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Psychologiczne podstawy kształtowania przestrzeni (AK, S2 s. 2) 

Cel: 

• Zrozumienie i poznanie koncepcji kształtowania przestrzeni w kontekście 
potrzeb i zachowań człowieka.  

• Zrozumienie zwiazku pomiedzy cechami przestrzeni a formami zachowań 
człowieka oraz atrakcyjnością przestrzeni. 

Program 

Wprowadzenie - związki architektury z psychologią. Metody badań środowiskowych. 
Mapy behawioralne i ocena jakości rozwiazań przestrzennych. Psychologiczne 
podstawy kształtowania przestrzeni dla wybranych grup użytkowników: 
projektowanie uniwersalne (osoby starsze, niepełnosprawne), projektowanie dla 
dzieci. Psychologiczne podstawy kształtowania przestrzeni pracy, rekreacji i zabawy. 
Wpływ cech przestrzeni na zachowania użytkowników. Poczucie miejsca i 
przestrzeni. Swojskość. Bezpieczeństwo.  

Zaliczenie przedmiotu 

Prezentacja multimedialna 15-20 min. opracowywana w 2-3 osobowym zespole na 
wybrany temat: 

• Rozwój hortiterapi jako dyscypliny wiedzy.  

• Terapeutyczny wpływ natury na człowieka. 

• Oddziaływanie pozytywne i negatywne przestrzeni na człowieka.  

• Zasady kształtowania bezpiecznej przestrzeni publicznej. 

• Zasady projektowania ogrodów terapeutycznych (np. sensorycznych, 
przyszpitalnych, dla osób starszych itp.). 

• Nowe idee w projektowaniu przestrzeni zabaw - alternatywne place zabaw. 
(studium przypadku - projekty i realizacje). 

• inny temat zaproponowany przez studentów, związany z tematyką zajęć. 

Oddanie pracy: zgromadzony materiał informacyjny, źródłowy oraz prezentacja 
nagrane na płytę CD. Ocenie podlega zarówno sposób i forma przedstawienia 
materiału jak i stopień wyczerpania tematu. 
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Rok 2014/2015, sem. zimowy 
Wykłady: śr. 10.00-11.30  
Prowadzący:                                                 
dr inż. arch. Magdalena Czałczyńska,  

e-mail: magdalena.czalczynska-
podolska@zut.edu.pl 
Konsultacje: Katedra Projektowania 
Krajobrazu, czw. godz. 13.00-14.30 

System pracy: 

Spotkania co tydzień. Praca na zaliczenie 
w 2-osobowych zespołach  

Milestones 

29.10.2014 
I Konsultacje dotyczące prezentacji 
(ustalenie dokładnie tematu i zakresu 
prezentacji) 

 

03.12.2014 
II Konsultacje dotyczące prezentacji 
(sprawdzenie stanu zaawansowania pracy 
na ocenę) 
 

15.01.2015, 22.01.2015,  

Zaliczenie - prezentacje studenckie  

(wybór terminu prezentacji po 
zaakceptowaniu przygotowanego 
matriału na ostatnich konsultacjach) 
 
 

 
 
 
 
 

 


