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KSZTAŁCENIE OBOWIĄZKOWE

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

A. MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO - 195 h
______________________________________________

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

WY C H OW AN I E FIZY C ZN E
K od p rze dm io tu : 16.1-WA-EASPP-WF
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: pracownicy SWFiS

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

1

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

30

2

I

CEL PRZEDMIOTU:
Rozwijanie zainteresowań związanych ze sportem i rekreacją ruchową. Kształtowanie
umiejętności zaspokajania potrzeb związanych z ruchem, sprawnością fizyczną oraz
dbałością o własne zdrowie.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
brak

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Edukacja prozdrowotna poprzez wychowanie fizyczne i sport. Ogólna charakterystyka i
podstawowe przepisy wybranych dyscyplin sportowych. Praktyczne umiejętności z zakresu
wybranych dyscyplin sportowych (katalog dyscyplin sportowych w SWFiS)

METODY KSZTAŁCENIA:
Pogadanki, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Posiada wiedzę na temat: rozwoju człowieka
w cyklu życia, zarówno w aspekcie
biologicznym, jak i psychologicznym oraz
społecznym, poszerzoną w odniesieniu do
odpowiednich etapów edukacyjnych,
Współdziała z grupą – dzieli się z innymi
osobami swoją wiedzą i umiejętnościami
Potrafi ocenić przydatność typowych metod,
procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych związanych z odpowiednimi
etapami edukacyjnymi,
Potrafi ocenić działania innych osób oraz
działania własne

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

dyskusja

ćwiczenia

obserwacje i ocena umiejętności
praktycznych studenta
test określający poziom rozwoju
motorycznego i umiejętności technicznych
lub diagnoza stanu zdrowia i sprawności
fizycznej

ćwiczenia

obserwacja zachowań studenta podczas
rywalizacji sportowej i w warunkach
wymagających współpracy w grupie
obserwacja zachowań studenta podczas
rywalizacji sportowej i w warunkach
wymagających współpracy w grupie
obserwacje i ocena umiejętności

ćwiczenia

KA1-W18

KA1-U11

KA1-U35

KA1-K10

Jest zdolny do pracy zespołowej w ramach
wspólnych projektów i działań

KA1-K13

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i

KA1_K18
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ćwiczenia

ćwiczenia
ćwiczenia

umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju
osobistego; dokonuje oceny własnych
kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie
realizowania działań pedagogicznych
(dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych),
Posiada niezbędną wiedzę z zakresu zasad
bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy
i odpowiedzialności prawnej opiekuna.

praktycznych studenta

KA1_W46

obserwacje i ocena umiejętności
praktycznych studenta

ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Podstawą zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz ocena sprawności fizycznej
i umiejętności ruchowych przy zastosowaniu standardowych testów określających poziom
rozwoju motorycznego i umiejętności technicznych (poziom standardowy sprawności
fizycznej) lub znajomości przez studenta metod diagnozy stanu zdrowia i sprawności
fizycznej oraz umiejętności zastosowania ćwiczeń fizycznych dla usprawniania dysfunkcji
ruchowych, fizjologicznych i morfologicznych za pomocą indywidualnych (w zależności od
rodzaju niepełnosprawności) wskaźników funkcji organizmu (obniżony poziom sprawności
fizycznej).Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

0,9

5

Przygotowanie do ćwiczeń

0,1

35

Razem

1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bondarowicz M.: Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych. Warszawa 2002
Huciński T., Kisiel E.: Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce. Warszawa 2008
Karpiński R., Karpińska M.: Pływanie sportowe korekcyjne rekreacyjne. Katowice 2011
Kosmol A.: Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych. Warszawa 2008
Stefaniak T.: Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych. Wrocław 2002
Talaga J.: ABC Młodego piłkarza. Nauczanie techniki. Warszawa 2006
Uzarowicz J.: Siatkówka. Co jest grane? Wrocław 2005
Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa 2010
Wołyniec J.: Przepisy gier sportowych w zakresie podstawowym. Wrocław 2006

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

-

UWAGI:
Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym, efektach kształcenia, metodach
weryfikacji i warunkach zaliczenia w poszczególnych dyscyplinach sportu zawarte są w
„Katalogu zajęć dydaktycznych SWFiS Uniwersytetu Zielonogórskiego”

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr Tomasz Grzybowski
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JĘZYK OBCY 1
K od p rze dm io tu : 09.1-WA-EASPP-LEKT1
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : angielski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: mgr Joanna Simpson

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
L a b o r a t o r i um

30

2

I

CEL PRZEDMIOTU:
Studenci powinni wykazać się znajomością języka angielskiego (słuchanie, mówienie,
czytanie, pisanie) na poziomie A2/B1+ według skali Europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz
wykonywania pracy zawodowej.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka obcego na poziomie A2 według skali Europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Laboratorium
1/ Work presentation - prezentacja swoich ulubionych prac w języku angielskim. Dyskusja,
pytania, uwagi.
2/ Graffiti-sztuka czy łamanie prawa? Praca z tekstem pochodzącym z czasopisma The
Guardian. Definicja Graffiti i dyskusja w grupach.
3/ SEMI analysis: Analiza wybranych dziel sztuki pod względem Subject, Elements, Media
and Intent. Opisywanie znanych dzieł sztuki pod kątem wytycznych SEMI.
4/ Kolory w życiu, reklamie, sztuce. Dyskusja.
5/ Skargi i zażalenia. Składanie reklamacji w centrach handlowych.
Ogólna dyskusja dotycząca doświadczeń związanych z reklamacją produktu (okoliczności,
przyczyny reklamacji, proponowane rozwiązanie. Pisanie skarg i zażaleń. Rozmowy
telefoniczne dotyczące reklamacji towaru.
6/ Employment/Zatrudnienie. Prowadzenie rozmowy nieformalnej na temat zatrudnienia,
poszukiwanie pracy, prowadzenie rozmów telefonicznych formalnych i nieformalnych w
związku z poszukiwaniem pracy, rekrutacja, rozmowa kwalifikacyjna.
7/ Listy Urzędowe i pisanie CV. Wzory listów urzędowych.
Reagowanie na oferty pracy - pisanie listów motywacyjnych, podań i CV (Wzór), przydatne
wyrażenia i słownictwo.
8/ Advertising - Reklama. Dyskusja w grupach 4-osobowych.
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Opisywanie 4 różnych rodzajów reklam przedstawionych na fotografiach, wyrażanie
preferencji.
Dyskusja: Rodzaje reklam w mediach, wady i zalety reklamy w (telewizja, radio, billboardy,
czasopisma, itp.)
9/ Dangers of fashion in the past and nowadays - rozmowy dotyczące mody, jej trendów,
zagrożeń dla zdrowia. Dyskusja w grupach.
10/ The real Mona Lisa please stand out. Genuine or fake?
Problem kopiowania dziel sztuki. Teorie,wydarzenia związane z fałszowaniem dziel sztuki.

METODY KSZTAŁCENIA:
Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury przedmiotu oraz
źródeł internetowych, tłumaczenie. Dyskusje w parach i grupach,tłumaczenie tekstów,testy
sprawnościowe:reading, writing and listening.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Ma umiejętności językowe w zakresie
dziedzin sztuki i różnych dyscyplin zgodne z
poziomem B2 ESOKJ

KA1-U23

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI
Testy obejmujące sprawności mówienia,
testy w zakresie zrozumienia tekstu
czytanego,słuchanego,kontrola postępów
studentów na zajęciach, czynny udział w
dyskusjach.

WARUNKI ZALICZENIA:
Weryfikacja: testy sprawności językowych, testy leksyko-gramatyczne, prezentacje, projekty,
udział w zajęciach.
Warunki zaliczenia: uzyskanie minimum 60% w ocenie testów, prezentacji, projektów, oraz
w ocenie udziału w zajęciach zgodnie z wymogami KA1-U23

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Bilans nakładu pracy studenta:

Studia
stacjonarne:

Wyszczególnienie:

godziny kontaktowe:
udział w laboratoriach

30 godz.

udział w konsultacjach

10 godz.
praca samodzielna:

przygotowanie do zajęć (laboratorium)

10 godz.

wykonanie projektu

5 godz.

studiowanie literatury

0 godz.

przygotowanie do kolokwium

5 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

60

Liczba punktów ECTS

2

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1 ECTS

1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym

1 ECTS

1 ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
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1.
2.
3.

Oxenden, C. and Latham-Koenig,C.2008, New English File- intermediate,Oxford Universiy
Press,Oxford.
Davis, P. And Falla T.2008, FCE Result, Oniversity Press, Oxford.
Hughes, D. And Lawlor, P. 2007, Esol Exemplars, DfES Publications, Nottingham.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.

Sion,C.2001, Creating Conversation in Class, First Person Publishing/English Teaching
Professional, London.
Cotton,D. And Falvey,D.,2000,Market Leader- Intermediate Business English, Pearson Education
Limited, Edinburgh.
Pearson Education Limited, Harlow 2007
Naunton,J.Hughes,J.,Spotlight on FCE, Heinle 2009

PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Joanna Simpson
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JĘZYK OBCY 2
Ko d p rze d m iot u : 09.1-WA-EASPP-LEKT2
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : angielski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: mgr Joanna Simpson

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Laboratorium

30

2

II

CEL PRZEDMIOTU:
Opanowanie języka obcego na poziomie A2/B1+ według skali Europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz
wykonywania pracy zawodowej.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka obcego na poziomie A2 według skali Europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Laboratorium:
1/ Colours in Interior Design-kolory w projektowaniu wnętrz-dyskusje, propozycje, projekty.
2/ Relationships - rozmowy o relacjach międzyludzkich (przyjaciele, rodzina,itp.)
3/ Jobs and Work – zawody: prowadzenie rozmów z pracodawcą (rozmowy kwalifikacyjne),
czytanie i reagowanie na ogłoszenia, nieformalne i formalne rozmowy o pracy
4/ Prezentacja prac-argumentacje, opis i cele pracy, sugestie, wyrażanie opinii, krytykapraca w grupach lub parach
5/ Pisanie podań o pracę, CV, list motywacyjny.
6/ Transport and travel - komunikacja, podróże, prowadzenie rozmów związanych z
rezerwacją podróży, hoteli, itp.
Online and telephonebooking.
7/ Reports - pisanie raportów z ważnych wydarzeń artystycznych - wystawy. Umiejętność
wyrażania opinii krytycznych dotyczących wybranych wydarzeń artystycznych.
8/ Technology - dialogi dotyczące korzystania z najnowszych technologii - użycie wyrażeń
specjalistycznych związanych z najnowszymi trendami w technologii.
9/ Projektowanie wnętrz - prace w grupach lub parach.

METODY KSZTAŁCENIA:

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury przedmiotu oraz
źródeł internetowych, tłumaczenie tekstów, praca zespołowa i w parach.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Uzyskanie poziomu znajomości języka ogólnego na poziomie B1+ wg. Europejskiego
systemu opisu kształcenia językowego.
Słuchanie i mówienie: student potrafi odebrać i przekazać większość informacji
pojawiających się w trakcie normalnego dnia pracy, może brać udział w typowych
spotkaniach i zebraniach dotyczących znanych mu tematów, wyrażać własną opinię popartą
argumentacją
Czytanie: rozumie standardowe formy korespondencji, takie jak zamówienia, zażalenia,
prośby i ustalenia, rozumie zasadnicza treść sprawozdań i raportów, rozumie instrukcje,
procedury, polecenia w zakresie swoich kompetencji zawodowych, potrafi korzystać z
tekstów specjalistycznych z wykorzystanie słownika.
Pisanie: potrafi prowadzić standardową korespondencję, potrafi napisać prosty raport,
wymagający korekty językowej, potrafi sporządzić proste instrukcje, zarządzenia bądź
sformułować procedury.
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Ma umiejętności językowe w zakresie
dziedzin sztuki i różnych dyscyplin zgodne z
poziomem B2 ESOKJ

KA1-U23

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI
Testy obejmujące sprawność mówienia,
testy w zakresie zrozumienia tekstu
czytanego,słuchanego, kontrola
postępów studentów na zajęciach,
czynny udział w dyskusjach.

Laboratorium

WARUNKI ZALICZENIA:
Weryfikacja: uzyskanie co najmniej 60% w wynikach testów oraz w ramach bieżącej kontroli
K2-U28. Czynny udział w zajęciach.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Bilans nakładu pracy studenta:
Studia:
Wyszczególnienie:

stacjonarne:
godziny kontaktowe:

udział w laboratoriach

30 godz.

udział w konsultacjach

10 godz.
praca samodzielna:

przygotowanie do zajęć (laboratorium)

10 godz.

wykonanie projektu

5 godz.

studiowanie literatury

0 godz.

przygotowanie do kolokwium

5 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

.

60

Liczba punktów ECTS

2

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1 ECTS

1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym

1 ECTS

1 ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Oxenden, C. and Latham-Koenig,C.2008, New English File- intermediate,Oxford Universiy
Press,Oxford.
Davis, P. And Falla T.2008, FCE Result, Oniversity Press, Oxford.
Hughes, D. And Lawlor, P. 2007, Esol Exemplars, DfES Publications, Nottingham.
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.

