
studencka utopia – projekt kampusu akademickiego



interesuje nas wrocław – miasto studentów, drogowa dżungla 
i trochę dziwna przestrzeń do życia

mówi się – wrocław, miejsce spotkań

mówimy – wrocław, miejsce, w którym wiele trzeba zrobić, 
żeby się spotkać

chcemy zmienić to miejsce – idealizm? raczej optymizm 

zaczynamy od akademików



pierwszy etap – badanie świadomych preferencji 
przestrzennych

drugi etap – konstrukcja marki dla kampusu akademickiego

trzeci etap – komunikacyjny projekt kampusu

czwarty etap – makieta / wizualizacja kampusu 



postrzeganie akademików i domów studenckich

świadome preferencje przestrzenne

rekonstrukcja profilu użytkownika

wizualizacja pokoju akademickiego

rekonstrukcja sytuacji socjalnych



wywiad ankietowy ze standaryzowaną listą pytań

studenci instytutu dziennikarstwa i komunikacji społecznej

15.03.2010 – 20.03.2010 – studia dzienne

80 respondentów ≈ 150 krótkich odpowiedzi 



wyniki badań – świadome preferencje przestrzenne – part I



zdecydowana większość studentów instytutu dziennikarstwa

i komunikacji społecznej, nigdy nie korzystało z akademików. 

w odpowiedziach nie uwzględnialiśmy użytkowania 
akademików na okoliczność jednorazowych imprez lub 
spotkań ze znajomymi. 

interesowało nas długoterminowe użytkowanie akademików

korzystałem – 27% 

nie korzystałem – 73% 

użytkowanie akademików



studenci instytutu dziennikarstwa i komunikacji społecznej, 
którzy korzystali lub nadal korzystają z akademików upatrują 
takiego stanu rzeczy w ekonomii – tani nocleg. 

dla 33% respondentów istotne jest towarzysto – przyjaźń, 
towarzystwo do imprez, znajomi.

brak alternatywy, najczęsciej oznacza brak finansów na własne 
mieszkanie lub daleką drogę do domu.

towarzystwo– 33% 

tani nocleg– 50% 

brak alternatywy– 17% 

użytkowanie akademików



większa część respondentów albo mieszka z rodziną – 
najczęściej są to studenci z wrocławia, lub posiada własne 
mieszkanie – respondenci rzadko wskazują stancję jako 
alternatywę dla akademików.

duża część ankietowanych zwraca uwagę warunki panujące 
w akademikach i intymną przestrzeń proksemiczną.   

nie potrzebuję– 19% 

mieszkam z rodziną– 38% 

nie odpowiadają
mi warunki – 19% 

własne mieszkanie– 25% 

użytkowanie akademików



podstawowym skojarzeniem dla studentów jest impreza oraz 
jej substytuty – hałas, alkohol i bałagan.

ankietowani raczej nie kojarzą akademików z nauką, 
współpracą itp. 

impreza to podstawowe skojarzenie z akademikami we 
wrocławiu – czy tylko we wrocławiu? 

alkohol– 9% 

imprezy – 26% 

bałagan – 6%  

hałas– 13% 

skojarzenia z akademikami



ankietowani wskazują głównie na dobre warunki, jakie powinny 
panować w akademiku – 16%.

akademik również powinien kojarzyć się z imprezą i tzw. 
akademicką atmosferą, przejawiającą się w spotkaniach ze 
znajomymi, zabawami itd. 

z drugiej strony akademik powinien być miejscem spokojnym 
– przygotowanym do nauki. 

spokój – 8% 

dobre warunki – 16% 

akademicka
atmosfera – 7%  

imprezy – 12% 

skojarzenia z akademikami – założenia normatywne



respondenci nie mają szczególnie oryginalnych preferencji. 
zależy „im” na porządku – akademik, powinien być czysty. 

dla 15% respondentów akademik powinien być tani – 
relatywnie tańszy niż stancja w mieście. 

