
badania empiryczne – świadome preferencje konsumenckie – part III 



badania preferencji prestrzennych pokazały pewne kierunki rozwoju 
procesów komunikacyjnych na okoliczność akademików. 

zauważyliśmy pewne problemy i możliwości rozwiązań. nad 
niektórymi aspektami nadal się zastanawiamy.

historia



tani nocleg, towarzystwo, dostępny, 

otwarty, komputery, internet, 

ksero, hałas, alkohol, akademicka atmosfera, 

nowoczesny, dostępny, zabawa, 

hotel, dobre warunki, towarzystwo, imprezy, 
spokój, luz, narkotyki

co nam wyszło [do tej pory]?



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 się skupiamy [redukcja kompleksowości]?



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



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