Sion,C.2001, Creating Conversation in Class, First Person Publishing/English Teaching
Professional, London.
Cotton,D. And Falvey,D.,2000, Market Leader- Intermediate Business English, Pearson
Education Limited, Edinburgh.
Pearson Education Limited, Harlow 2007
Naunton, J.Hughes, J. Spotlight on FCE, Heinle 2009

PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Joanna Simpson
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JĘZYK OBCY 3
K od p rze dm io tu : 09.1-WA-EASPP-LEKT3
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : angielski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Forma
zajęć

Liczba godzin
w tygodniu

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: mgr Joanna Simpson

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
L a b o r a t o r i um

30

2

III

CEL PRZEDMIOTU:
Opanowanie języka obcego na poziomie B1+ według skali Europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz
wykonywania pracy zawodowej.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka obcego na poziomie A2 według skali Europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1/ System edukacji w Polsce i krajach anglosaskich; 2/ Praca i życie za granicą,
prowadzenie rozmowy nieformalnej na temat pracy, systemu opieki zdrowotnej, systemu
bankowego, prowadzenie korespondencji: język formalny i nieformalny, Szukanie pracy,
pisanie CV i listu motywacyjnego, przygotowanie prostej prezentacji na temat swoich prac,
5/ Kariera zawodowa, opisywanie własnej sylwetki profesjonalnej, 6/ Freelancing - wady i
zalety zawodu artysty jako freelancer (dyskusja w parach) 7/ Testy na poziomie B1/B2 z
reading and writing 8/ prowadzenie rozmów bezpośrednich i telefonicznych, udzielanie
odpowiedzi na skargi i zażalenia, 9/ prowadzenie korespondencji z klientem, przygotowanie
prezentacji dla klienta, 10/ Funkcjonowanie w życiu artystycznym - przygotowywanie
wystawy-komentarze dotyczące wystawy w języku angielskim.

METODY KSZTAŁCENIA:
Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury przedmiotu oraz
źródeł internetowych, tłumaczenie tekstów z zakresu sztuki.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Ma umiejętności językowe w zakresie
dziedzin sztuki i różnych dyscyplin zgodne z
poziomem B2 ESOKJ

SYMBOLE
EFEKTÓW
KA1-U23

METODY WERYFIKACJI
Testy obejmujące sprawność mówienia,
testy w zakresie zrozumienia tekstu
czytanego, słuchanego,kontrola postępów

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ

studentów na zajęciach, czynny udział w
dyskusjach. Prace w grupach i parach prowadzenie rozmów w języku angielskim.

Laboratoriu
m

WARUNKI ZALICZENIA:
Weryfikacja: uzyskanie co najmniej 60% w wynikach testów oraz w ramach bieżącej kontroli
KA1-U23

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia:
Wyszczególnienie:

stacjonarne:
godziny kontaktowe:

udział w laboratoriach

30 godz.

udział w konsultacjach

10 godz.
praca samodzielna:

przygotowanie do zajęć (laboratorium)

10 godz.

wykonanie projektu

5 godz.

studiowanie literatury

0 godz.

przygotowanie do kolokwium

5 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

60 godz.

Liczba punktów ECTS

2

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1 ECTS

1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym

1 ECTS

1 ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Oxenden,C. 2009,New English File Advanced Student’s Book,University Press,Oxford
2. Davis, P. And Falla T.2008, FCE Result, Oniversity Press, Oxford.
3. Hughes, D. And Lawlor, P. 2007, Esol Exemplars, DfES Publications, Nottingham.
4. O’connel Sue 1993, Focus on Advanced English,C.A.E.,Longman
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Sion,C.2001, Creating Conversation in Class, First Person Publishing/English Teaching
Professional, London.
2. Cotton,D. And Falvey,D.,2000,Market Leader- Intermediate Business English, Pearson
Education Limited, Edinburgh.
3. Pearson Education Limited, Harlow 2007
4. Naunton,J.Hughes,J.,Spotlight on FCE, Heinle 2009
PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Joanna Simpson
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JĘZYK OBCY 4
K od p rze dm io tu : 09.1-WA-EASPP-LEKT4
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : angielski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Forma
zajęć

Liczba godzin
w tygodniu

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: mgr Joanna Simpson

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

egzamin

2

Studia stacjonarne
L a b o r a t o r i um

30

2

IV

CEL PRZEDMIOTU:
Opanowanie języka na poziomie B2 według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia
językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb dalszego kształcenia oraz
wykonywania pracy zawodowej.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość języka obcego na poziomie B1 według skali Europejskiego systemu opisu
kształcenia językowego.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Testy poziomowe B1/B2obejmujące umiejętności czytania, słuchania i pisania w języku
obcym. /Breaking the silence - słuchanie tekstu i opisywanie zdjęć - praca w parach,
instalacje - jako rodzaj sztuki, QI quiz - praca w parach /Lost in translation - przymiotniki
używane do opisu literatury i sztuki /rodzaje uzależnień - czytanie tekstu i dyskusja (użycie
przymiotników z przyimkami)/ kolory w życiu - wykorzystanie kolorów w reklamie, sztuce,
ubraniach itp. Udzielanie wskazówek dotyczących życia w Anglii (bilety, konto w banku,
wybór lekarza).
Freelancing - wady a i zalety pracy artysty jako freelancer - dyskusja w grupach.

METODY KSZTAŁCENIA:
Metodyka komunikacyjna nauczania języka angielskiego, korzystanie z literatury, czytanie i
interpretacja tekstów, praca w grupach i parach, korzystanie ze źródeł internetowych i
tłumaczenie tekstów. Teoretyczne i praktyczne zasady gramatyki na poziomie B1/B2.
Układanie dialogów w parach. Dyskusje w grupach.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Ma umiejętności językowe w zakresie
dziedzin sztuki i różnych dyscyplin zgodne z

SYMBOLE
EFEKTÓW
KA1-U23

METODY WERYFIKACJI
Testy obejmujące sprawność mówienia,
testy w zakresie rozumienia tekstu
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FORMA
ZAJĘĆ
Laboratoriu
m

poziomem B2 ESOKJ

czytanego, słuchanego, kontrola postępów
studentów (sprawdziany,
rozmowy,konsultacje), czynny udział w
dyskusjach. Egzamin końcowy na poziomie
B2

WARUNKI ZALICZENIA:
Weryfikacja: testy sprawności językowych, testy leksyko-gramatyczne, prezentacje, projekty,
udział w zajęciach. Uzyskanie co najmniej 60% w wynikach testów oraz w ramach bieżącej
kontroli KA1-U23

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Studia:
Wyszczególnienie:

stacjonarne:
godziny kontaktowe:

udział w laboratoriach

30 godz.

udział w konsultacjach

10 godz.
praca samodzielna:

przygotowanie do zajęć (laboratorium)

10 godz.

wykonanie projektu

5 godz.

studiowanie literatury

0 godz.

przygotowanie do kolokwium

5 godz.

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

60

Liczba punktów ECTS

2

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

1 ECTS

1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym

1 ECTS

1 ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Oxenden, C. and Latham-Koenig,C.2008, New English File- intermediate,Oxford
Universiy Press,Oxford.
2. Davis, P. And Falla T.2008, FCE Result, Oniversity Press, Oxford.
3. Hughes, D. And Lawlor, P. 2007, Esol Exemplars, DfES Publications, Nottingham.
4. O’connel Sue 1993, Focus on Advanced English,C.A.E.,Longman
5. English File Advanced Student’s Book, Oxenden,C. 2009,New University Press,Oxford
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Sion,C.2001, Creating Conversation in Class, First Person Publishing/English Teaching
Professional, London.
2. Cotton,D. And Falvey,D.,2000,Market Leader- Intermediate Business
PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Joanna Simpson
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E S TE TY C ZN E S TR ATE G IE KU LTU R Y P OP U L AR N E J
K od p rze dm io tu : 03.9-WA-UZ-ESKP
T yp p rze dm io tu :

przedmiot ogólnouczelniany
wykłady międzywydziałowe

Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia
pracownik akademicki Instytutu Sztuk
Wizualnych

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y:

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
W yk ła d

30

2

VI

CEL PRZEDMIOTU:
Celem kursu jest wywołanie refleksji nad antropologicznym i socjologicznym wymiarem
przemian jakie przyniosła kultura masowa oraz nowa sytuacja twórczości artystycznej w
dobie dynamicznego rozwoju mediów i społeczeństwa informacyjnego. Wskazanie
historycznej zmienności i różnorodności kultury popularnej wraz z uwzględnieniem
rozumienia ciągłości zjawisk artystycznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza na poziomie ogólnokształcącym.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Estetyzacja i mitologizacja nowoczesności. Kultura popularna – kultura transparencji i
ekspozycji.
2. Projektująca moc kultury – generowanie nowych narracji. Konceptualny wymiar sztuki.
3. Formy i sposoby życia oraz towarzyszące im praktyki estetyczne. Praktyki konsumenckie.
4. Artystyczny i estetyczny kontekst popkultury. Dominacja form epickich.
5. Pluralizm w sztuce - nowe formy oraz nowe perspektywy twórczości artystycznej.
Problem oryginalności i falsyfikatu, arcydzieła i kiczu.
6. Estetyzacja życia codziennego. Kultura popularna jako symptom nowoczesności.
7. Sztuki plastyczne, literatura, muzyka oraz film jako przykład nowoczesnych strategii
montażu.
8. Rola przyjemności i rozkoszy w procesie enkulturacji. Przemoc, okrucieństwo, cierpienie,
wstręt - nowe parametry popkultury.
9. Faustyczny profil kultury współczesnej. Poszukiwanie źródła „wiecznej nowości”.
10. Niezależność, bunt, outsideryzm – współczesne mity artystyczne.
11. Preferencje polityczne a gust estetyczny. Manifesty artystyczne i ich społeczny
potencjał. Sztuka zaangażowana.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

12. Estetyki nowych mediów a kultura popularna. Strategie subwersywne.
13. Film, czyli „odurzenie obrazami”. Repetycje i re-wizje.
14. Upolitycznienie twórczości w świetle rozpowszechnionych strategii promocyjnych.
Efektywność jako kryterium organizacji społecznej.
15. Chaos czy porządek? Próba diagnozy kultury współczesnej.

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład (metoda audytoryjna)

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Zna, rozumie i swobodnie używa pojęć stosowanych do opisu dzieła sztuki

K_W01

Biegle definiuje artystyczne środki wyrazu

K_W02

Zna i rozumie podstawowe kierunki rozwoju
sztuki oraz zna najważniejsze publikacje
związane z tym zagadnieniem.

K_W06

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

Pisemna praca kontrolna

W

Posiada umiejętność przygotowania typoK_U22
wych prac pisemnych i wystąpień ustnych,
dotyczących zagadnień szczegółowych na temat różnych dziedzin twórczości plastycznej
z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł..

Posiada umiejętność pisemnego i werbalnego opisywania rozpoznanych koncepcji.

K_U23

Definiuje własne sądy w obszarze szeroko
pojętej kultury wizualnej, formułuje przemyślenia na tematy społeczne, naukowe i etyczne oraz potrafi odnosić je do własnej praktyki
artystycznej

K_K08

Potrafi poddać analizie dzieła i koncepcje artystyczne, ich kulturowe znaczenia, nie poddając się subiektywnemu punktowi widzenia.

K_K10

WARUNKI ZALICZENIA:
Napisanie eseju dotyczącego problematyki estetycznej i/lub kultury popularnej.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

ECTS

30

Udział w zajęciach

1

15

Samodzielne studiowanie tematyki
wykładów

0,5

15

Przygotowanie pracy pisemnej

0,5

60

Razem

2
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LITERATURA PODSTAWOWA:
1. John Berger, Sposoby widzenia, Warszawa 2008.
2. Michel de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, Kraków 2008.
3. Wolfgang Welsch, Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, Kraków 2005
4. Grzegorz Dziamski, Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej, Poznań 1996
5. Marek Krajewski, Kultury kultury popularnej, Poznań 2003
6. Arnold Berleant, Prze-myśleć estetykę, Kraków 2007
7. Anna Zeidler-Janiszewska, Między melancholią a żałobą, Warszawa 1996
8. Slavoj Žižek, Patrząc z ukosa, Warszawa 2005.
9. Arthur Danto, Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, Kraków 2006.
10. Arnold Hauser, Społeczna historia sztuki i literatury, Warszawa 1974

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Georges Didi-Huberman, Strategie obrazów. Oko historii 1, Kraków 2011.
2. Georg Simmel, Most i drzwi. Wybór esejów, Warszawa 2006.
3. Anna Zeidler-Janiszewska (red.), Estetyczne przestrzenie współczesności, Warszawa 1996.
4. Marshall Berman, „Wszystko co stałe rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, Kraków
2006.
5. Jean Clair, De immundo, Gdańsk 2007.
6. Postmodernizm. Wybór tekstów, red. R. Nycz, Kraków 1998.
7. Ryszard W. Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2001.
8. Jean Baudrillard, Symulakry i symulacja, Warszawa 2005.
9. Linda Williams, Hard core. Władza, przyjemność i „szaleństwo widzialności”, Gdańsk 2010.
10. Zygmunt Bauman, Kultura w płynnej nowoczesności, Warszawa 2011.

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr Artur Pastuszek
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OC H R ON A WŁ AS N O Ś C I IN TE LE K TU AL N E J
Ko d p rze d m iot u : 10.0-WA-EASPP-OINT
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia
pracownik akademicki Instytutu Prawa i
Administracji

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy:

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie

1

Studia stacjonarne
W yk ł ad

15

1

VI

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu genezy
regulacji własności intelektualnej. Kluczowym celem jest przedstawienie przedmiotu prawa
autorskiego, podmiotu prawa autorskiego, treści prawa autorskiego, przejście prawa
autorskiego, ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych, praw pokrewnych,
prawnokarnej ochrony prawa autorskiego. Omówienie prawa własności przemysłowej:
wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaków towarowych, oznaczeń
geograficznych i topografii układów scalonych. Przedstawienie umów międzynarodowych z
zakresu ochrony własności intelektualnej.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
BRAK

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Geneza regulacji własności intelektualnej. Przedmiot prawa autorskiego. Podmiot prawa
autorskiego. Treść prawa autorskiego. Przejście prawa autorskiego. Ochrona autorskich
praw osobistych i majątkowych. Prawa pokrewne. Prawnokarna ochrona prawa autorskiego.
Prawo własności przemysłowej . Wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe. Znaki
towarowe i oznaczenia geograficzne. Topografia układów scalonych. Ochrona własności
przemysłowej, umowy międzynarodowe z zakresu ochrony własności intelektualnej.

