myślenia. Sam musisz zdecydo-
wać, na której uczelni będzie Ci 
się lepiej studiować, czy czujesz 
w sobie więcej artystycznego 
ducha, czy też nie przeszkadza 
Ci nauka zaawansowanej ma-
tematyki. A może wybierzesz 
trzecią opcję?

Omawiany kierunek ofe-
rują też niepaństwowe szkoły 
wyższe w kraju. Między innymi 
Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej 
w Szczecinie (za miesiąc nauki 
trzeba zapłacić ok. 500 zł), gdzie 
wykłada wielu profesorów 
z poznańskiej ASP. 
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Na wstępnych… 
Nakładają się spory stres 

i świadomość subiektywnej oceny, 
a ponadto egzaminy trwają niekie-
dy po osiem godzin, są wieloeta-
powe, praktyczne i teoretyczne. 
Trzeba być naprawdę dobrze 
przygotowanym, bo miejsc jest 
relatywnie mało – dostają się 
najlepsi z najlepszych.

Jak wygląda rekrutacja na 
politechnikę?

Na przykład Instytut Wzor-
nictwa Politechniki Koszalińskiej 
na obecny rok akademicki egza-
minował kandydatów z rysunku 
(studium postaci lub martwa 
natura) oraz z malarstwa (martwa 
natura). Za każdą część można 
było uzyskać po 15 punktów, 
przy czym zero punktów z jednej 
części egzaminu dyskwalifikowało 
kandydata. W przyszłym roku 
akademickim uczelnia zapowiada 
dodatkowo rozmowę kwalifika-
cyjną sprawdzającą predyspozycje 
do projektowania. 

Bardziej złożone są egzaminy 
na akademie sztuk pięknych, 

a sami zainteresowani określają 
je jako „rzeźnię”. 

Rekrutacja na trwające 
siedem semestrów studia 
(I stopnia) z architektury wnętrz 
na ASP w Gdańsku to egzamin 
dwuetapowy. Pierwszy etap 
– praktyczny – obejmuje i rysu-
nek, i malarstwo, a dodatkowo 
egzamin tzw. specjalistyczny. 
W drugim etapie kandydaci 
rozmawiają o wykonanych przez 
siebie pracach na praktycznym 
egzaminie. O zadaniu specja-
listycznym opowiada Paulina, 

która znalazła się w grupie 
szczęśliwców przyjętych na rok 
akademicki 2008/2009: – Zada-
nia specjalistyczne mogą rozłożyć 
na łopatki. Musieliśmy narysować 
w ołówku wnętrze kamienicy 
widziane z określonego punktu 
w perspektywie horyzontal-
nej tylko na podstawie rzutu 
i zdjęcia fasady budynku oraz 
katalogu przykładowych mebli, 
pomieszanych i niepodpisanych. 
Była też do zbudowania bryła 
wklęsła, statyczna w sześcianie 
(potrzebny brystol). Trzeba było 

Przykładowe uczelnie 
  ASP w Gdańsku, Wydział 

Architektury i Wzornictwa

  ASP w Krakowie, Wydział 
Architektury Wnętrz

  ASP w Poznaniu, Wydział 
Architektury Wnętrz 
i Wzornictwa Przemysłowego

  ASP w Warszawie, Wydział 
Architektury Wnętrz

  ASP we Wrocławiu, Wydział 
Architektury Wnętrz 
i Wzornictwa Przemysłowego

   Politechnika Koszalińska, Instytut 
Wzornictwa 

  Politechnika Łódzka, Wydział 
Budownictwa, Architektury 
i Inżynierii Środowiska 

  Politechnika Białostocka, 
Wydział Architektury

  Uniwersytet Zielonogórski, 
Wydział Artystyczny 

  Wyższa Szkoła Ekologii 
i Zarządzania w Warszawie

  Wyższa Szkoła Sztuki 
i Projektowania w Łodzi 

  Wyższa Szkoła Sztuki 
Użytkowej w Szczecinie

narysować przyrząd służący do 
siedzenia na podstawie zdjęć 
jego części (w rzucie aksonome-
trycznym). Dodatkowa atrakcja 
to zadanie hasłowe, chodziło 
o interpretację i zilustrowanie 
podanych haseł, np. „dom jako 
maszyna do mieszkania”. 

Podobnie wygląda egzamin 
na Uniwersytet Zielonogórski, 
ale zamiast rozmowy kwalifika-
cyjnej liczone są tu punkty ze 
zdawanej na maturze historii 
sztuki (niekoniecznie na roz-
szerzonym).

