Dekorowanie wnętrz i home staging
Na tym kierunku zdobędziesz umiejętności z zakresu projektowania i realizowania wystroju wnętrz, a także
pozyskiwania materiałów i elementów niezbędnych do ich aranżacji. Dodatkowo dowiesz się jak stylizować
wnętrza oraz przygotować nieruchomość do wynajmu lub sprzedaży. Nauczysz się doradzać klientowi w zakresie
m. in. zmian umeblowania, kolorów ścian, wzorów tapet, rodzajów oświetlenia, zasłon i firan oraz w wyborze dzieł
sztuki dopasowanych do stylu i warunków, jakie stwarza dane pomieszczenie.

TYLKO W TEB EDUKACJA!
ABSOLWENT OTRZYMUJE:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu według rozporządzenia MEiN
Dyplom TEB Edukacja
Zaświadczenie o przebiegu kształcenia na kursie Dekorowanie wnętrz
i home staging
Referencje zawodowe dla najlepszych

PRZEDMIOTY:
Zarys historii architektury i designu
Wprowadzenie do projektowania - źródła inspiracji, trendy, moodboardy
Elementy prawa budowlanego
Ergonomia - zastosowanie miar we wnętrzach
Współpraca z klientem - wycena prac projektowych, etapy powstawania projektu,
negocjacje, nadzór autorski
Dokumentowanie techniczne - rzuty, widoki, przekroje, arkusze, szkice odręczne.
Pomiar i inwentaryzacja wnętrza
Przygotowanie projektu koncepcyjnego wnętrza
Materiały i technologie wykańczania wnętrz
Teoria i zastosowanie kolorów we wnętrzach
Opracowywanie projektu wykonawczego - instalacje
Projektowanie mebli, zabudowy i detali
Projektowanie oświetlenia we wnętrzach
Metody prezentacji projektu
Projektowanie wnętrz mieszkalnych
Projektowanie wnętrz użyteczności publicznej
Home staging
Obsługa specjalistycznego oprogramowania komputerowego: Google SketchUp
Podstawy specjalistycznego oprogramowania komputerowego: Autodesk AutoCAD

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:
Firmy zajmujące się projektowaniem wystroju wnętrz
Pracownie architektoniczne
Czasopisma branżowe
Sklepy i salony meblarskie, markety budowlane
Studia kuchni i łazienek
Własna działalność gospodarcza

OKRES KSZTAŁCENIA:
1 rok

TRYB NAUCZANIA:
weekendowy

CO ZYSKUJESZ?
Naukę w nowoczesnych, profesjonalnie
wyposażonych pracowniach
Wysoką jakość kształcenia potwierdzoną
pozycją lidera TEB Edukacja w zakresie
zdawalności egzaminów zawodowych
Nadzór nad procesem dydaktycznym
sprawowany przez nauczycieli praktyków aktywnie działających
w danej branży
Zajęcia praktyczne
Naukę zawodu realizowaną w oparciu
o nowoczesne metody kształcenia
z wykorzystaniem formuły blendedlearning
Dostęp do szerokiej gamy kursów
e-learningowych
Dostęp do Office 365 w chmurze
Certyfikaty:
Home staging
Certyfikat TEB Edukacja potwierdzający
podstawową znajomość programu
SketchUP

NASI PARTNERZY:

ProGrupa – wiodący dostawca specjalistycznego
oprogramowania dla branży projektowej w Europie
Środkowo-Wschodniej, polski dystrybutor programów
SketchUp oraz V-Ray, a także dostawca rozwiązań
edukacyjnych i szkoleniowych.

SketchUp jest profesjonalnym narzędziem do tworzenia wysokiej jakości modeli 3D o rozbudowanych
funkcjonalnościach pozwalających zrealizować szeroki zakres projektów.

Zapisz się online!

www.teb.pl