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład konwencjonalny i problemowy. Analiza przepisów prawa. Klasyczna metoda
problemowa.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Ma

wiedzę

dotyczącą

SYMBOLE
EFEKTÓW
KA1-W16

METODY WERYFIKACJI
Kolokwium

Wydział Artystyczny
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FORMA
ZAJĘĆ
W

finansowych, marketingowych
i prawnych aspektów zawodu
artysty
plastyka
ze
szczególnym uwzględnieniem
praw autorskich
Zna i rozumie podstawowe
pojęcia i zasady z zakresu
ochrony
własności
przemysłowej
i
prawa
autorskiego

KA1-K17

Kolokwium

W

WARUNKI ZALICZENIA:
Ocena na podstawie kolokwium pisemnego z zakresu tematyki poruszanej na wykładach.
Ocena końcowa: jest oceną z zaliczenia wykładu.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

15

Udział w zajęciach

0,3

30

Przygotowanie do kolokwium

0,7

45

RAZEM

1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

AKTY: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku; Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych; Konwencja berneńska o ochronie utworów literackich i
artystycznych, Berno.1886.09.09; Powszechna konwencja o prawie autorskim, Genewa.1952.09.06,
Paryż.1971.07.24; Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej; Konwencja o udzielaniu
patentów europejskich, Konwencja o patencie europejskim, Monachium

2.

PODRĘCZNIKI: Barta J., Prawo autorskie i prawa pokrewne, LEX, Warszawa 2014; Golat R., Prawo
autorskie i prawa pokrewne, C.H. Beck, Warszawa 2013; Nowińska E., Promińska U., SzczepanowskaKozłowska, Prawo własności przemysłowej, WoltersKluwer, LexisNexis 2014; Nowińska E., Promińska U.,
duVall M., Prawo własności przemysłowej, LexisNexis 2015

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Barta J. (red.), System prawa prywatnego, tom 13. Prawo autorskie, C.H. Beck, Warszawa 2013

2.

Skubisz R. (red.), System prawa prywatnego, tom 14a, Prawo własności przemysłowej, C. H. Beck 2011

3.

Skubisz R. (red.), System prawa prywatnego, tom 14b, Prawo własności przemysłowej, C. H. Beck 2012

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr Magdalena Skibińska
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B. MODUŁ KSZTAŁCENIA TEORETYCZNEGO - 540 h
______________________________________________
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HISTORIA SZTUKI 1
K od p rze dm io tu : 03.6-WA-EASPP-HSZT1
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Forma
zajęć

Liczba godzin
w tygodniu

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: dr Lidia Głuchowska

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie

2

Studia stacjonarne
W yk ła d

30

2

I

CEL PRZEDMIOTU:
Celem zajęć jest przybliżenie studentom najważniejszych zasad periodyzacji historii sztuki i
kultury,zwłaszcza polskiej europejskiej, a także pojęć i wiadomości z tej dziedziny, w tym
dotyczących metod opisu i interpretacji obiektów artystycznych.

WYGANIA WSTĘPNE:
Brak wymagań wstępnych

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Program nauczania obejmuje dzieje sztuk wizualnych i architektury od starożytności do
czasów współczesnych, w szczególności do 1945 roku. Materiał wizualny prezentowany na
zajęciach służy ilustracji podstawowych typów ikonograficznych, tła ideowego i cech
stylowych poszczególnych epok kulturowych oraz dokonań ich najwybitniejszych
przedstawicieli. Stanowi on punkt wyjścia do omówienia wybranych zagadnień z zakresu
metodologii historii sztuki oraz porównawczej teorii sztuk wizualnych i literatury oraz muzyki.
W I semestrze studenci poznają podstawy periodyzacji epok, terminologii dotyczącej
metodologii historii sztuki i opisu dzieł sztuki, a także ikonografii chrześcijańskiej.

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład konwersacyjny połączony z prezentacją power point, pokazy filmów, wykład przy
obiektach, połączony ze zwiedzaniem wystaw, elementy burzy mózgów i dyskusji

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

Ma podstawową wiedzę w
zakresie pojęć stosowanych
do opisu dzieła plastycznego

KA1-W01

Potrafi

KA1-W02

scharakteryzować

METODY WERYFIKACJI
test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point
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FORMA
ZAJĘĆ
w

w

plastyczne środki wyrazu w
pracy artystycznej

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

Rozpoznaje
zasadnicze
cechy i właściwości różnych
technik
stosowanych
w dyscyplinach plastycznych

KA1-W03

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

Posiada wiedzę na temat
struktury dzieła plastycznego
(wizualnego)

KA1-W04

w

Zna i rozumie podstawowe
linie rozwojowe w historii
sztuki
poszczególnych
dyscyplin
artystycznych
zawartych
w programie
kształcenia kierunku oraz zna
publikacje związane z tymi
zagadnieniami

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

dyskusja

w

KA1-W06

Wykazuje się znajomością
stylów
w
ramach
poszczególnych
dyscyplin
artystycznych i związanych z
nimi tradycjami twórczymi

KA1-W09

Orientuje się w literaturze
dotyczącej głównych nurtów
w historii sztuki

KA1-W11

Ma podstawową wiedzę o
powiązaniach historii sztuki z
innymi
dyscyplinami
humanistycznymi
i
społecznymi.

KA1-W15

Rozumie potrzebę uczenia
się.
Umie
zdobywać,
gromadzić,
analizować
i
interpretować potrzebne do
twórczości i refleksji nad
sztuką i kulturą informacje

KA1-K01

WARUNKI ZALICZENIA:
Udział w wykładzie
Test wizualno-teoretyczny
Przygotowanie prezentacji power point na zadany temat

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

30

Udział w wykładzie

1

15

Opanowanie materiału z wykładu

0,5

15

Studia literatury przedmiotu i materiału
ikonograficznego

0,5

RAZEM

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ECTS

Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987
Słownik terminologiczny sztuk pięknych PWN, wyd. V, Warszawa 2005
Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, wyd. VII, Warszawa 1993
Ernst Gombrich, O sztuce, Warszawa 1997
Matilde Battistini, Symbole i alegorie, Warszawa 2005
Sztuka świata, T. 1/14, Arkady
H. W. Janson, Historia sztuki, Warszawa 1993
Dzieje architektury w Polsce, wyd. Kluszczyński, 2002

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

9.
10.
11.
12.

Barbara Dąb-Kalinowska, Ziemia, piekło, raj, Warszawa 1993
Gianni Guadalupi, Arcydzieła sztuki. Biblia w obrazach Arkady
Biblia w malarstwie, Penta, Warszawa 1990
Tadeusz Chrzanowski, Polska sztuka sakralna, wyd. Kluszczyński, 2002

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

John i Artur Anuszewski, Fascynujące budowle świata, Katowice 2003
Emily Cole, Architektura. Style i detale, Warszawa 2007
Margueritte Charageat, Sztuka ogrodów, Warszawa 1978
Elżbieta Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska, Warszawa 1988
Wilibald Sauerländer, Rzezba średniowieczna, Warszawa 1978
Johan Huizinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 1992
Zygmunt Świechowski, Ewa Świechowska, Sztuka polska. Romanizm, Warszawa 2004
Janusz Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej, Warszawa 1987
David Watkin, Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001
John Pile, Historia wnętrz, Warszawa 2004

Rosa Giorgi, Aniołowie i demony, Warszawa 2005
Leksykon malarstwa i rysunku, Warszawa 2014

PROGRAM OPRACOWAŁA:
dr Lidia Głuchowska

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

HISTORIA SZTUKI 2
Ko d p rze d m iot u : 03.6-WA-EASPP- HSZT2
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: dr Lidia Głuchowska

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

egzamin

2

Studia stacjonarne
W yk ł ad

30

2

II

CEL PRZEDMIOTU:
Celem zajęć jest przybliżenie studentom najważniejszych zasad periodyzacji historii sztuki i
kultury,zwłaszcza polskiej europejskiej, a także pojęć i wiadomości z tej dziedziny, w tym
dotyczących metod opisu i interpretacji obiektów artystycznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Pozytywne zaliczenie I semestru nauczania przedmiotu historia sztuki.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Program nauczania obejmuje dzieje sztuk wizualnych i architektury od starożytności do
czasów współczesnych, w szczególności do 1945 roku. Materiał wizualny prezentowany na
zajęciach służy ilustracji podstawowych typów ikonograficznych, tła ideowego i cech
stylowych poszczególnych epok kulturowych oraz dokonań ich najwybitniejszych
przedstawicieli. Stanowi on punkt wyjścia do omówienia wybranych zagadnień z zakresu
metodologii historii sztuki oraz porównawczej teorii sztuk wizualnych i literatury oraz muzyki.
W II semestrze studenci podstawy ikonografii nowożytnej oraz dzieje sztuki starożytnej i
średniowiecznej,

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład konwersacyjny połączony z prezentacją power point, pokazy filmów, wykład przy
obiektach, połączony ze zwiedzaniem wystaw, elementy burzy mózgów i dyskusji

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
1. Ma podstawową wiedzę w
zakresie pojęć stosowanych
do opisu dzieła plastycznego
2. Potrafi scharakteryzować
plastyczne środki wyrazu w

SYMBOLE
EFEKTÓW
KA1-W01
KA1-W02

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

pracy artystycznej
3. Rozpoznaje zasadnicze
cechy i właściwości różnych
technik
stosowanych
w dyscyplinach plastycznych

KA1-W03

Posiada wiedzę na temat
struktury dzieła plastycznego
(wizualnego)

KA1-W04

4. Zna i rozumie podstawowe
linie rozwojowe w historii
sztuki
poszczególnych
dyscyplin
artystycznych
zawartych
w programie
kształcenia kierunku oraz zna
publikacje związane z tymi
zagadnieniami

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

w
test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point
KA1-W06

5. Wykazuje się znajomością
stylów
w
ramach
poszczególnych
dyscyplin
artystycznych i związanych z
nimi tradycjami twórczymi

KA1-W09

6. Orientuje się w literaturze
dotyczącej głównych nurtów
w historii sztuki

KA1-W11

7. Ma podstawową wiedzę o
powiązaniach historii sztuki z
innymi
dyscyplinami
humanistycznymi
i
społecznymi.

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

dyskusja

w

KA1-W15

8. Rozumie potrzebę uczenia
się.
Umie
zdobywać,
gromadzić,
analizować
i
interpretować potrzebne do
twórczości i refleksji nad
sztuką i kulturą informacje

KA1-K01

WARUNKI ZALICZENIA:
Udział w wykładzie
Egzamin pisemny: test wizualno-teoretyczny
Egzamin ustny: prezentacja power point na zadany temat
i pytania dotycząca całokształtu programu zajęć

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

30

Udział w wykładzie

1

15

Opanowanie materiału z wykładu

0,5

15

Studia literatury przedmiotu i materiałów
ikonograficznych

0,5

60

RAZEM

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ECTS

Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987
Słownik terminologiczny sztuk pięknych PWN, wyd. V, Warszawa 2005
Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, wyd. VII, Warszawa 1993
Ernst Gombrich, O sztuce, Warszawa 1997
Matilde Battistini, Symbole i alegorie, Warszawa 2005
Sztuka świata, T. 1/14, Arkady
H. W. Janson, Historia sztuki, Warszawa 1993
Dzieje architektury w Polsce, wyd. Kluszczyński, 2002

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

9.
10.
11.
12.

Barbara Dąb-Kalinowska, Ziemia, piekło, raj, Warszawa 1993
Gianni Guadalupi, Arcydzieła sztuki. Biblia w obrazach Arkady
Biblia w malarstwie, Penta, Warszawa 1990
Tadeusz Chrzanowski, Polska sztuka sakralna, wyd. Kluszczyński, 2002

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

John i Artur Anuszewski, Fascynujące budowle świata, Katowice 2003
Emily Cole, Architektura. Style i detale, Warszawa 2007
Margueritte Charageat, Sztuka ogrodów, Warszawa 1978
Elżbieta Jastrzębowska, Sztuka wczesnochrześcijańska, Warszawa 1988
Wilibald Sauerländer, Rzezba średniowieczna, Warszawa 1978
Johan Huizinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 1992
Zygmunt Świechowski, Ewa Świechowska, Sztuka polska. Romanizm, Warszawa 2004
Janusz Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej, Warszawa 1987
David Watkin, Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001
John Pile, Historia wnętrz, Warszawa 2004

Rosa Giorgi, Aniołowie i demony, Warszawa 2005
Leksykon malarstwa i rysunku, Warszawa 2014

PROGRAM OPRACOWAŁA:
dr Lidia Głuchowska

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

HISTORIA SZTUKI 3
K od p rze dm io tu : 03.6-WA-EASPP- HSZT3
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: dr Lidia Głuchowska

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie

2

Studia stacjonarne
W yk ła d

30

2

III

CEL PRZEDMIOTU:
Celem zajęć jest przybliżenie studentom najważniejszych zasad periodyzacji historii sztuki i
kultury,zwłaszcza polskiej europejskiej, a także pojęć i wiadomości z tej dziedziny, w tym
dotyczących metod opisu i interpretacji obiektów artystycznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Pozytywne zaliczenie egzaminu z przedmiotu historia sztuki w sem. II.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Program nauczania obejmuje dzieje sztuk wizualnych i architektury od starożytności do
czasów współczesnych, w szczególności do 1945 roku. Materiał wizualny prezentowany na
zajęciach służy ilustracji podstawowych typów ikonograficznych, tła ideowego i cech
stylowych poszczególnych epok kulturowych oraz dokonań ich najwybitniejszych
przedstawicieli. Stanowi on punkt wyjścia do omówienia wybranych zagadnień z zakresu
metodologii historii sztuki oraz porównawczej teorii sztuk wizualnych i literatury oraz muzyki.
W III semestrze studenci poznają dzieje sztuki renesansowej, manierystycznej i barokowej
oraz podstawowe zasady kompozycji i charakterystyki powstałych wówczas dzieł sztuki.

