
Harmonogram zajęć dla Kursu Projektowania Mebli online  

Zajęcia 17 00 – 19 00  

04.mar 17 00 

19 00 

Rozpoczęcie kursu 

Aktualne trendy w meblach, trendy w stylach wnętrz – czyli jak projektować mebel osadzony w konkretnym stylu?   

ikony designu – czyli czym jest dobry design ? 

Przedstawienie zakresu pracy dyplomowej  

Praca domowa – przygotuj prezentację i moodboard inspiracyjny dla przydzielonego stylu 
11.mar 17 00 

19 00 
Podstawy ergonomii i funkcjonalności mebli – antropometria / ergonomia wnętrza 

Jak prawidłowo wykonać inwentaryzację wnętrza ? sposoby oznaczeń, narzędzia do pomiarów itd. 
18.mar 17 00 

19 00 
 Prezentacja prac domowych z dnia 4/03 

 
25.mar 17 00 19 00 Sketchup 1 Praca domowa – ćwiczymy sketchup 
01.kwi 17 00 

19 00 

 Projektowanie mebli kuchennych – ergonomia kuchni, jak rysować projekt, skala, przekrój, aksonometria . 

Podstawowe systemy oznaczeń. Estetyka projektu.  

Praca domowa – projekt mebli kuchennych wg ząłożeń dyplomowych  
04.kwi 17 00 

19 00 

Materiałoznawstwo meblowe, innowacyjne materiały meblowe, omówienie cech, wytrzymałości, wskazanie 

możliwości zastosowań 

Praca domowa – mebel kreatywny, np. stolik kawowy wg założeń kreatywnych 
08.kwi 17 00 

19 00 

 Mebel tapicerowany – przegląd trendów, wzornictwa, możliwości wykonawczych w projekcie indywidualnym ; 

mebel siedziskowy do przestrzeni publicznej   



ikony designu – czyli czym jest dobry design ? 

 

11.kwi 17 00 
19 00 

Kreatywne ćwiczenia sketchup 2  

15.kwi 17 00 

19 00 

Omówienie prac domowych kuchnie,  

test znajomości ikon designu  

Podstawowe zagadnienia konstrukcyjne oraz wytrzymałość materiałów – czyli jak to robią znani twórcy designu 

? ( Karim Rashid, Zaha Hadid, Starc ..itd )  

typy mebli i możliwości obróbki stolarskiej > meble lite, z płyty itp., 

sposoby konstrukcji szafek, mebli skrzyniowych 
22.kwi 17 00 19 00 Caddekor 1 
25.kwi 17 00 19 00 Caddekor 2 
29.kwi 17 00 19 00 Design dziecięcy 

06.maj 17 00 

19 30 

Projektowanie mebli salonowych - zabudów „pod wymiar” np. zabudowa regałowa, telewizora itd. … , 

podstawowe systemy oznaczeń, sposób przygotowania dokumentacji projektowej  

Sketchup 3 

09.maj 17 00 19 30  Caddekor 3 
13.maj 17 00 

19 30 
Projektowanie mebla skrzyniowego, sypialnie - łóżka, garderoby inne…  

Sketchup 4 – ćwiczenia w programie 
16.maj 17 00 

19 30 
• Współpraca z klientem i kontrahentami: 

Zasady pisania umów i ofert 

badanie potrzeb klienta 



jak przygotować wycenę? współpraca z wykonawcami; granice odpowiedzialności zawodowej 

Konsultacja prac dyplomowych, test wiedzy 

20.maj 17 
00 

19 
00 

 Zakończenie kursu, prezentacje prac dyplomowych 

 