nowoczesne studiowanie wiąże się dla respondentów z 
nowoczesnym i komfortowym akademikiem. 

nowoczesny– 7% 

czysty – 21% 

komfortowy – 7%  

tani – 15% 

idealny akademik



respondenci są zgodni. z akademików korzystają osoby, które 
pochodzą z innych miast – najczęściej małych miejscowości. 

studenci z akademików są tolerancyjni i biedni, ale również 
imprezowicze i alkoholicy. respondenci mają pozytywne 
skojarzenia z mieszkańcami akademików i domów 
studenckich. 

biedni – 11% 

z innych miast – 20% 

imprezowicze – 8%  

tolerancyjni– 15% 

społeczny konstrukt użytkownika



student korzystający z usług akademika, czy domu 
studenckiego jest wyluzowany.

lubi imprezy, przez co jest osobą zabawną, tolerancyjną i 
otwartą. pomimo wielu odpowiedzi związanych z alkoholem i 
narkotykami, student z akademika jest konstruowany jako 
osoba pozytywna, przyjazna – nieszkodliwa. 

tolerancyjny – 13% 

wyluzowany – 13% 

otwarty – 10%  

imprezowicz– 15% 

społeczny konstrukt użytkownika



studentom zależy głównie na dostępie do komputerów i 
internetu. w związku z dużą ilością materiałów oczekują 
dostępu do ksero. 

z odpowiedzi wynika, że najbaedziej porządany sprzęt w 
akademiku to sprzęt elektroniczny. zdecydowanie mniej 
potrzebne są książki i... meble. 

komputery z internetem– 17% 

komputery – 20% 

TV – 13%  

ksero – 19% 

preferencje dotyczące sprzętu



według respondentów w akademikach można jeść, pić i spać 
– przy czym picie związane jest bezpośrednio ze 
spożywaniem alkoholu – piwo, wino, vódka. 

picie w akademikach również wiąże się z imprezowaniem, 
najmocniej manifestowaną cechą wśród wszystkich 
odpowiedzi. 

sex, drugs & rock’n’roll. 

jeść – 13%

imprezować – 22% 

spać – 12%  

pić – 19% 

wykorzystanie akademików



respondenci zauważają potrzebę nauki, jako głównej 
czynności, którą powinno się wykonywać w akademiku. 

nadal wysokim natężeniem cechuje się impreza, zabwa oraz 
konsumpcja.

wysoko w odpowiedziach jest podejście funkcjonalne – 
akademik służy odpoczynkowi oraz jako hotel. 

nocować – 14%

uczyć się – 16% 

żyć – 7%  

imprezować – 14% 

wykorzystanie akademików - normatywnie



tani nocleg, towarzystwo, dostępny, 

otwarty, komputery, internet, ksero, 
hałas, alkohol, akademicka atmosfera, nowoczesny, 

dostępny, zabawa, hotel, dobre warunki, 

towarzystwo, imprezy, spokój, luz, narkotyki

co jest ważne według respondentów? 



tani nocleg, towarzystwo, dostępny, 

otwarty, komputery, internet, ksero, 
hałas, alkohol, akademicka atmosfera, nowoczesny, 

dostępny, zabawa, hotel, dobre warunki, 

towarzystwo, imprezy, spokój, luz, narkotyki

na czym musimy się skupić?



badania empiryczne – świadome preferencje przestrzenne– part II 



spróbowaliśmy czegoś nowego.

poprosiliśmy respondentów o zwizualizowanie idealnego pokoju 
dla dwóch osób. powodowała nami ciekawość ludzkiej 
wyobraźni.

metoda dała nam do myślenia. ujawniła kolejne problemy, ale 
też rozwiązania – wiemy jedno doświadczenie jest granicą 
poznania i wyobraźni. 

visual preference



otrzymaliśmy 53 wizualizacje idealnego pokoju.

analiza materiału badawczego pozwoliła nam wygenerować 10 
podstawowych zmiennych.