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład konwersacyjny połączony z prezentacją power point, pokazy filmów, wykład przy
obiektach, połączony ze zwiedzaniem wystaw, elementy burzy mózgów i dyskusji.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Ma podstawową wiedzę w
zakresie pojęć stosowanych
do opisu dzieła plastycznego

SYMBOLE
EFEKTÓW
KA1-W01

METODY WERYFIKACJI
test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ
w

Potrafi
scharakteryzować
plastyczne środki wyrazu w
pracy artystycznej

KA1-W02

Rozpoznaje
zasadnicze
cechy i właściwości różnych
technik
stosowanych
w dyscyplinach plastycznych

KA1-W03

Posiada wiedzę na temat
struktury dzieła plastycznego
(wizualnego)

KA1-W04

Zna i rozumie podstawowe
linie rozwojowe w historii
sztuki
poszczególnych
dyscyplin
artystycznych
zawartych
w programie
kształcenia kierunku oraz zna
publikacje związane z tymi
zagadnieniami

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

dyskusja

w

KA1-W06

Wykazuje się znajomością
stylów
w
ramach
poszczególnych
dyscyplin
artystycznych i związanych z
nimi tradycjami twórczymi

KA1-W09

Orientuje się w literaturze
dotyczącej głównych nurtów
w historii sztuki

KA1-W11

Ma podstawową wiedzę o
powiązaniach historii sztuki z
innymi
dyscyplinami
humanistycznymi
i
społecznymi.

KA1-W15

Rozumie potrzebę uczenia
się.
Umie
zdobywać,
gromadzić,
analizować
i
interpretować potrzebne do
twórczości i refleksji nad
sztuką i kulturą informacje

KA1-K01

WARUNKI ZALICZENIA:
Udział w wykładzie
Test wizualno-teoretyczny
Przygotowanie prezentacji power point na zadany temat

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

30

Udział w wykładzie

1

15

Opanowanie materiału z wykładu

0,5

15

Studia literatury przedmiotu i materiału
ikonograficznego

0,5

60

Razem

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.

ECTS

Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987
Słownik terminologiczny sztuk pięknych PWN, wyd. V, Warszawa 2005
Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, wyd. VII, Warszawa 1993
Ernst Gombrich, O sztuce, Warszawa 1997
Matilde Battistini, Symbole i alegorie, Warszawa 2005

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sztuka świata, T. 1/14, Arkady
H. W. Janson, Historia sztuki, Warszawa 1993
Dzieje architektury w Polsce, wyd. Kluszczyński, 2002
Tadeusz Chrzanowski, Polska sztuka sakralna, wyd. Kluszczyński, 2002
Maria Poprzęcka, Galeria. Sztuka patrzenia. Warszawa 2004
Tadeusz Dobrowolski, Historia architektury dla wszystkich, wyd III, Wrocław 1990
Leksykon malarstwa i rysunku, Warszawa 2014

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Helena i Stefan Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1976
Helena Kozakiewiczowa, Renesans i manieryzm w Polsce, Warszawa 1978
Michael Levey, Wczesny renesans, Warszawa 1972
Peter Murray, Architektura włoskiego renesansu
John Shaerman, Manieryzm, Warszawa 1970
P. i L. Murray, Sztuka renesansu
Barok, Könemann 2000
Władyslaw Tomkiewicz, Piękno wielorakie – sztuka baroku, Warszawa 1971
Mariusz Karpowicz, Barok w Polsce, Warszawa 1988
Janusz Kębłowski, Dzieje sztuki polskiej, Warszawa 1987
David Watkin, Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001
John Pile, Historia wnętrz, Warszawa 2004

PROGRAM OPRACOWAŁA:
dr Lidia Głuchowska

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

HISTORIA SZTUKI 4
Ko d p rze d m iot u : 03.6-WA-EASPP- HSZT4
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: dr Lidia Głuchowska

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

egzamin

3

Studia stacjonarne
W yk ł ad

30

2

IV

CEL PRZEDMIOTU:
Celem zajęć jest przybliżenie studentom najważniejszych zasad periodyzacji historii sztuki i
kultury,zwłaszcza polskiej europejskiej, a także pojęć i wiadomości z tej dziedziny, w tym
dotyczących metod opisu i interpretacji obiektów artystycznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Pozytywne zaliczenie egzaminu z historii sztuki w II semestrze I zaliczenie w III semestrze

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Program nauczania obejmuje dzieje sztuk wizualnych i architektury od starożytności do
czasów współczesnych, w szczególności do 1945 roku. Materiał wizualny prezentowany na
zajęciach służy ilustracji podstawowych typów ikonograficznych, tła ideowego i cech
stylowych poszczególnych epok kulturowych oraz dokonań ich najwybitniejszych
przedstawicieli. Stanowi on punkt wyjścia do omówienia wybranych zagadnień z zakresu
metodologii historii sztuki oraz porównawczej teorii sztuk wizualnych i literatury oraz muzyki.
W IV semestrze studenci poznają dzieje sztuki klasycyzmu, historyzmu, klasycznej
awangardy podstawy periodyzacji epok, terminologiii dotyczącej metodologii historii sztuki i
opisu dzieł sztuki, a także ikonografii chrześcijańskiej.

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład konwersacyjny połączony z prezentacją power point, pokazy filmów, wykład przy
obiektach, połączony ze zwiedzaniem wystaw, elementy burzy mózgów i dyskusji

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Ma podstawową wiedzę w
zakresie pojęć stosowanych
do opisu dzieła plastycznego

SYMBOLE
EFEKTÓW
KA1-W01

METODY WERYFIKACJI
test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ
w

Potrafi
scharakteryzować
plastyczne środki wyrazu w
pracy artystycznej

KA1-W02

Rozpoznaje
zasadnicze
cechy i właściwości różnych
technik
stosowanych
w dyscyplinach plastycznych

KA1-W03

Posiada wiedzę na temat
struktury dzieła plastycznego
(wizualnego)

KA1-W04

Zna i rozumie podstawowe
linie rozwojowe w historii
sztuki
poszczególnych
dyscyplin
artystycznych
zawartych
w programie
kształcenia kierunku oraz zna
publikacje związane z tymi
zagadnieniami

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

test wizualno-teoretyczny, dyskusja,
przygotowanie prezentacji power point

w

dyskusja

w

KA1-W06

Wykazuje się znajomością
stylów
w
ramach
poszczególnych
dyscyplin
artystycznych i związanych z
nimi tradycjami twórczymi

KA1-W09

Orientuje się w literaturze
dotyczącej głównych nurtów
w historii sztuki

KA1-W11

Ma podstawową wiedzę o
powiązaniach historii sztuki z
innymi
dyscyplinami
humanistycznymi
i
społecznymi.

KA1-W15

Rozumie potrzebę uczenia
się.
Umie
zdobywać,
gromadzić,
analizować
i
interpretować potrzebne do
twórczości i refleksji nad
sztuką i kulturą informacje

KA1-K01

WARUNKI ZALICZENIA:
Udział w wykładzie
Egzamin pisemny: test wizualno-teoretyczny
Egzamin ustny: prezentacja power point na zadany temat
i pytania dotyczące całokształtu programu zajęć, rozmowa na temat wybranej lektury,
interpretacja dzieła sztuki

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

30

Regularny dział w wykładzie

1

15

Opanowanie materiału z wykładu

0,5

15

Studia literatury przedmiotu i materiału
ikonograficznego

0,5

15

Przygotowanie prezentacji power point i referatu

0,5

15

Opracowanie wybranej lektury i interpretacja
dzieła sztuki

0,5

90

RAZEM

3

LITERATURA PODSTAWOWA:

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

ECTS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987
Słownik terminologiczny sztuk pięknych PWN, wyd. V, Warszawa 2005
Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, wyd. VII, Warszawa 1993
Ernst Gombrich, O sztuce, Warszawa 1997
Matilde Battistini, Symbole i alegorie, Warszawa 2005
Sztuka świata, T. 1/14, Arkady
H. W. Janson, Historia sztuki, Warszawa 1993
Dzieje architektury w Polsce, wyd. Kluszczyński, 2002

9. Tadeusz Chrzanowski, Polska sztuka sakralna, wyd. Kluszczyński, 2002
10.
11.
12.
13.

Maria Poprzęcka, Galeria. Sztuka patrzenia. Warszawa 2004
Tadeusz Dobrowolski, Historia architektury dla wszystkich, wyd III, Wrocław 1990
Piotr Kotula, Piotr Krakowski, Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa 1977 i n.
Hugh Honour, John Fleming, Historia Sztuki Świata, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2006

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Stanisław Lorenz, Andrzej Rottermund, Klasycyzm w Polsce, Warszawa 1984
Koniec wieku. Sztuka polskiego modernizmu 1890-1914, Warszawa 1992
Joanna Pollakówna, Malarstwo polskie miedzy wojnami, Warszawa 1982
Od awangardy do postmodernizmu, red. Grzegorz Dziamski, Warszawa 1996
Edward Lucie-Smith, Bildende Kunst im 20. Jahrhundert, Köln 1999
Central European Avant-Gardes. Exchange and Transformation 1910-1930, Massachusetts 2002
Izabella Kowalczyk, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90’, Warszawa 2002
Zygmunt Baumann, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń 1995
Duchowość i cielesność. Skarby Muzeum Narodowego w Warszawie, red. Małgorzata
Kochanowska-Reiche, Matthias Winzen, Warszawa 2005
Hans Richter, Dadaizm: sztuka i antysztuka, tłum. J.S. Buras, Warszawa 1983
Zofia Baranowicz, Polska awangarda artystyczna 1918-1939,Warszawa 1979
Lakshmi Bhaskaran, Design XXw. Główne nurty i style we współczesnym designie, Warszawa
2006
Andrzej K. Olszewski, Dzieje sztuki polskiej 1890-1980, Warszawa 1988
Anda Rottenberg. Sztuka w Polsce 1945-2000 Warszawa 2005

PROGRAM OPRACOWAŁA:
dr Lidia Głuchowska

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

H IS TOR I A S ZTU K I I Z AG AD N I E N I A S ZTU K I
WSPÓŁCZESNEJ 1
K od p rze dm io tu : 03.6-WA-EASPP- HSZW1
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: mgr Mira Vierstra

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

30

2

I

CEL PRZEDMIOTU:
Kształcenie umiejętności rozumienia i analizowania przemian zachodzących w sztuce, ich
powiązań z szerszym kontekstem kulturowym i historycznym w oparciu o analizę dzieł
architektury, malarstwa, rzeźby i postaw artystycznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa znajomość historii, literatury powszechnej i filozofii.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Przedmiot obejmuje prezentację stylów, nurtów, tendencji oraz wybranych grup
artystycznych i twórców od 1862 do 1914. Uwagę przywiązuje się do poszukiwania
zbieżności, rozbieżności oraz powracalności istotnych problemów formalnych i treściowych
w sztuce - impresjonizm, neoimpresjonizm, symbolizm, protoekspresjonizm, secesja,
fowizm, Die Brücke, Der Blaue Reiter, kubizm, futuryzm, orfizm, rayonizm, wortycyzym.

METODY KSZTAŁCENIA:
Studenci przygotowują referaty i dokonują wizualnej ich prezentacji. wspólnie analizują
teksty programowe, manifesty, wypowiedzi artystów. poszukują różnorodnych źródeł genezy
danego zjawiska w sztuce i jego powiązań ze wcześniej poznanymi.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Ma podstawową wiedzę w
zakresie pojęć stosowanych
do opisu dzieła plastycznego
Potrafi
scharakteryzować
plastyczne środki wyrazu w

SYMBOLE
EFEKTÓW
KA1-W01

METODY WERYFIKACJI
Referaty, prospekty, uczestnictwo w
dyskusjach, kolokwium pisemne.

KA1-W02

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ
Ćw.

pracy artystycznej
Rozpoznaje
zasadnicze
cechy i właściwości różnych
technik
stosowanych
w dyscyplinach plastycznych

KA1-W03

Posiada wiedzę na temat
struktury dzieła plastycznego
(wizualnego)

KA1-W04

Zna i rozumie podstawowe
linie rozwojowe w historii
sztuki
poszczególnych
dyscyplin
artystycznych
zawartych
w programie
kształcenia kierunku oraz zna
publikacje związane z tymi
zagadnieniami

KA1-W06

Wykazuje się znajomością
stylów
w
ramach
poszczególnych
dyscyplin
artystycznych i związanych z
nimi tradycjami twórczymi

KA1-W09

Orientuje się w literaturze
dotyczącej głównych nurtów
w historii sztuki

KA1-W11

Posiada podstawową wiedzę
w
zakresie
literatury
dotyczącej
tendencji w
sztuce współczesnej

KA1-W12

Potrafi napisać recenzję lub
sformułować
obszerną
analizę dotyczącą wydarzenia
z obszaru sztuki

KA1-U20

Potrafi przygotować typowe
prace pisemne i wypowiedzi
ustne dotyczące własnych
prac
wykorzystując
podstawowe
ujęcia
teoretyczne,
czerpiąc
z
różnych źródeł

KA1-U22

Zna
formy
zachowań
związane
z
publicznymi
prezentacjami
własnych
dokonań artystycznych i z
obszaru refleksji nad sztuką

KA1-U24

Rozumie potrzebę uczenia
się.
Umie
zdobywać,
gromadzić,
analizować
i
interpretować potrzebne do
twórczości i refleksji nad
sztuką i kulturą informacje

KA1-K01

WARUNKI ZALICZENIA:
Referaty, prospekty, uczestnictwo w dyskusjach, kolokwium pisemne.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

udział w ćwiczeniach

1,2

5

udział w konsultacjach

0,2

15

przygotowanie do ćwiczeń

0,6

50

RAZEM

2

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Durozoi, G., (red) (1998), Słownik Sztuki XX wieku, Warszawa: Arkady

2.

