
- jeden z największych uniwersytetów w UK
- ponad 30,000 studentów (ok. 5 000 z zagranicy)
- 708 różnych kierunków
- 2 campusy Sheffield

Sheffield Hallam University
 (SHU)



zajęcia modelarnia



City Campus - ponad 10 budynków

Atrium Cantor Building
Atrium Owen Building

HUB

Biblioteka - 5 pięter



- 2 piętra Sheaf Workshop
- maszyny do drewna, plastików, 
metali, CNC plotery, lasery, 
drukarki 3D, lakiernia
- książeczka z pracownikami 
modelarni - technolodzy,  
specjaliści w różnych dziedzinach, 
w każdej chwili służą pomocą

Modelarnia



Modul Advanced Design Principles -  plan 

1. projekt 2. projekt

Lector - wykłady (omówienie briefu, podstawy ergonomii, sylwetki dizajnerów,...) 

Tutorial - konsultacje w małych grupach
IT session - nasze KWP - solidworks, indesign 
Final exhibition - gość Corin Mellor, ocena indywidualna

Final presentation - przegląd semestralny

Studio Days - rysunek prezentacyjny, omówienie materiałów/technologii 



1. The David Mellor Project
- produkt, który mogłby być sprzedawany w sklepie 
Davida Mellora (sławny projektant angielski)
- wycieczka do Hathersage sklepu i fabryki

Mellor shop

Mellor cutlery

Mellor factory

Mellor cafe



1. The David Mellor Project - exhibition
- Atrium SHU



2. Gardening products
- produkt dla sklepów typu Ikea
- końcowy efekt - modul log (research,  
persona, szkice, CAD model, etc.)

research in local shop :)

sandbag challenge - prototyping



Imprezy organizowane przez SHU

Christmas party

klub konwerzacyjny

British cultural event

Andrew - International Student Support Officer
najlepszy człowiek na uczelni :Dlunch - introduction week



Sheffield centrum



Bishops‘ house - SHU trip

Manor Castle 



Botanical garden 
- SHU trip



Peak District
ok. 20min. busem 
z centrum



Weston Park and Museum
- SHU trip



+

+ poznanie ludzi z różnych krajów świata
+ poznanie innego systemu nauczania
+ udoskonalenie / nauczenie języka  
angielskiego
+ wyposażenie i wsparcie w modelarni
+ zwiedzanie Anglii, Szkocji (dużo wolnego 
czasu)
+ szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych SHU 
Society (salsa, klub konwerzacyjny, diving, ...)

- niższy poziom nauczania (brak krytyki ze strony 
uczących, niska motywacja do pracy)
- drogo (całe stypendium na wynajem pokoju,  
                komunikacja miejsca bardzo droga)
- miasto przemysłowe (0 zabytków)
- angielska pogoda - deszcz, pochmurno
- niebezpieczne miasto

-



Dziękuję

więcej: julia.polokova@gmail.com
               lub fb Julia Polok