układ, wyposażenie, ilość pokoi, podział, okna, balkon, media, 
kuchnia, łazienka, przestrzeń. 

visual preference



projektując idealny pokój respondenci zdecydowanie wybrali 
format prostokątu, prezentując długi i wąski pokój.

format pokoju

96% prostokąt

2% kwadrat
2% koło



wizualizacje wskazują na ekstrawertyczny charakter pokoju. 
respondenci nie mają nic przeciwko transparentnej przestrzeni 
dla dwóch osób. trzecia część respondentów wymaga 
dzielenia pokoju na dwie odrębne części. sposób dzielenia 
wykazany przez respondentów to meble lub parawan – rzadko 
ścianka działowa. 

układ pokoju

71% otwarty

29% dzielony



jeden pokój dla dwóch osób jest według większości 
respondentów odpowiedni. 11% badanych dzieli przestrzeń 
pokoju na dwie odrębne części, projektując przy okazji część 
kuchenną i toaletę. 

ilość pokoi

89% jeden pokój

11% dwa pokoje



respondenci nie wykazują potrzeby wprowadzenia toalety. jak 
wynika z analizy wizualizacji przestrzennych łazienka jest 
potrzebna tylko 18% respondentów. pojawia się pytanie, jak 
dbać o higienę i potrzeby fizjologiczne w domu studenckim?

łazienka i wc

82% nie

18% tak



jedzenie dla respondentów to bardzo istotny aspekt życia w 
domu studenckim.w wizualizacjach brakuje elementu jedzenia i 
samej przestrzeni do spożywania posiłków. pojawiają się kolejne 
pytania, jak jeść? jak zaaranżować przestrzeń? wspólnie czy 
intymnie?  

aneks kuchenny

77% nie

23% tak



w każdej wizualizacji pojawiały się trzy elementy umeblowania: 
łóżko, szafa i biurko. można zaryzykować wniosek, że 
respondenci projektując przestrzeń wykazali się 
funkcjonalizmem – łóżko do spania, biurko do nauki, szafa – do 
trzymania ubrań etc. 

meble

łóżko[a]
biurko[a]
szafa[y]



jedynie 10% wszystkich wizualizacji ukazało potrzebę 
wprowadzenia mediów do pokoju akademickiego. jeżeli 
respondenci zaznaczali media to był to komputer lub telewizor. 
to ciekawe zwłaszcza w kontekście testu preferencji 
przestrzennych, w którym dla respondentów najważniejszym 
wyposażeniem akademika był komputer z dostępem do 
internetu.   

media

80% komputer

20% tv



respondenci umieszczają wszystkie meble i przedmioty przy 
ścianach – na środku jest miejsce dla stołu lub biurka. 
najczęściej środek pozostaje wolną przestrzenią. respodenci 
starają się jak najbardziej oddalić od siebie łóżko i biurka. 
transparencja i ekstrawertyczność w pokojach akademickich 
zdaje się być sztuczna.  

układ

łóżko szafa biurko

łóżko szafa biurko

wolna przestrzeń



prawie połowa respondentów nie zauważa potrzeby 
instalowania w pokoju okna. identyczna liczba taką potrzebę 
manifestuje. tylko 6% badanych wprowadza do swojej 
przestrzeni balkon. 

światło

6% balkon

47% okno

47% brak okien



statystyczny przekrój pokoju studenckiego zakłada ukrytą 
introwertyczność pomieszczenia. meble rozmieszczone są 
jedynie pod ścianą. środek pokoju zakłada wolną przestrzeń dla 
użytkowników. zastanawiający jest brak artybutów i prywatnych 
przedmiotów użytkowników. schemat cechuje się raczej 
ascetycznym funkcjonalizmem.musimy nadal odpowiedzieć na 
wiele pytań związanych z proksemiką domu studenckiego.  

rzut przestrzenny



badania empiryczne – świadome preferencje przestrzenne– part II a



uważamy, że na wyniki badań „visual preference” mógł wpłynąć 
format arkusza badawczego. wyeliminowaliśmy tą zmienną 
wprowadzając amorficzny arkusz badawczy [format kartki a4].