Kotula, A., Krakowski, P., (1978), Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa: PWN

3.

Richardson, T., Stangos, N., (1980), Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, Warszawa: Wydawnictwa
Artystyczne i Filmowe

4.

Ferrari, S., (2002), Sztuka XX wieku, Warszawa:

5.

Kotula, A., Krakowski, P., (1985), Rzeźba współczesna, Warszawa: PWN

6.

Kotula, A., Krakowski, P., (1973), Sztuka abstrakcyjna, Warszawa: PWN

7.

Piotrowski, P., (1999), Znaczenia modernizmu, Poznań:

8.

Sztuka świata. T. 8-9. Arkady: Warszawa

9.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych PWN. Wyd. V. Warszawa, 2007

10. Kowalska, B. Od impresjonizmu do konceptualizmu. Warszawa: Arkady, 1989
11. Od Maneta do Pollocka. Warszawa: Arkady, 1973
12. Carrassat, P., Marcedé, J., Style i kierunki w malarstwie. Warszawa, 1999

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1)

Juszczak, W., Postimpresjoniści, Warszawa, 1985

2)

Kępiński, Z., Impresjonizm, Warszawa,1982

3)

Porębski, M., Kubizm, Warszawa,1980

4)

Madsen, S., T., Art Nouveau, Warszawa, 1977

5)

Wallis, M., Sesesja, Warszawa, 1980

6)

Baumgarth, Ch., Futuryzm, Warszawa, 1978

7)

Willett, J., Ekspresjonizm, Warszawa, 1976

8)

Banham, R., Rewolucja w architekturze, Warszawa, 1979

9)

Pevsner, N., Pionierzy współczesności, Warszawa, 1978

PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Mira Vierstra

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

H IS TOR I A S Z TU K I I Z AG AD N IE N I A S Z TU K I
WSPÓŁCZESNEJ 2
Ko d p rze d m iot u : 03.6-WA-EASPP-HSZW2
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: mgr Mira Vierstra

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

30

2

II

CEL PRZEDMIOTU:
Kształcenie umiejętności rozumienia i analizowania przemian zachodzących w sztuce, ich
powiązań z szerszym kontekstem kulturowym i historycznym w oparciu o analizę dzieł
architektury, malarstwa, rzeźby i postaw artystycznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa znajomość historii, literatury powszechnej i filozofii.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Przedmiot obejmuje prezentację stylów, nurtów, tendencji oraz wybranych grup
artystycznych i twórców awangardy dwudziestolecia międzywojennego. Uwagę przywiązuje
się do poszukiwania zbieżności, rozbieżności oraz powracalności istotnych problemów
formalnych i treściowych w sztuce - dadaizm, suprematyzm, konstruktywizm radziecki,
puryzm, neoplastycyzm, De Stijl, Bauhaus, surrealizm.

METODY KSZTAŁCENIA:
Studenci przygotowują referaty i dokonują wizualnej ich prezentacji. wspólnie analizują
teksty programowe, manifesty, wypowiedzi artystów. poszukują różnorodnych źródeł genezy
danego zjawiska w sztuce i jego powiązań ze wcześniej poznanymi.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Ma podstawową wiedzę w
zakresie pojęć stosowanych
do opisu dzieła plastycznego
Potrafi
scharakteryzować
plastyczne środki wyrazu w
pracy artystycznej

SYMBOLE
EFEKTÓW
KA1-W01

METODY WERYFIKACJI
Referaty, prospekty, uczestnictwo w
dyskusjach, kolokwium pisemne.

KA1-W02

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ
Ćw.

Rozpoznaje
zasadnicze
cechy i właściwości różnych
technik
stosowanych
w dyscyplinach plastycznych

KA1-W03

Posiada wiedzę na temat
struktury dzieła plastycznego
(wizualnego)

KA1-W04

Zna i rozumie podstawowe
linie rozwojowe w historii
sztuki
poszczególnych
dyscyplin
artystycznych
zawartych
w programie
kształcenia kierunku oraz zna
publikacje związane z tymi
zagadnieniami

KA1-W06

Wykazuje się znajomością
stylów
w
ramach
poszczególnych
dyscyplin
artystycznych i związanych z
nimi tradycjami twórczymi

KA1-W09

Orientuje się w literaturze
dotyczącej głównych nurtów
w historii sztuki

KA1-W11

Posiada podstawową wiedzę
w
zakresie
literatury
dotyczącej
tendencji w
sztuce współczesnej

KA1-W12

Potrafi napisać recenzję lub
sformułować
obszerną
analizę dotyczącą wydarzenia
z obszaru sztuki

KA1-U20

Potrafi przygotować typowe
prace pisemne i wypowiedzi
ustne dotyczące własnych
prac
wykorzystując
podstawowe
ujęcia
teoretyczne,
czerpiąc
z
różnych źródeł

KA1-U22

Zna
formy
zachowań
związane
z
publicznymi
prezentacjami
własnych
dokonań artystycznych i z
obszaru refleksji nad sztuką

KA1-U24

Rozumie potrzebę uczenia
się.
Umie
zdobywać,
gromadzić,
analizować
i
interpretować potrzebne do
twórczości i refleksji nad
sztuką i kulturą informacje

KA1-K01

WARUNKI ZALICZENIA:
Referaty, prospekty, uczestnictwo w dyskusjach, kolokwium pisemne.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

udział w ćwiczeniach

1,2

5

udział w konsultacjach

0,2

15

przygotowanie do ćwiczeń

0,6

50

RAZEM

2

LITERATURA PODSTAWOWA:

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

1.
2.
3.

Durozoi, G., (red) (1998), Słownik Sztuki XX wieku, Warszawa: Arkady

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ferrari, S., (2002), Sztuka XX wieku, Warszawa:

Kotula, A., Krakowski, P., (1978), Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa: PWN
Richardson, T., Stangos, N., (1980), Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, Warszawa: Wydawnictwa
Artystyczne i Filmowe
Kotula, A., Krakowski, P., (1985), Rzeźba współczesna, Warszawa: PWN
Kotula, A., Krakowski, P., (1973), Sztuka abstrakcyjna, Warszawa: PWN
Piotrowski, P., (1999), Znaczenia modernizmu, Poznań:
Sztuka świata. T. 8-9. Arkady: Warszawa
Słownik terminologiczny sztuk pięknych PWN. Wyd. V. Warszawa, 2007
Kowalska, B. Od impresjonizmu do konceptualizmu. Warszawa: Arkady, 1989
Od Maneta do Pollocka. Warszawa: Arkady, 1973
Carrassat, P., Marcedé, J., Style i kierunki w malarstwie. Warszawa, 1999

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1 Janicka, K., Surrealizm, Warszawa, 1973
2 Richter, H., Dadaizm, Warszawa, 1983
3 Overy, P., De Stijl, Warszawa, 1979
4 Naylor, G., Bauhaus, Warszawa, 1977
5 Turowski, A., W kręgu konstruktywizmu, Warszawa, 1979
6 Żadowa, Ł., A., Poszukiwania i eksperimenty, Warszawa, 1980
7 Banham, R., Rewolucja w architekturze, Warszawa, 1979
8 Jenks, Ch., Le Corbusier, Warszawa, 1982
9 Kossakowska, M., Teoria awangardy francuskiej, Warszawa, 1980

PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Mira Vierstra

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

H IS TOR I A S ZTU K I I Z AG AD N I E N I A S ZTU K I
WSPÓŁCZESNEJ 3
K od p rze dm io tu : 03.6-WA-EASPP-HSZW3
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: mgr Mira Vierstra

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

30

2

III

CEL PRZEDMIOTU:
Kształcenie umiejętności rozumienia i analizowania przemian zachodzących w sztuce, ich
powiązań z szerszym kontekstem kulturowym i historycznym w oparciu o analizę dzieł
architektury, malarstwa, rzeźby i postaw artystycznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa znajomość historii, literatury powszechnej i filozofii.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Przedmiot obejmuje prezentację stylów, nurtów, tendencji oraz wybranych grup
artystycznych i twórców sztuki poza awangardą i sztuki polskiej dwudziestolecia
międzywojennego. Uwagę przywiązuje się do poszukiwania zbieżności, rozbieżności oraz
powracalności istotnych problemów formalnych i treściowych w sztuce - art deco, École de
Paris, muralizm, sztuka państw totalitarnych, formizm, Rytm, konstruktywizm i koloryzm
polski, Artes.

METODY KSZTAŁCENIA:
Studenci przygotowują referaty i dokonują wizualnej ich prezentacji. wspólnie analizują
teksty programowe, manifesty, wypowiedzi artystów. poszukują różnorodnych źródeł genezy
danego zjawiska w sztuce i jego powiązań ze wcześniej poznanymi.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Ma podstawową wiedzę w
zakresie pojęć stosowanych
do opisu dzieła plastycznego
Potrafi
scharakteryzować
plastyczne środki wyrazu w

SYMBOLE
EFEKTÓW
KA1-W01

METODY WERYFIKACJI
Referaty, prospekty, uczestnictwo w
dyskusjach, kolokwium pisemne.

KA1-W02

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ
Ćw.

pracy artystycznej
Rozpoznaje
zasadnicze
cechy i właściwości różnych
technik
stosowanych
w dyscyplinach plastycznych

KA1-W03

Posiada wiedzę na temat
struktury dzieła plastycznego
(wizualnego)

KA1-W04

Zna i rozumie podstawowe
linie rozwojowe w historii
sztuki
poszczególnych
dyscyplin
artystycznych
zawartych
w programie
kształcenia kierunku oraz zna
publikacje związane z tymi
zagadnieniami

KA1-W06

Wykazuje się znajomością
stylów
w
ramach
poszczególnych
dyscyplin
artystycznych i związanych z
nimi tradycjami twórczymi

KA1-W09

Orientuje się w literaturze
dotyczącej głównych nurtów
w historii sztuki

KA1-W11

Posiada podstawową wiedzę
w
zakresie
literatury
dotyczącej
tendencji w
sztuce współczesnej

KA1-W12

Potrafi napisać recenzję lub
sformułować
obszerną
analizę dotyczącą wydarzenia
z obszaru sztuki

KA1-U20

Potrafi przygotować typowe
prace pisemne i wypowiedzi
ustne dotyczące własnych
prac
wykorzystując
podstawowe
ujęcia
teoretyczne,
czerpiąc
z
różnych źródeł

KA1-U22

Zna
formy
zachowań
związane
z
publicznymi
prezentacjami
własnych
dokonań artystycznych i z
obszaru refleksji nad sztuką

KA1-U24

Rozumie potrzebę uczenia
się.
Umie
zdobywać,
gromadzić,
analizować
i
interpretować potrzebne do
twórczości i refleksji nad
sztuką i kulturą informacje

KA1-K01

WARUNKI ZALICZENIA:
Referaty, prospekty, uczestnictwo w dyskusjach, kolokwium pisemne.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

udział w ćwiczeniach

1,2

5

udział w konsultacjach

0,2

15

przygotowanie do ćwiczeń

0,6

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

50

RAZEM

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Durozoi, G., (red) (1998), Słownik Sztuki XX wieku, Warszawa: Arkady
Kotula, A., Krakowski, P., (1978), Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa: PWN
Richardson, T., Stangos, N., (1980), Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, Warszawa:
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
4. Ferrari, S., (2002), Sztuka XX wieku, Warszawa:
5. Kotula, A., Krakowski, P., (1985), Rzeźba współczesna, Warszawa: PWN
6. Kotula, A., Krakowski, P., (1973), Sztuka abstrakcyjna, Warszawa: PWN
7. Piotrowski, P., (1999), Znaczenia modernizmu, Poznań:
8. Sztuka świata. T. 8-9. Arkady: Warszawa
9. Słownik terminologiczny sztuk pięknych PWN. Wyd. V. Warszawa, 2007
10. Kowalska, B. Od impresjonizmu do konceptualizmu. Warszawa: Arkady, 1989
11. Od Maneta do Pollocka. Warszawa: Arkady, 1973
12. Carrassat, P., Marcedé, J., Style i kierunki w malarstwie. Warszawa, 1999

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 Turowski, A., Konstruktywizm polski, Warszawa, 1981
2 Pollakówna, J., Formiści, Warszawa, 1972
3 Anders, H., Rytm, Warszawa, 1972
4 Pollakówna, J., Malarstwo polskie między wojnami 1918-1939, Warszawa, 1982
5 Łukasiewicz, P., Artes, Warszawa, 1975
6 Baranowicz, Z., Polska awangarda artystyczna 1918-1937, Warszawa, 1982

PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Mira Vierstra

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

H IS TOR I A S Z TU K I I Z AG AD N IE N I A S Z TU K I
WSPÓŁCZESNEJ 4
Ko d p rze d m iot u : 03.6-WA-EASPP-HSZW4
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: mgr Mira Vierstra

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

3

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

30

2

IV

CEL PRZEDMIOTU:
Kształcenie umiejętności rozumienia i analizowania przemian zachodzących w sztuce, ich
powiązań z szerszym kontekstem kulturowym i historycznym w oparciu o analizę dzieł
architektury, malarstwa, rzeźby i postaw artystycznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa znajomość historii, literatury powszechnej i filozofii.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Przedmiot obejmuje prezentację stylów, nurtów, tendencji oraz wybranych grup
artystycznych i twórców od 1945 r. do końca XX wieku. Uwagę przywiązuje się do
poszukiwania zbieżności, rozbieżności oraz powracalności istotnych problemów formalnych
i treściowych w sztuce - ekspresjonizm abstrakcyjny, Cobra, op-art, kinetyzm, nowa
figuracja, neodadaizm, pop-art, happening, environment, arte povera, minimal art,
konceptualizm, postmodernizm w sztuce.