Przedmioty kierunkowe w kadrze 
Podstawy projektowania architektury wnętrz

kształtowanie przestrzeni w najbliższym otoczeniu człowieka 
– mieszkaniu, miejscu pracy, miejscu odpoczynku i rekreacji; 
wnętrza użyteczności publicznej; projektowanie zieleni i wy-
posażenia terenów; integrowanie w procesie projektowania 
wielu zagadnień z różnych dyscyplin i dziedzin wiedzy; zapis 
i prezentacja projektu wnętrz i wyposażenia

Podstawy projektowania mebli

kształtowanie formy mebli z uwzględnieniem uwarunko-
wań funkcjonalnych, ergonomicznych, technologicznych 
i kulturowych; meble jednostkowe i do produkcji seryjnej 
– przeznaczone do wnętrz mieszkalnych, miejsc pracy oraz 
do przestrzeni publicznych; projektowanie zestawów mebli, 
mebli unikatowych; analiza funkcji mebli współczesnych; nowe 
wzory i sposoby użytkowania mebli; metodyka projektowania 
mebli; modelowanie w skali redukcyjnej i naturalnej

Podstawy projektowania wystaw

założenia ideowe, program i scenariusz wystawy; ekspozycja 
w przestrzeniach otwartych i zamkniętych, wystawy obiektów 
sztuk plastycznych; wystawiennictwo muzealne; specyfika 
oświetlenia wystawienniczego; interdyscyplinarność projek-
towania; formy i metody prezentacji zadań projektowych
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Specjalizacje dostępne 
na architekturze wnętrz 
to projektowanie: wnętrz, 
ogrodów, wystaw 
i widowisk, mebla, 
malarstwa w architekturze 
i urbanistyce.
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Przejście przez sito egza-
minów praktycznych wymaga 
sporo cierpliwości. Zupełnie 
wymierne już koszty poniosą ci 
z Was, którzy zdecydują się na 
studia w szkole niepaństwowej. 

Na przykład w łódzkiej Wyższej 
Szkole Sztuki i Projektowania 
miesięczne czesne wynosi 
ponad 600 zł. 

Plan zajęć
Trzeba się przyzwyczaić, 

że zajęcia na dziennych trwają 
niemal cały dzień, kończą się 
o 18, a czasem i o 20. 

Na zajęciach pierwszego 
roku na ASP najszybciej od-
najdą się ci z Was, którzy są 
po plastyku lub po technikum 
architektoniczno-budowlanym. 
Kształcenie kierunkowe reali-
zowane jest w pracowniach 
– architektury wnętrz, mebli, 
wystaw i w dużym stopniu to 
praca ręczna. Po pierwszym se-
mestrze trzeba już oddać prace 
z poszczególnych pracowni, 

np. wyklejane plansze – kolaże, 
wycinanki, makiety. Pierwszy 
rok jest konkursowy i trzeba 
go po prostu zaliczyć w ter-
minie, włącznie z egzaminem 
z teorii sprawdzającym wiedzę 
z historii sztuki od początku 
do końca średniowiecza. To 
z kolei wiąże się z dokładnym 
przestudiowaniem czterech  
tomów podręcznika do historii 
sztuki świata. 

Na drugim i trzecim roku 
dochodzą zajęcia komputerowe 
i przygotowywanie multime-
dialnych prezentacji. W Wyż-
szej Szkole Sztuki Użytkowej 
w Szczecinie przyszli architekci 
uczą się takich programów, jak:
Corel, Photoshop, 3DS Max, 
AuoCad. Inne przedmioty do 
zaliczenia to materiałoznaw-
stwo (na politechnice), formy 
przemysłowe, komunikacja 
wizualna. Kontynuuje się rzeźbę 
i malarstwo. Dochodzą: geo-
metria wykreślna, konstruk-
cje budowlane, ergonomia, 
oświetlenie, problemy sztuki 
współczesnej. 

Zwieńczenie studiów to 
projekt dyplomowy – kwin-
tesencja zdolności i wiedzy 
wyniesionej ze studiów. 

Jak różne są pomysły na 
pracę dyplomową, dowiecie 
się ze strony: 
www.architekci.pl. n 

Prof. dr hab.
Przemysław Krajewski 
wykładowca na architekturze wnętrz 
w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania 
w Warszawie

Każdy wybierający się na ten kierunek powinien 
mieć zamiłowania artystyczne – wykazywać się 

wyobraźnią przestrzenną i podstawową kulturą plastyczną sprowadza-
jącą się do ogólnego wyczucia koloru, formy, kontrastu, kompozycji 
płaskiej i przestrzennej.

Na zajęciach teoretycznych w naszej szkole studenci zdobywają wiedzę 
dotyczącą zagadnień architektoniczno-budowlanych, detalu architektonicznego 
i wnętrzarskiego. Natomiast przedmioty praktyczne są przede wszystkim 
związane z projektowaniem wnętrz, mebli, sprzętów, detali architektonicz-
nych, a także wystawiennictwem i komunikacją wizualną. W toku studiów 
studenci uczestniczą w praktykach, głównie plenerowych o charakterze 
rysunkowo-malarskim, inwentaryzacyjnym lub projektowym.

Po ukończeniu czteroletnich studiów licencjackich architekt wnętrz 
jest przygotowany do pracy w zespole projektowym. Jeżeli zamierza 
pracować samodzielnie, powinien podjąć dalsze studia i odbyć kil-
kuletni staż. Przyszłym kandydatom polecamy kursy dokształcające 
w dziedzinie kultury i sztuki, ważna jest ogólna znajomość współczesnej 
architektury i wnętrz. 

Zawód ten można wykonywać teoretycznie wszędzie na świecie. 
Najważniejsze, ile absolwent sobą reprezentuje. Ewentualni zagra-
niczni pracodawcy sami są w stanie ocenić wartość młodych polskich 
projektantów.

wykładowca na architekturze wnętrz 

Od 
wykładowcy  
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