wymiary pierwszego formatu: 210mm x 70mm

wymiary drugiego formatu: 210mm x 297mm  

visual preference



otrzymaliśmy 48 wizualizacji idealnego pokoju.

analiza materiału badawczego pozwoliła nam wygenerować 10 
podstawowych zmiennych.

układ, wyposażenie, ilość pokoi, podział, okna, balkon, media, 
kuchnia, łazienka, przestrzeń. 

visual preference



ponownie zauważamy, że zdecydowana większość 
respondentów projektowała prostokątny format pokoju. 
amorficzność kartki nie wpłynęła znacząco na wyniki badania.

format pokoju

87% prostokąt

9% kwadrat
4% koło



wizualizacje wskazują na ekstrawertyczny charakter pokoju. 
respondenci nie mają nic przeciwko transparentnej przestrzeni 
dla dwóch osób. w drugim etapie badania respondenci 
częściej wskazują na potrzebę dzielenia pokoju, jednak większa 
część ankietowanych wskazuje otwarty charakter pokoju. 

układ pokoju

60% otwarty

40% dzielony



jeden pokój dla dwóch osób jest według większości 
respondentów odpowiedni. 18% badanych dzieli przestrzeń 
pokoju na dwie odrębne części, projektując przy okazji część 
kuchenną i toaletę. mając większy format kartki ankietowani 
częściej niż w poprzednim etapie badania wskazują na 
wprowadzenie całkiem odrębnych pokoi. 

ilość pokoi

82% jeden pokój

18% dwa pokoje



w przypadku nowego formatu arkusza badawczego nie 
zauważamy żadnych róznic w manifestacji potrzeby 
umieszczania łazienki w pokojach akademickich. 

łazienka i wc

82% nie

18% tak



w drugim etapie badania „visual preference” respondenci 
jeszcze bardziej manifestują brak potrzeby aneksu kuchennego. 
82% w stosunku do 77% w pierwszej części badania.

aneks kuchenny

82% nie

18% tak



w tym miejscu następuje znaczna różnica. respondenci 
zauważają dodatkową przestrzeń i do standardowych mebli, 
które występowały w pierwszym etapie badania dodają stół – 
najczęściej wspólny stół i kanapę.

meble

kanapa
łóżko[a]
biurko[a]
szfa
stół



30% wszystkich wizualizacji wskazało potrzebę umieszczenia 
mediów w pokojach. prym ponownie wiedzie komputer. nowym 
urządzeniem jest konsola do gier [najczęściej play station]. 

media

60% komputer

20% tv

20% PS



respondenci umieszczają wszystkie meble i przedmioty przy 
ścianach – na środku jest miejsce dla stołu lub biurka. 
najczęściej środek pozostaje wolną przestrzenią. respodenci 
starają się jak najbardziej oddalić od siebie łóżko i biurka. 
transparencja i ekstrawertyczność w pokojach akademickich 
zdaje się być sztuczna.  

układ

łóżko szafa biurko

łóżko szafa biurko

wolna przestrzeń

stół
kanapa



identyczne wyniki preferencji wizualnych odnotowujemy w 
przypadku amorficznego arkusza badawczego.

światło

6% balkon

47% okno

47% brak okien



statystyczny przekrój pokoju studenckiego zakłada ukrytą 
introwertyczność pomieszczenia. meble rozmieszczone są 
jedynie pod ścianą. środek pokoju zakłada przestrzeń dla stołu 
lub kanapy. zastanawiający jest brak artybutów i prywatnych 
przedmiotów użytkowników. schemat cechuje się raczej 
ascetycznym funkcjonalizmem. jedno wydaje się być pewne – 
amorficzność arkusza badawczego nie wpłynęła na wizualne 
preferencje przesrzenne respondentów.  