METODY KSZTAŁCENIA:
Studenci przygotowują referaty i dokonują wizualnej ich prezentacji. wspólnie analizują
teksty programowe, manifesty, wypowiedzi artystów. poszukują różnorodnych źródeł genezy
danego zjawiska w sztuce i jego powiązań ze wcześniej poznanymi.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Ma podstawową wiedzę w
zakresie pojęć stosowanych
do opisu dzieła plastycznego
Potrafi
scharakteryzować
plastyczne środki wyrazu w

SYMBOLE
EFEKTÓW
KA1-W01

METODY WERYFIKACJI
Referaty, prospekty, uczestnictwo w
dyskusjach, kolokwium pisemne.

KA1-W02

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ
Ćw.

pracy artystycznej
Rozpoznaje
zasadnicze
cechy i właściwości różnych
technik
stosowanych
w dyscyplinach plastycznych

KA1-W03

Posiada wiedzę na temat
struktury dzieła plastycznego
(wizualnego)

KA1-W04

Zna i rozumie podstawowe
linie rozwojowe w historii
sztuki
poszczególnych
dyscyplin
artystycznych
zawartych
w programie
kształcenia kierunku oraz zna
publikacje związane z tymi
zagadnieniami

KA1-W06

Wykazuje się znajomością
stylów
w
ramach
poszczególnych
dyscyplin
artystycznych i związanych z
nimi tradycjami twórczymi

KA1-W09

Orientuje się w literaturze
dotyczącej głównych nurtów
w historii sztuki

KA1-W11

Posiada podstawową wiedzę
w
zakresie
literatury
dotyczącej
tendencji w
sztuce współczesnej

KA1-W12

Potrafi napisać recenzję lub
sformułować
obszerną
analizę dotyczącą wydarzenia
z obszaru sztuki

KA1-U20

Potrafi przygotować typowe
prace pisemne i wypowiedzi
ustne dotyczące własnych
prac
wykorzystując
podstawowe
ujęcia
teoretyczne,
czerpiąc
z
różnych źródeł

KA1-U22

Zna
formy
zachowań
związane
z
publicznymi
prezentacjami
własnych
dokonań artystycznych i z
obszaru refleksji nad sztuką

KA1-U24

Rozumie potrzebę uczenia
się.
Umie
zdobywać,
gromadzić, analizować i
interpretować potrzebne
do twórczości i refleksji
nad sztuką i kulturą
informacje

KA1-K01

WARUNKI ZALICZENIA:
Referaty, prospekty, uczestnictwo w dyskusjach, kolokwium pisemne.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

udział w ćwiczeniach

2

7

udział w konsultacjach

0,2

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

18

przygotowanie do ćwiczeń

0,8

55

RAZEM

3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Durozoi, G., (red) (1998), Słownik Sztuki XX wieku, Warszawa: Arkady
Kotula, A., Krakowski, P., (1978), Malarstwo, rzeźba, architektura, Warszawa: PWN
Richardson, T., Stangos, N., (1980), Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, Warszawa:
Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
4. Ferrari, S., (2002), Sztuka XX wieku, Warszawa:
5. Kotula, A., Krakowski, P., (1985), Rzeźba współczesna, Warszawa: PWN
6. Kotula, A., Krakowski, P., (1973), Sztuka abstrakcyjna, Warszawa: PWN
7. Piotrowski, P., (1999), Znaczenia modernizmu, Poznań:
8. Sztuka świata. T. 8-9. Arkady: Warszawa
9. Słownik terminologiczny sztuk pięknych PWN. Wyd. V. Warszawa, 2007
10. Kowalska, B. Od impresjonizmu do konceptualizmu. Warszawa: Arkady, 1989
11. Od Maneta do Pollocka. Warszawa: Arkady, 1973
12. Carrassat, P., Marcedé, J., Style i kierunki w malarstwie. Warszawa, 1999

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Dziamski, G., (red) Od awangardy do postmodernizmu, Warszawa: Instytut Kultury,
1996
2. Czartoryska, U., Od pop-artu do sztuki konceptualnej, Warszawa, 1973
3. Krakowski, P., O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa, 1984
4. Radajewski, Żywa sztuka współczesności, Wrocław, 1987
5. Art Now, Sztuka przełomu tysiąclecia, Kolonia, 2001
6. Kowalczyk, I. Ciało i Władza. Warszawa, 2002
7. Rosse, B., Malarstwo amerykańskie, Warszawa, 1991
8. Majewska, B., Sztuka inna, sztuka ta sama, Warszawa, 1974
PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Mira Vierstra

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

H IS TOR I A ID E I I D OK TR Y N AR TY S TY C ZN Y C H
K od p rze dm io tu : 08.1-WA-EASPP-HIDA
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: dr Artur Pastuszek

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

3

Studia stacjonarne
W yk ła d

30

2

IV

CEL PRZEDMIOTU:
Nabycie kompetencji w zakresie interpretacji dzieł sztuki tradycyjnej oraz współczesnej.
Zapoznanie się z dziejami estetyki oraz filozofii sztuki. Rozpoznanie istotnych motywów i
najważniejszych tematów estetyki zachodniej oraz pojęć estetycznych i artystycznych w ich
historycznej perspektywie a także idei mających wpływ na twórczą aktywność człowieka.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawy wiedzy z filozofii, historii kultury i sztuki.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Klasyczne ujęcie sztuki. Doktryny artystyczne antyku - pitagorejczycy, Demokryt, sofiści,
Platon, Arystoteles, Plotyn.
2. Kontrowersje wokół pojęcia piękna - klasyczna definicja piękna (harmonia, symmetria),
sofiści i relatywizacja, piękno jako jakość, esencjonalistyczne uzasadnienie Platona.
3. Mimesis i katharsis jako kryteria artystyczne (Arystoteles). Zagadnienie relacji: sztukaprawda, poznawcza wartość sztuki.
4. Wczesnochrześcijańskie i średniowieczne doktryny artystyczne. Średniowieczne ujęcie
sztuki i piękna. Poglądy teologów i filozofów dotyczące znaczenia sztuki. Piękno jako
własność obiektywna. Doskonałość, zupełność, blask formy, sacrum.
5. Klasyfikacja sztuk i problem naśladowania. Sztuka jako biblia pauperum. Estetyka claritas
- Augustyn, Klemens Aleksandryjski, Orygenes, Tertulian, Boecjusz, Tomasz z Akwinu, Witelon, Mikołaj
z Kuzy
6. Artystyczne doktryny czasów nowożytnych: Poetyki i traktaty renesansowe. Klasycyzm,
antropocentryzm, humanizm, forma, imitatio. Związek pomiędzy sztuką a nauką.
7. Antropocentryzm a humanizm. Antyczne korzenie renesansu. Leon Battista Alberti,
Leonardo da Vinci.
8. Immanuel Kant i autoteliczność sztuki. Bezinteresowność i subiektywny charakter sądów
smaku. Transcendentalna koncepcja piękna i wzniosłości. Autonomiczność i wyjątkowość
przedmiotów estetycznych.
9. Estetyka G.W. F. Hegla.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

10. Nietzscheańskie podstawy współczesnej krytyki estetycznej. Modernizm jako zapowiedź
ponowoczesnych problemów - estetyczna i antropologiczna perspektywa tragiczności.
Żywioł appoliński i dionizyjski.

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład (metoda audytoryjna)

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w
historii sztuki poszczególnych dyscyplin artystycznych zawartych w programie kształcenia kierunku oraz zna publikacje związane z
tymi zagadnieniami

KA1-W06

Rozpoznaje zależności między teorią a praktyką poszczególnych mediów i dyscyplin artystycznych.

KA1-W10

Posiada wiedzę w zakresie przedmiotów humanistycznych poszerzających wiedzę ogólną dotyczącą różnych dziedzin sztuki i kultury

KA1-W14

Ma podstawową wiedzę o powiązaniach historii sztuki z innymi dyscyplinami humanistycznymi i społecznymi.

KA1-W15

Potrafi przygotować typowe prace pisemne i
wypowiedzi ustne dotyczące własnych prac
wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne, czerpiąc z różnych źródeł

KA1-U22

Definiuje własne sądy w obszarze szeroko
pojętej kultury wizualnej, potrafi formułować
przemyślenia na tematy społeczne, naukowe
i etyczne oraz umie odnosić je do własnej
praktyki artystycznej

KA1-K11

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

Zaliczenie opisowe, kolokwium, prezentacja.

Wykład

WARUNKI ZALICZENIA:
Aktywny udział w zajęciach. Kolokwium zaliczeniowe potwierdzające znajomość treści
wykładu, rozumienie problemu sztuki oraz umiejętność teoretycznego ujęcia fenomenu
sztuki i jego dziejów w obszarze kultury. Przygotowanie prezentacji.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

ECTS

30

Udział w zajęciach

1

30

Przygotowanie do zajęć oraz udział
w konsultacjach

1

30

Przygotowanie prezentacji

1

90

Razem

3

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, (T. 1: Estetyka starożytna, T. 2: Estetyka
średniowieczna, T. 3: Estetyka nowożytna), Warszawa 1985-1991.
2. M. Gołaszewska, Estetyka i antyestetyka, Warszawa 1984.
3. I. Lorenc, Logos i mit estetyczności, Warszawa 1993.
4. H. Read, Sens sztuki, Warszawa 1982.
5. Myśliciele kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 roku, wyb. i oprac. J.
Białostocki, Gdańsk 2001.
6. Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1600 , wyb. i oprac. J. Białostocki, Warszawa
1985.
7. Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, wyb. E. Grabska i M. Poprzęcka,
Warszawa 1974.
8. E. Grabska, Moderniści o sztuce, Warszawa 1971.
9. F. Nietzsche, Narodziny tragedii czyli hellenizm i pesymizm, Kraków 2005.
10. U. Eco, Historia piękna, Poznań 2005.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. M. Bachtin, Estetyka twórczości słownej, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
1986.
2. J. Margolis, Czym, w gruncie rzeczy, jest dzieło sztuki?, Wyd. TAiWPN Universitas,
Kraków 2004.
3. P. Kawiecki, Kulturowe pojmowanie sztuki, Warszawa 1996

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr Artur Pastuszek

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FILOZOFIA 1
Ko d p rze d m iot u : 08.1-WA-EASPP-FIL1
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: dr Artur Pastuszek

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie

1

Studia stacjonarne
W yk ł ad

15

1

I

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie z problematyką filozoficzną w ujęciu historycznym. Ukazanie filozofii jako
fundamentu myślenia naukowego. Zapoznanie z najbardziej ogólnymi kategoriami refleksji
teoretycznej o rzeczywistości, człowieku, państwie i społeczeństwie a także wprowadzenie
do tematyki filozoficznych uwarunkowań sporu o sztukę.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza na poziomie ogólnokształcącym.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Przedmiot filozoficznej refleksji. Podstawowe pojęcia filozoficzne. Etymologia, zakres,
konstytutywne pytania i ich źródła.
2. Główne dyscypliny, działy i związane z nimi obszary refleksji. Różnorodne koncepcje
uprawiania filozofii. Filozofia a nauki szczegółowe. Filozofia jako nauka (wiedza).
3 . Poznawcza funkcja filozofii. Filozofia a światopogląd. Problematyka epistemologiczna
(gnoseologiczna) w filozofii. Idealizm epistemologiczny a realizm. Pytanie o granice
poznania – sceptycyzm i agnostycyzm. Idealizm transcendentalny vs. idealizm immanentny.
Problem źródeł poznania – natywizm a empiryzm genetyczny. Aprioryzm a empiryzm.
Racjonalizm a irracjonalizm.
4. Problematyka wartości (aksjologia). Podstawowe pojęcia etyki. Estetyka jako dyscyplina
filozoficzna – obszar refleksji i główne pojęcia: sztuka, piękno, wzniosłość, smak, przeżycie
estetyczne, twórczość, wartość estetyczna, geniusz, ekspresja, treść, forma. Problematyka
jedności i wielości sztuki, jej autonomii i swoistości.

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład (metoda audytoryjna).

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ

Posiada wiedzę w zakresie przedmiotów KA1-W14
humanistycznych poszerzających wiedzę ogólną dotyczącą różnych dziedzin
sztuki i kultury

Zaliczenie

WARUNKI ZALICZENIA:
Obecność na zajęciach, konsultacje dotyczące omawianej problematyki.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

ECTS

15

Udział w zajęciach

0,5

15

Przygotowanie do zajęć oraz udział
w konsultacjach

0,5

30

Razem

1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Wyd. Antyk, Kęty-Warszawa 2003.
C. Wodziński, Filozofia jako sztuka myślenia, Warszawa 1999.
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I-III, Wyd. PWN, Warszawa 2001.
S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław 2000.
Filozofia. Podstawowe pytania, pod red. E. Martensa, H. Schnädelbacha,Warszawa 1995.
K. Löwith, Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku, Warszawa 2001.
J. Derrida, Marginesy filozofii, Spacja, Warszawa 2002.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska, Warszawa-Poznań 1999.
A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Warszawa 1995.
W. K. C. Guthrie, Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, Kraków 1996.
E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa 1987.
Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989.
B. Russell, Problemy filozofii, Warszawa 1995.
M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, [w:] Pisma z antropologii filozoficznej i teorii
wiedzy, W-wa 1987.
T. Nagel, Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, Warszawa 1993.

