
Szkolenia
Usługa Opis Cena 

standardowa
Cena po 
30% 
rabacie

SketchUp Pro 
2016 - 2 dni 
(16 godzin)

Program do 
projektowania 3D 
- projekty wnętrz 
oraz bryły 
budynku

Szkolenie dla osób początkujących

Program szkolenia:
Narzędzia podstawowe
Large tool set
Przekroje (section), warstwy (layers)
Layout’y
Tutoriale
Plugins
Wearehouse 3D pobieranie gotowych modeli i ich 
import do programu
Zaznaczanie selections
Narzędzie move i off set
Komponenty, tworzenie grupy, funkcja explode
Wypełnianie, pull and push w różnych funkcjach
Skalowanie, wymiarowanie
Tekst 3d, kątomierz
Follow me - wyciągnij wzdłuż
Relocate Component Axes
How to make kitchen cabines?
How to create realistic bowl?
Komponenty dynamiczne
Położenie kamery, wysokość kamery
Skróty klawiszowe
Sceny
Projekt krzesła
Tworzenie otworów okiennych i drzwiowych
Projekt dachu spadowego
Projekt krętych schodów
Projekt prostych schodów zewnętrznych
Budowa bryły stadionu w 30 sekund
Projektowanie ubrań
Projektowanie biżuterii- pierścionków
Projekt skrzynek i materiałów ogrodowych
Projekt mieszkania wraz z wyposażeniem i 
wprowadzeniem faktur
Projekt domu jednorodzinnego - bryła zewnętrzna
i wiele innych ćwiczeń…

400 zł 
za 2 dni

280 zł
za 2 dni

140 zł 
za dzień

17 zł za 
godzinę



Szkolenia
V-Ray 2.0 for 
SketchUp 
2016 - 1 dzień 
(8 godzin) 

Jest to silnik 
renderujący dla 
Programu 
SketchUp - dzięki 
któremu możemy 
uzyskać 
fotorealistyczne 
wizualizacje 
naszych obiektów i 
wnętrz.

Szkolenie dla osób początkujących
V-Ray
- Omówienie podstawowych funkcji i parametrów
- Materiały
- Światła
- Ustawienie kamery
- Parametry renderowania
- Optymalizacja ustawień renderowania
- Praca nad wyjściowymi plikami

Photoshop
Praca na pliku
- Obróbka przykładowego renderu
- Filtry
- Parametry barwy i nasycenia
- Kontrast i jasność
- Wycinanie i dodawanie dodatkowych elementów
- Umiejętne używanie plików wyjściowych z V-Ray’a

200 zł 140 zł

17 zł za 
godzinę



Szkolenia
Projektowanie, 
stylizacja i 
dekoratorstwo 
wnętrz (100 h)

12 dni
weekendowo lub 
dziennie

Kurs obejmuje poniższe zagadnienia:
Teoretyczne (w tym wizyty w sklepach i wnętrzach 
deweloperskich):
• Style we wnętrzach (analiza ok. 40 stylów)
• Trendy, triki dekoratorskie i najczęściej popełniane 
błędy we wnętrzach
• Ergonomia każdego pomieszczenia
• Oświetlenie (dobór odpowiedniego oświetlenia, 
oznaczenia na opakowaniach)
• Barwy we wnętrzach, rodzaje farb, znaczenie 
kolorów
• Materiałoznawstwo (drewno, rodzaje płytek, szkło, 
tworzywa sztuczne, hydroizolacje itd.)
• Wyposażenie domu (lodówki, pralki, zmywarki, płyty, 
zlewozmywaki, prysznice, wanny, umywalki, baterie, 
misy ustępowe itd.)
• Projektowanie zabudowy kuchennej
• Projektowanie układów kafli i podłóg
• Projektowanie sufitów podwieszanych szaf i 
garderoby
• Projekty instalacji elektrycznej
• Projektowanie dla osób niepełnosprawnych
• Projekt budowlany - elementy konstrukcji
• Projekt architektoniczny - dokumentacja
• Oznaczenia graficzne w projektach
• Inwentaryzacja wnętrza
• Współpraca z klientami i wykonawcami
• Kosztorys, zakres wykonawstwa i konstruowanie 
umowy
• Podstawy prawa budowlanego
Rysunek odręczny
• Podstawy rysunku architektonicznego, skale, 
perspektywy
• Rzuty poziome i pionowe wnętrz, aksjonometria
• Projektowanie lokali użytkowych (np. lokal 
usługowo-biurowy, restauracja)
Program SketchUp Pro 2016 i V-ray 2.0 for SketchUp 
Pro:
• Od podstawowych narzędzi i ćwiczeń praktycznych, 
po projekt mieszkania wraz z wyposażeniem i 
wizualizacją.