rzut przestrzenny



porównanie wyników badań

format układ przestrzeń toaleta i wc w pokoju

96% prostokąt

2% kwadrat

2% koło

71% otwarty

29% dzielony

89% jeden pokój

11% dwa pokoje

82% nie

18% tak

87% prostokąt

9% kwadrat

4% koło

60% otwarty

40% dzielony

82% jeden pokój

18% dwa pokoje

82% nie

18% tak



porównanie wyników badań

aneks kuchenny meble media układ mebli światło

77% nie

23% tak

łóżko

szafa

biurko

80% komputer

20% tv

łóżko/szafa/biurko

wolna przestrzeń

łóżko/szafa/biurko

47% brak okna

47% okno[a]

6% balkon

82% nie

18% tak

łóżko 

szafa

biurko

stół

kanapa

60% komputer

20% tv

20% PS

łóżko/szafa/biurko

WP/stół/kanapa

łóżko/szafa/biurko

47% brak okna

47% okno[a]

6% balkon



badania empiryczne – świadome preferencje konsumenckie – part III 



zależy nam na uzyskaniu odpowiedzi na pytanie „jak?”

jesteśmy zdania, że proksemika jest procesem związanym 
stricte z emocjami – niektóre aspekty są całkowicie niebadalne, 
ale niektóre zdecydowanie tak. 

problem badawczy



w celu weryfikacji hipotez przeprowadzony zostanie 
zogniskowany wywiad fokusowy.

90 minut, 10 osobowa grupa.

część pierwsza – moderacja – praca na makietach

część druga – wywiad grupowy

metodologia badawcza



część pierwsza wykorzystuje technikę moderacji i pracy 
zespołowej 

uczestnicy zostaną poproszeni o przedyskutowanie różnych 
aspektów życia w akademiku w małych grupach. następnie 
zostaną poproszeni o zwizualizowanie życia i jego aspektów w 
akademiku / domu studenckim.

wywiad część I



druga część to ogólnogrupowa dyskusja na okoliczność 
zaprojektowanych wizualizacji. zadaniem prowadzącego jest 
powodowanie dyskusji i angażowanie wszystkich uczestników 
badanej grupy fokusowej.

wywiad część II



5   min poznanie grupy

10 min przedstawienie konceptu i zadania, podział na grupy

30 min praca w małych grupach
40 min ewaluacja

50 min przerwa
80 min wywiad fokusowy

90 min zakończenie

plan wywiadu fokusowego



aktywne słuchanie

wieloperspektywiczne myślenie

konstruktywna krytyka

zaangażowanie w dyskusję

timming i wzajemny szacunek

kodeks komunikacyjny



wyniki – część pierwsza



grupa podzieliła przestrzeń do zabawy na kilka mniejszych. 

głównym miejscem jest „lounge”, miejsce do spędzania 
wolnego czasu, rozmów, relaksu, oglądania TV, tańczenia, 
imprezowania. 

w pomieszczeniu powinny znajdować się kanapy, stoliki, 
„media”, duża przestrzeń, regały na książki

„jak” bawić się



druga część przestrzeni to „aktywny” tryb życia. ping – pong, 
sala fitness, bilard.

raczej brak ścian pomiędzy pomieszczeniami – oddzielone 
kolorami podłóg.

wszystko dzieje się w środku, w pomieszczeniu.

„jak” bawić się



nauka w akademiku wydzielona jest w trzech wspólnych 
przestrzeniach.

gabinet komputerowy: dostęp do internetu, wygodne fotele, 
dużo światła, nowoczesne wnętrze.

krzesła i komputery zwrócone do okien – dużo światła.

„jak” uczyć się



pokój do cichej nauki – przestrzeń zaprojektowana w formie 
biblioteki, książki na regałach, okrągłe stoły – centralne miejsce 
przestrzeni „naukowej”

„jak ktoś nie potrafi się uczyć wspólnie, może iść do swojego 
pokoju”

„jak” uczyć się



salon dyskusyjny – biblioteczka w angielskim stylu – ciepłe 
drewniane wnętrze, wygodne kanapy, „brak okien’ (sic!)

miejsce do rozmów, spotkań, dyskusji, naukowych, spotkań kół 
tematycznych i organizacji.