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr Artur Pastuszek

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FILOZOFIA 2
Ko d p rze d m iot u : 08.1-WA-EASPP-FIL2
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: dr Artur Pastuszek

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

egzamin

1

Studia stacjonarne
W yk ł ad

15

1

II

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie z problematyką filozoficzną w ujęciu historycznym. Ukazanie filozofii jako
fundamentu myślenia naukowego. Zapoznanie z najbardziej ogólnymi kategoriami refleksji
teoretycznej o rzeczywistości, człowieku, państwie i społeczeństwie a także wprowadzenie
do tematyki filozoficznych uwarunkowań sporu o sztukę.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza na poziomie ogólnokształcącym.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Przekrój doktryn filozoficznych od presokratyków, poprzez średniowiecze i nowożytność
do koncepcji współczesnych. Główne okresy filozofii - periodyzacja.
2. Początki filozofii oraz jej źródła. Filozofia przyrody oraz klasyczna filozofia grecka. Szkoła
jońska, szkoła pitagorejska, szkoła eleacka, grecki atomizm. Sofiści i Sokrates. Platon i
Arystoteles.
3. Filozofia średniowieczna: jej główni przedstawiciele i podstawowe problemy. Augustyn,
Bonawentura, Tomasz z Akwinu, Wilhelm Ockham.
4. Filozofia nowożytna a rozwój nauk matematyczno-przyrodniczych. Francis Bacon, John
Locke, David Hume, George Berkeley. Spór pomiędzy empiryzmem a racjonalizmem. Rene
Descartes, Blaise Pascal.
5. Oświecenie i początek władzy krytycznego rozumu. Immanuel Kant.
6. G. W. F. Hegel, Karol Marks. Antyoświeceniowe prądy przełomu XIX i XX wieku. Artur
Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, S¸ren Kierkegaard.
7. Główne nurty myśli współczesnej. Fenomenologia - Edmund Husserl i Max Scheler.
Filozofia egzystencji - Martin Heidegger i Jean Paul Sartre. Hermeneutyka - H. G. Gadamer
i Paul Ricoeur. Dyskusje wokół postmodernizmu w filozofii i sztuce. Jean-Francois Lyotard,
Emmanuel Levinas, Jacques Derrida

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład (metoda audytoryjna)

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

Posiada wiedzę w zakresie przedmiotów KA1-W14
humanistycznych poszerzających wiedzę ogólną dotyczącą różnych dziedzin
sztuki i kultury

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI
Zaliczenie opisowe, egzamin

WARUNKI ZALICZENIA:
Obecność na zajęciach, złożenie egzaminu końcowego w formie pisemnej.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

ECTS

15

Udział w zajęciach

0,5

15

Przygotowanie do zajęć oraz
złożenie egzaminu

0,5

30

Razem

1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Wyd. Antyk, Kęty-Warszawa 2003.
C. Wodziński, Filozofia jako sztuka myślenia, Warszawa 1999.
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I-III, Wyd. PWN, Warszawa 2001.
S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa-Wrocław 2000.
Filozofia. Podstawowe pytania, pod red. E. Martensa, H. Schnädelbacha,Warszawa 1995.
K. Löwith, Od Hegla do Nietzschego. Rewolucyjny przełom w myśli XIX wieku, Warszawa 2001.
J. Derrida, Marginesy filozofii, Spacja, Warszawa 2002.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield, Filozofia przedsokratejska, Warszawa-Poznań 1999.
A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Warszawa 1995.
W. K. C. Guthrie, Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa, Kraków 1996.
E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa 1987.
Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989.
B. Russell, Problemy filozofii, Warszawa 1995.
M. Scheler, Stanowisko człowieka w kosmosie, [w:] Pisma z antropologii filozoficznej i teorii
wiedzy, W-wa 1987.
T. Nagel, Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, Warszawa 1993.

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr Artur Pastuszek

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

M AR K E TIN G S ZTU K I
Ko d p rze d m iot u : 04.9-WA-EASPP-MARK
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: mgr Wojciech Kozłowski

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

30

2

V

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów z funkcjonowaniem rynku sztuki w Polsce i na świecie oraz
uświadomienie jego roli, ograniczeń i działania. Przedstawienie możliwych strategii
sprzedaży obiektów i umiejętności. Ukazanie kształtu współczesnej sztuki na obszarze
wszystkich jej dyscyplin.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Pojęcie świata sztuki w relacji do rynku sztuki; podstawowe problemy marketingu; pojęcie
marki; galeria jako miejsce kontaktu i sprzedaży; indywidualność artysty jako wyznacznik
wartości; przemiany sztuki na przełomie XX i XXI w.; Domy aukcyjne i targi sztuki jako
przestrzenie wymiany towarowo-pieniężnej; rola internetu w handlu sztuką; podstawowe
kwestie prawne związane z zawodem artysty.

METODY KSZTAŁCENIA:
Metoda podająco - systematyzująca – wykład połączony z prezentacjami wizualnymi.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Ma podstawową wiedzę w zakresie
pojęć stosowanych do opisu dzieła
plastycznego
Potrafi scharakteryzować plastyczne
środki wyrazu w pracy artystycznej

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI
rozmowa w trakcie zajęć

FORMA
ZAJĘĆ
wykład i

KA1-W01
dyskusja
rozmowa w trakcie zajęć

wykład i

KA1-W02
dyskusja

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Rozpoznaje zasadnicze cechy i
właściwości
różnych
technik
stosowanych
w
dyscyplinach
plastycznych
Zna i rozumie podstawowe linie
rozwojowe
w
historii
sztuki
poszczególnych
dyscyplin
artystycznych zawartych w programie
kształcenia
kierunku
oraz
zna
publikacje
związane
z
tymi
zagadnieniami
Orientuje się w literaturze dotyczącej
głównych nurtów w historii sztuki

rozmowa w trakcie zajęć
KA1-W03

wykład i
dyskusja

rozmowa w trakcie zajęć

wykład i
dyskusja

KA1-W06

rozmowa w trakcie zajęć

wykład i

KA1-W11
dyskusja

Posiada podstawową wiedzę w
zakresie
literatury
dotyczącej
tendencji w sztuce współczesnej
Ma wiedzę dotyczącą finansowych,
marketingowych i prawnych aspektów
zawodu
artysty
plastyka
ze
szczególnym uwzględnieniem praw
autorskich
Jest przygotowany do współdziałania
z innymi w ramach prac projektów
zespołowych, warsztatów, działań
plastycznych i edukacyjnych
Potrafi
napisać
recenzję
lub
sformułować
obszerną
analizę
dotyczącą wydarzenia z obszaru
sztuki
Potrafi przygotować typowe prace
pisemne
i
wypowiedzi
ustne
dotyczące
własnych
prac
wykorzystując podstawowe ujęcia
teoretyczne, czerpiąc z różnych
źródeł
Zna formy zachowań związane z
publicznymi prezentacjami z obszaru
refleksji nad sztuką i kulturą
Rozumie potrzebę uczenia się. Umie
zdobywać, gromadzić, analizować i
interpretować
potrzebne
do
twórczości i refleksji nad sztuką i
kulturą informacje
Potrafi tworzyć koncepcje i realizować
niezależne
działania
artystyczne
nawiązujące do aktualnych zdarzeń i
zjawisk z otaczającej rzeczywistości w
oparciu o wewnetrzną motywację i
umiejetność organizacji pracy
Ma
świadomość
i
potrzebę
popularyzacji dokonań własnych i
innych
Posiada umiejętność samooceny,
konstruktywnej krytyki, podejmowania
refleksji i dyskursu w obszarach
społecznych i artystycznych
Potrafi ocenić działania innych osób
oraz działania własne

rozmowa w trakcie zajęć

wykład i

KA1-W12
dyskusja
rozmowa w trakcie zajęć
KA1-W16

wykład i
dyskusja

rozmowa w trakcie zajęć

wykład i

KA1-U09
dyskusja
rozmowa w trakcie zajęć

wykład i

KA1-U20
dyskusja
rozmowa w trakcie zajęć

wykład i
dyskusja

KA1-U22

rozmowa w trakcie zajęć

wykład i

KA1-U25
dyskusja
rozmowa w trakcie zajęć
KA1-K01

wykład i
dyskusja

rozmowa w trakcie zajęć

wykład i
dyskusja

KA1-K02

rozmowa w trakcie zajęć

wykład i

KA1-K04
dyskusja
rozmowa w trakcie zajęć

wykład i

KA1-K09
dyskusja
rozmowa w trakcie zajęć

wykład i

KA1-K10
dyskusja

Definiuje własne sądy w obszarze
szeroko pojętej kultury wizualnej,

KA1-K11

rozmowa w trakcie zajęć

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

wykład i

potrafi formułować przemyślenia na
tematy społeczne, naukowe i etyczne
oraz umie odnosić je do własnej
praktyki artystycznej
Jest zdolny do pracy zespołowej w
ramach wspólnych projektów i działań

dyskusja
rozmowa w trakcie zajęć

wykład i

KA1-K13
dyskusja

Potrafi
podejmować
działania
negocjacyjne i organizacyjne

rozmowa w trakcie zajęć

wykład i

KA1-K14
dyskusja

Posiada umiejętność współpracy i
integracji

rozmowa w trakcie zajęć

wykład i

KA1-K16
dyskusja

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i
zasady z zakresu ochrony własności
praw autorskich

rozmowa w trakcie zajęć

wykład i

KA1-K17
dyskusja

WARUNKI ZALICZENIA:
Praca zaliczeniowa.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

udział w zajęciach

1,2

5

0,2

15

0,6

50

RAZEM

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sarah Thornton, 7 dni w świecie sztuki, Warszawa 2011
red. Agnieszka Pindera, Praktyczny poradnik dla artystów, Toruń 2012
Krzysztof Masiewicz, Piotr Bazylko, Poradnik kolekcjonera sztuki najnowszej, Warszawa, 2008
www.artprice.com
www.artinfo.com
www.artfacts.net
www.obieg.pl
www.e-flux.com

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Philip Kotler, Marketing, Warszawa 2005
Maria Korzeniowska-Marciniak, Międzynarodowy rynek dzieł sztuki, Kraków 2001

PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Wojciech Kozłowski

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

AN AL I Z A D ZIE Ł A S ZTU K I
K od p rze dm io tu : 03.9-WA-EASPP-ANDS
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: mgr Wojciech Kozłowski

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

Studia stacjonarne
W yk ła d

30

2

III

zaliczenie z oceną

1

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest zdobycie przez studenta narzędzi analizowania dzieła sztuki,
zgodnych z współczesną wiedzą dotyczącą jego statusu. Studenci dowiadują się o formach
ekspresji we współczesnej praktyce artystycznej i możliwościach odczytania dzieła ze
względu na jego funkcjonowanie w rzeczywistości kultury symbolicznej.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Ogólna orientacja w kulturze współczesnej.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Współczesne teorie dzieła sztuki pozwalają na jego rozpatrywanie dzieła w kontekście
społeczno-politycznym ale też formalnym. omawiane są instytucjonalnie teoria sztuki,
performatywność jako kategoria opisu, estetyka relacyjna, polityczność dzieła.

METODY KSZTAŁCENIA:
Analiza lektur i rozmowa na podstawie przykładów.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

OPIS EFEKTU
Ma podstawową wiedzę w
zakresie pojęć stosowanych
do opisu dzieła plastycznego
Potrafi
scharakteryzować
plastyczne środki wyrazu w
pracy artystycznej

SYMBOL
E
EFEKTÓ
W

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

Rozmowa w trakcie zajęć, teksty własne.

Dyskusja i
analiza wspólna
oraz pisemna
indywidualna

Rozmowa w trakcie zajęć, teksty własne.

Dyskusja i
analiza wspólna
oraz pisemna
indywidualna

KA1-W01

KA1-W02

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Rozpoznaje
zasadnicze
cechy i właściwości różnych
technik
stosowanych
w dyscyplinach plastycznych
Posiada wiedzę na temat
struktury dzieła plastycznego
(wizualnego)

Zna
zakres
problematyki
związanej z technologiami i
mediami danych dyscyplin
artystycznych

KA1-W07

Orientuje się w literaturze
dotyczącej głównych nurtów
w historii sztuki
Posiada podstawową wiedzę
w
zakresie
literatury
dotyczącej
tendencji w
sztuce współczesnej
Posiada wiedzę w zakresie
przedmiotów
humanistycznych
poszerzających
wiedzę
ogólną dotyczącą różnych
dziedzin sztuki i kultury
Potrafi napisać recenzję lub
sformułować
obszerną
analizę dotyczącą wydarzenia
z obszaru sztuki
Zna
formy
zachowań
związane
z
publicznymi
prezentacjami
z
obszaru
refleksji nad sztuką i kulturą
Rozumie potrzebę uczenia
się.
Umie
zdobywać,
gromadzić,
analizować
i
interpretować potrzebne do
twórczości i refleksji nad
sztuką i kulturą informacje
Jest zdolny do efektywnego
wykorzystania:
wyobraźni,
intuicji, emocjonalności w
trakcie rozwiązywania zadań i
problemów
Potrafi
ocenić
działania
innych osób oraz działania
własne

Rozmowa w trakcie zajęć, teksty własne.

Dyskusja i
analiza wspólna
oraz pisemna
indywidualna

Rozmowa w trakcie zajęć, teksty własne.

Dyskusja i
analiza wspólna
oraz pisemna
indywidualna

Rozmowa w trakcie zajęć, teksty własne.

