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cel przedmiotu 

Przyszły inżynier, projektant środowiska fizycznego, różnych produktów i urządzeń, technologii informatycznych czy 

manager powinien poznać potrzeby użytkownika swoich produktów i usług. Cykl wykładów „Projektowanie Uniwersalne – 

Design for All”  ma przybliżyć studentom Politechniki Gdańskiej społeczne uwarunkowania wykonywanego w przyszłości 

zawodu. Wrażliwość na potrzeby innych członków społeczności lokalnej, poznanie ich potrzeb staje się obecnie wyzwaniem 

dla rozwoju i wprowadzania innowacyjnych produktów, które uwzględniałyby różnorodne potrzeby odbiorcy w zakresie 

mobilności i percepcji. Wykłady mają zainspirować studentów do działań na rzecz innych zarówno poprzez swoją pracę 

zawodową, ale także poprzez działania społeczne. Studenci będą mogli pozyskać tzw. umiejętności miękkie takie jak: 

wrażliwość społeczną, definiowanie problemów do rozwiązania i umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym. 

metody 

dydaktyczne 
Wykłady, panele dyskusyjne język wykładowy polski 

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

efekty kształcenia z przedmiotu 

sposoby 

weryfikacji 

efektu*** 

K2_K05 

potrafi w sposób świadomy i poparty doświadczeniem zaprezentować efekty swojej pracy, przekazać 

informacje w sposób powszechnie zrozumiały, komunikować się, dokonywać samooceny oraz 

konstruktywnej krytyki efektów pracy innych osób 

SK2 

K2_W05 
ma pogłębioną wiedzę na temat zagadnień społecznych związanych z projektowaniem i realizacją 

obiektów rozwiązań technicznych wynikających ze swojej pracy zawodowej. 
SW2 

K2_K04 ma wzbogacone doświadczenie we współpracy w grupie i w podejmowaniu w niej różnych ról SK1 

K2_K09 
rozumie potrzebę promowania, formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii 

dotyczących działalności wykonywanych w swoim zawodzie 
SK4 

K2_U10 

sporządza opracowanie tekstowe dotyczące problematyki związanej z projektem rozwiązań 

technicznych, korzystając z literatury i innych źródeł integruje uzyskane informacje, dokonuje ich 

interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciąga wnioski oraz formułuje i wyczerpująco uzasadnia opinie 

SU1, SU5 

K2_K06 

ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności w swoim zawodzie, jej 

wpływu na środowisko oraz związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ma 

świadomość odpowiedzialności za przeciwdziałanie dyskryminacji poprzez odpowiednie wykonywanie 

swojego zawodu 

SK5 

K2_K02 

potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem swojego zawodu, prawidłowo 

identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z tym zawodem, dokonuje oceny ryzyka i potrafi ocenić 

skutki wykonywanej działalności w zakresie swojej działalności zawodowej, 

SK5 

***należy wstawić, korzystając z poniższej listy, symbol stosowanego sposobu weryfikacji: 

  wiedza: umiejętności:  kompetencje społeczne: 

SW1 ocena  wiedzy faktograficznej, 
SU1 ocena realizacji zadania, SK1 ocena umiejętności pracy w grupie, 

SU2 ocena umiejętności analizy informacji, SK2 ocena postępów pracy, 

SW2 ocena prezentacji, SU3 
ocena umiejętności wykorzystania wiedzy 

uzyskanej w ramach różnych modułów 
SK3 ocena umiejętności organizacji pracy, 

SW3 ocena opracowania tekstowego. 

SU4 
ocena umiejętności korzystania z metod i 

narzędzi,   
SK4 ocena umiejętności komunikacji, 

SU5 ocena prezentacji. SK5 
ocena umiejętności rozwiązywania 

problemów związanych z zawodem. 

*godziny wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem akademickim 

** praca własna studenta 



treści 

programowe 

1. Odpowiedzialność społeczna projektanta wynikająca z oczekiwań i prawnych aspektów tworzenia środowiska 

przyjaznego wszystkim. 

2. Savoir – vivre i społeczna odpowiedzialność zawodowa. Spotkania z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych reprezentujących osoby z różnymi niepełnosprawnościami i warsztaty – „Poznaj mnie i moje 

potrzeby”. 

3. Percepcja – nasze zmysły w postrzeganiu otoczenia.. 

4. Inclusive design  - jak projektować by niedyskryminować. 

5. Rozwój wsparcia mobilności poprzez zastosowanie innowacyjnych produktów. 

6. Design Thining - metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o szerokie zrozumienie 

problemów i potrzeb użytkowników. 

7. Partycypacja społeczna – budowanie modelu współpracy w procesach projektowych. 

literatura 

literatura podstawowa: 

Brown Tim: Zmiana przez design: jak design thinking zmienia organizacje i pobudza innowacyjność, Wydawnictwo LIBRON, 

Wrocław 2013 

Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, 

Wysocki M. : Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom. Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa, 2015 r. 

„Partycypacja społeczna i aktywizacja w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnych” red. B. Lewenstein, J. Schindler, R. 

Szkrzypiec, WUW, CAL Warszawa 2010 

literatura uzupełniająca: 

„Przestrzeń publiczna dzielnicy w partycypacyjnym planowaniu strategicznym”, redakcja Gabrieli Rembarz i Justyny 

Martyniuk-Pęczek. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Gdańsk, 2015, 

Wysocki Marek., Projektowanie otoczenia dla osób niewidomych. Pozawzrokowa percepcja przestrzeni, Wydawnictwo 

Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010, 

 

przykładowe 

pytania/ 

zadania 

Warunki dostępności trasy dojścia do mieszkania w strefie półprywatnej i publicznej z uwzględnieniem potrzeb osób z 

niepełnosprawnością. 

Mała architektura  w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej – rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne. 

Zarządzanie infrastrukturą mieszkania z uwzględnieniem uwarunkowań energetycznych i ekologicznych. 

warunki 

zaliczenia 

przedmiotu 

kryteria oceny 

Obecność na zajęciach. 

Prezentacja rozwiązań projektowych. 

praktyki w 

ramach 

przedmiotu 

Nie dotyczy 

 