1500 zł 1050 zł

87 zł za 
dzień

10 zł za 
godzinę



Szkolenia
 Dietetyka

4 dni 
weekendowo

1. Wstęp do dietetyki.  

• Podstawowe czynności ludzkiego organizmu: krążenie, 
oddychanie, wydalanie, trawienie (odżywianie) 

• Metabolizm – anabolizm, katabolizm 

• Układ pokarmowy, trawienie - wchłanianie 

• Metodologie wyliczania PPM/CPM; zapotrzebowanie 
energetyczne organizmu; wartość energetyczna 
pożywienia; równoważniki energetyczne, normy spożycia 
składników odżywczych – proporcje; normy BMI, NMC wg. 
FAO/WHO/UNU/Wydziału Zdrowia USA 

• Energia chemiczna zawarta w pożywieniu, jednostki 
energii (cal, kcal, kJ, MJ) 

• Indeks glikemiczny, ładunek glikemiczny 

• Zaburzenia łaknienia, alergie – nietolerancje pokarmowe 

2. Planowanie żywienia 

• Układanie jadłospisów 

• Rodzaje i przetwarzanie produktów spożywczych;  

• Planowanie żywienia dla sportowców, ciężarnych, 
karmiących, itp. 

• Planowanie żywienia w zaburzeniach odżywiania 
(insulinooporność, cukrzyca, itp.), po urazach, zabiegach, 
w traumatologii z elementami rehabilitacji, itp. 

• Gospodarka wodno-elektrolitowa, równowaga kwasowo-
zasadowa 

• Bilans witamin i składników odżywczych 

• Tabele kaloryczne, energetyczne 

3. Wpływ żywienia na skórę; rozstępy, nawodnienie, itp. 

4. Żywienie w sporcie (w różnych dyscyplinach sportowych);  

• fizjologia wysiłku w zarysie - szlaki metaboliczne 
pozyskiwania energii;  

• anatomia w zarysie – osteologia, myologia, artrologia. 

• integrowanie planu żywieniowego z planem treningowym;  

• odnowa biologiczna; mechanizm skurczu, bólu i prewencja 
żywieniowa 

• redukcja tkanki tłuszczowej, budowanie beztłuszczowej 
masy mięśniowej 

• strefy treningowe, próby wysiłkowe 

• typy sylwetek wg. typologii Kretschmera 

5. Żywienie a zdrowie – prewencja chorób cywilizacyjnych 

6. Rodzaje diet, diety alternatywne 

7. Suplementy żywieniowe, interakcje leków z produktami 
spożywczymi 

8. Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa 

9. Żywienie ludzi zdrowych i chorych; dzieci i dorosłych; młodych i 
starych; choroby dietozależne. Profilaktyka i leczenie 
żywieniowe.

650 zł 
za 4 dni

500 zł 
za 4 dni

125 zł 
za dzień

15 zł za 
godzinę



Szkolenia

Zapisy przyjmowane są telefonicznie +48 883 65 90 69 lub mailowo:  
szczesna.architekt@gmail.com
Terminy szkoleń ustalane są indywidualnie.
Wszyscy uczestnicy otrzymują fakturę za usługę oraz certyfikat ukończenia kursu.

Usługa 
zaprojektowani
a mieszkania 
przez 
architekta 
wnętrz 

• aranżacje wnętrz
• instalacji elektrycznych
• sufitów podwieszanych
• układów podłóg i kafli
• zabudowy kuchennej
• łazienek, salonów, jadalni, sypialni
• zabudowy szaf i garderoby
• projekty mebli
• stylizacja wnętrz, kolorystyka
• ergonomia każdego z pomieszczeń
• dobór materiałów oraz szczegółowe wyliczenia
Nadzór nad wykonawstwem
Własne ekipy budowlane

50 zł/
metr kw.

1200 zł 
sama 
kuchnia i 
łazienka

35 zł/
metr kw.

840 zł 
sama 
kuchnia i 
łazienka