„jak” uczyć się



gotujemy sami! jedna kuchnia na 2 – 3 pokoje. dwie 
przestrzenie wizualnie dzielone. część jadalna – duży stół, część 
laboratoryjna – szafki, blat na środku regały, zlew, radio – raczej 
funkcjonalizm.

każdy ma swoje miejsce w lodówce!

„jak” jeść



pokój jednoosobowy z możliwością utworzenia 
dwuosobowego. 

„jak” spać



pokój jednoosobowy – wydzielona część dzienna / gościnna i 
sypialnia – raczej ścianką działową lub szafką. sprzęt: TV, 
szafka, łóżko, biurko, sofa, regał,  szafa ścienna.

pokój jednoosobowy zakłada możliwość przyjmowania gości.

„jak” spać



pokój dwuosobowy – redukcja kompleksowości. łóżka, biurka, 
szafy [brak drzwi!]. 

pokój dwuosobowy – raczej funkcjonalizm, przestrzeń dzielona 
na dwie części – ściana działowa lub szafka oddziela części 
sypialniane. 

„jak” spać



wyniki – część druga dyskusja



grupa zauważa potrzebę wyjścia z budynku – zielona przestrzeń 
– grill, ogródek uprawny. budynek z dziedzińcem – taras na 
dachu?

zabawa to też sport – przestrzeń zabawy musi być 
zróżnicowana w zależności od potrzeb – zarówno impreza, jak i 
sport 

„jak” bawić się



wprowadzić chill room

rozdzielić pracę w grupie od indywidualnej pracy

gra światłem dla wyznaczenia indywidualnych przestrzeni
tak dla nauki w grupie, ale potrzebna intymność

„jak” uczyć się



akademik z założenia musi być biedniejszy – grupa sama się 
hamuje przed „marzeniami”.

dużo światła, sterylnie, funkcjonalizm. kuchnia łatwa w 
utrzymaniu [czystość]. jedna kuchnia – dwa trzy pokoje.

odpada pomysł z kantyną, restauracją etc.

„jak” jeść



raczej pokój jednoosobowy – intymna przestrzeń

przestrzeń wydzielona – część dzienna i część sypialniana

pokój – funkcjonalny z możliwością aranżacji przestrzeni 
[malowanie ścian, własna pościel etc]

„jak” spać



pokój jednoosobowy, wydzielona 

przestrzeń, przestrzeń dzienna, 

przestrzeń sypialniana, intymność, 
funkcjonalizm, wpływ na aranżację 

przestrzeni, czystość

wnioski



wspólny posiłek, wspólna przestrzeń, sami 

gotujemy, światło,sterylna przestrzeń, 

funkcjonalizm, własne misjce w 
lodówce  

wnioski



wspólna nauka, intymność, indywidualizm, chill 

room, różna przestrzeń, zależy od potrzeb, światło, brak 

okien, niezdecydowanie, różne przestrzenie

wnioski



sport, zabawa, lounge, różnorodność, 

dziedziniec, taniec ale też relax, 

multifunkcjonalizm, taras – zabawa na powietrzu 

wnioski



obecnie pracujemy nad komunikacyjną koncepcją 
otwartego, nowoczesnego domu studenckiego.

następnie chcemy zająć się przygotowaniem marki i 
strategii komunikacyjnej.

finałem będzie makieta przy współpracy z makieciarnią 
politechniki wrocławskiej – trzymajcie kciuki! 

co dalej? 



mariusz wszołek – rycerz jedi i afirmator ideii form 
follows function.

szymon dąbrowski – dziecko szczęści, po części też 
słońca.

bartek wojnarowski – zadowolony  optymista – w 
życiu liczy się fun. 

team 



www.pd.uni.wroc.pl

dziękujemy