Dyskusja i
analiza wspólna
oraz pisemna
indywidualna

Rozmowa w trakcie zajęć, teksty własne.

Dyskusja i
analiza wspólna
oraz pisemna
indywidualna

Rozmowa w trakcie zajęć, teksty własne.

Dyskusja i
analiza wspólna
oraz pisemna
indywidualna

Rozmowa w trakcie zajęć, teksty własne.

Dyskusja i
analiza wspólna
oraz pisemna
indywidualna

Rozmowa w trakcie zajęć, teksty własne.

Dyskusja i
analiza wspólna
oraz pisemna
indywidualna

Rozmowa w trakcie zajęć, teksty własne.

Dyskusja i
analiza wspólna
oraz pisemna
indywidualna

Rozmowa w trakcie zajęć, teksty własne.

Dyskusja i
analiza wspólna
oraz pisemna
indywidualna

Rozmowa w trakcie zajęć, teksty własne.

Dyskusja i
analiza wspólna
oraz pisemna
indywidualna

Rozmowa w trakcie zajęć, teksty własne.

Dyskusja i
analiza wspólna
oraz pisemna
indywidualna

Rozmowa w trakcie zajęć, teksty własne.

Dyskusja i
analiza wspólna
oraz pisemna
indywidualna

Rozmowa w trakcie zajęć, teksty własne.

Dyskusja i
analiza wspólna
oraz pisemna

KA1-W04

KA1-W06

Rozpoznaje
zależności
między teorią a praktyką
poszczególnych mediów i
dyscyplin artystycznych.

Dyskusja i
analiza wspólna
oraz pisemna
indywidualna

KA1-W03

Zna i rozumie podstawowe
linie rozwojowe w historii
sztuki
poszczególnych
dyscyplin
artystycznych
zawartych
w programie
kształcenia kierunku oraz zna
publikacje związane z tymi
zagadnieniami

Wykazuje się znajomością
stylów
w
ramach
poszczególnych
dyscyplin
artystycznych i związanych z
nimi tradycjami twórczymi

Rozmowa w trakcie zajęć, teksty własne.

KA1-W09

KA1-W10

KA1-W11

KA1-W12

KA1-W14

KA1-U20

KA1-U25

KA1-K01

KA1-K06

KA1-K10

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

indywidualna
Definiuje własne sądy w
obszarze szeroko pojętej
kultury
wizualnej,
potrafi
formułować przemyślenia na
tematy społeczne, naukowe i
etyczne oraz umie odnosić je
do
własnej
praktyki
artystycznej

Rozmowa w trakcie zajęć, teksty własne.

KA1-K11

Dyskusja i
analiza wspólna
oraz pisemna
indywidualna

WARUNKI ZALICZENIA:
Rozmowa zaliczeniowa.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

Udział w zajęciach

0,7

10

Konsultacje

0,15

10

Praca własna

0,15

50

RAZEM

1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Erika Fischer-Lichte, Estetyka performatywności, Kraków 2008
Arhur C. Danto, Świat sztuki, Kraków 2006
Nicolas Bourriaud, Estetyka relacyjna, Kraków 2012
Ewa Kuryluk, Art mon amour ,warszawa 2002
Cynthia Freeland, czy to jest sztuka, Poznań 2004
Jacques Ranciere, Estetyka jako polityka, Warszawa 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Susie Hodge, Przewodnik po sztuce współczesnej, Warszawa 2014
Hans Ulrich Obrist, A Brief History of Curating, Zurich 2010
Magdalena Ujma, Sztuki wizualne, Warszawa/Bielsko-Biała 2011

PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Wojciech Kozłowski

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

TENDENCJE W SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ
Ko d p rze d m iot u : 03.6-WA-EASPP-TESZ
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: mgr Wojciech Kozłowski

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie

2

Studia stacjonarne
W yk ł ad

30

2

I

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi tendencjami w
sztuce
współczesnej, ich usystematyzowanie i usytuowanie w obrębie całości kultury współczesnej,
uświadomienie znaczenia okresu powojennego i radykalnych zmian, którym uległy sztuki
wizualne.
Przedmiot
zaznajamia
studentów
z
różnorodnością
postaw
i
zindywidualizowaniem praktyki artystycznej.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Najważniejsze zjawiska i artyści decydujący o kształcie sztuki nowoczesnej; Kazimierz
Malewicz i rola duchowości w sztuce; wielkie totalitaryzmy europejskie i ich wpływ na
sztukę; Marcel Duchamp i zmiana sposobu uprawiania sztuki; ruch Fluxus i artyści z nim
związani; Joseph Beuys – każdy człowiek artystą i rzeźba społeczna; Marina Abramović –
performance jako medium sztuki; Młoda Sztuka Brytyjska – nowy pop-art; Sztuka w
Internecie i z Internetu; intermedialność i interaktywność sztuki elektronicznej; street art i
jego komercjalizacja; polska sztuka krytyczna jako reakcja na przemoc władzy; świat sztuki i
konsekwencje jego struktury dla bycia artystą; ostatnie 5 lat sztuki.

METODY KSZTAŁCENIA:
Metoda podająco-systematyzująca z elementami konwersatorium.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

Ma podstawową wiedzę w
zakresie pojęć stosowanych
do opisu dzieła plastycznego

KA1-W01

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

Rozmowa indywidualna i praca pisemna wykłady i
konwersatoria

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Wykazuje się znajomością
stylów
w
ramach
poszczególnych
dyscyplin
artystycznych i związanych z
nimi tradycjami twórczymi

KA1-W09

Rozpoznaje
zależności
między teorią a praktyką
poszczególnych mediów i
dyscyplin artystycznych.

KA1-W10

Posiada podstawową wiedzę
w
zakresie
literatury
dotyczącej
tendencji w
sztuce współczesnej
Posiada wiedzę w zakresie
przedmiotów
humanistycznych
poszerzających
wiedzę
ogólną dotyczącą różnych
dziedzin sztuki i kultury
Ma podstawową wiedzę o
powiązaniach historii sztuki z
innymi
dyscyplinami
humanistycznymi
i
społecznymi.
Potrafi przygotować typowe
prace pisemne i wypowiedzi
ustne dotyczące własnych
prac
wykorzystując
podstawowe
ujęcia
teoretyczne,
czerpiąc
z
różnych źródeł
Rozumie potrzebę uczenia
się.
Umie
zdobywać,
gromadzić,
analizować
i
interpretować potrzebne do
twórczości i refleksji nad
sztuką i kulturą informacje
Definiuje własne sądy w
obszarze szeroko pojętej
kultury
wizualnej,
potrafi
formułować przemyślenia na
tematy społeczne, naukowe i
etyczne oraz umie odnosić je
do
własnej
praktyki
artystycznej

Rozmowa indywidualna i praca pisemna wykłady i
konwersatoria

KA1-W12

Rozmowa indywidualna i praca pisemna wykłady i
konwersatoria

Rozmowa indywidualna i praca pisemna wykłady i
konwersatoria

Rozmowa indywidualna i praca pisemna wykłady i
konwersatoria
KA1-W14

Rozmowa indywidualna i praca pisemna wykłady i
konwersatoria
KA1-W15

Rozmowa indywidualna i praca pisemna wykłady i
konwersatoria
KA1-U22

Rozmowa indywidualna i praca pisemna wykłady i
konwersatoria
KA1-K01

Rozmowa indywidualna i praca pisemna wykłady i
konwersatoria
KA1-K11

WARUNKI ZALICZENIA:
Test zaliczeniowy.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

Udział w zajęciach

1

10

Praca własna studenta

0,5

10

Konsultacje

0,5

50

RAZEM

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Cynthia Freeland, Czy to jest sztuka, Poznań 2004

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

2.
3.
4.
5.
6.

Sarah Thornton, 7 dni w świecie sztuki, Warszawa 2011 •
Piotr Krakowski, O sztuce nowej i najnowszej, Kraków 1984
Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2006
Jerzy Kaczmarek, Joseph Beuys, Od sztuki do społecznej utopii, Poznań 2001
Art Now, red. Ute Grosenick, Kolonia 2012 • www.obieg.pl • www.e-flux.com

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anna Markowska, Dwa przełomy, Toruń 2012
red. Artur Żmijewski, Drżące ciała, Bytom-Kraków 2006
red. Grzegorz Borkowski, Adam Mazur, Monika Branicka, Nowe Zjawiska w sztuce
polskiej po 2000, Warszawa 2007
red. Philip Jodidio, Architecture Now 3, Kolonia 2008
red. Philip Jodidio, Architecture Now 4, Kolonia 2010
Łarisa Żadowa, Poszukiwania i eksperymenty, Warszawa 1982

PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Wojciech Kozłowski

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

PSYCHOLOGIA
K od p rze dm io tu : 14.4-WA-EASPP-PSYCH
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: pracownik akademicki Instytutu Psychologii UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

3

Studia stacjonarne
W yk ła d

30

2

1

egzamin

Ć wi c ze n i a

15

1

1

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Student ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania psychicznego człowieka w
kontekście rozwoju i wychowania.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak wymagań.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Psychologia a inne nauki, koncepcje psychologiczne, osobowość i komponenty osobowości,
inteligencja i zdolności, stres psychologiczny, biologiczne podstawy procesów psychicznych.
Rozwój psychiczny w różnych etapach życia, nieprawidłowości rozwoju: zaburzenia
psychiczne okresu dzieciństwa i adolescencji, psychoterapia a rozwój.
Mechanizmy wychowania, wpływ wychowawczy, rodzinne i szkolne środowisko
wychowawcze, zjawiska społeczne a wychowanie.
Wychowanie ku twórczości: modele twórczości, osobowość twórcy, społeczne i
osobowościowe determinanty twórczości, twórczość a rozwój psychiczny- przełamywanie
barier w twórczości.

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład konwencjonalny / tradycyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny,
pogadanka, prelekcja, praca z książką, praca w grupach, metody warsztatowe i inne metody
aktywne.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ

Posiada wiedzę na temat
rozwoju psychicznego jego
zaburzeń w cyklu życia

KA1_W18

Posiada wiedzę na temat
podstaw
wychowania
i
nauczania

KA1_W20

Potrafi dokonywać obserwacji
i
wnioskowania
o
zachowaniach

KA1_U29

Potrafi wykorzystać wiedzę do
analizy sytuacji

KA1_U30

Jest zdolny do kreatywnego
wykorzystania
procesów
psychicznych

KA1_KO5

W

Test

W

Test

Ć

Kolokwium zaliczeniowe

Ć

Aktywność na ćwiczeniach

WARUNKI ZALICZENIA:
Na ocenę końcową z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (1/3) i z egzaminu
(2/3). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.
Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte na
kolokwium zaliczeniowym w formie pisemnej (2/3) oraz aktywność na zajęciach (1/3).
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.
Wykład - ocena z egzaminu w formie testu.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

Udział w wykładzie

1,2

15

Udział w ćwiczeniach

0,6

15

Przygotowanie do egzaminu

0,6

15

Przygotowanie do ćwiczeń i przygotowanie do
kolokwium zaliczeniowego

0,6

5

Konsultacje i egzamin

80

RAZEM

3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.Kenadall Ph. C.(2004) Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk
2.Nęcka E. (2002) Psychologia twórczości. Gdańsk, GWP
3.Popek S.(2001) Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin, UMCS
4.Przeacznik-Gierowska M., Włodarski Z. (2002) Psychologia wychowawcza t. 1-2. Warszawa
5.Strelau J., Doliński D. (2010) Psychologia akademicka .Podręcznik.(red.) t.1-2. Gdańsk, GWP

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.
5.

Brzezińska A.I. (2005) Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk
Kozielecki J.(1998) Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa, „Żak”
Popek S. (2010) .Psychologia twórczości plastycznej. Kraków, Impuls
Wadeley A., Birch A., Malim T., (2000) Wprowadzenie do psychologii. Warszawa , PWN
Oraz literatura każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

PROGRAM OPRACOWAŁ :
dr Urszula Gembara

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

P E D AG O GI K A
K od p rze dm io tu : 05.0-WA-EASPP-PEDAG
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

3

Studia stacjonarne
W yk ła d

2

30

II

egzamin

Ć wi c ze n i a

1

15

II

zaliczenie

CEL PRZEDMIOTU:
Doskonalenie umiejętności komunikowania się w procesach edukacyjnych. Wzbudzenie
refleksji nad współczesnymi problemami pedagogicznymi.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaliczony I semestr studiów.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pedagogika jako nauka teoretyczna oraz praktyczna.
Kulturowe, aksjologiczne i antropologiczne podstawy wychowania.
Współczesne nurty w pedagogice.
Pedagogika kultury.
Struktura oraz dynamika procesu wychowania. Zasady i metody wychowania.
Środowiska wychowawcze. Wspieranie dziecka w rozwoju. Podmiotowość wychowanka.
Błąd w wychowaniu.
Przemiany i innowacje we współczesnej szkole. Ukryty program.
Procesy zachodzące w klasie szkolnej. Czas wolny ucznia.
Zadania wychowawcy klasy. Metody poznawania uczniów. Lekcja wychowawcza.
Współpraca rodziny, szkoły, środowiska lokalnego.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Teoria inteligencji wielorakich. Praca z
uczniem zdolnym.
Trudności szkolne. Terapia pedagogiczna. Arteterapia.
Programy wychowawcze i profilaktyczne szkoły.
Role i zadania nauczyciela-wychowawcy. Kompetencje. Etyka i deontologia nauczycielska.
Pierwsze spotkanie z klasą. Rozwój zawodowy nauczyciela. Syndrom wypalenia zawodowego.

17. Warunki efektywności pracy wychowawczej nauczyciela.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład konwencjonalny i konwersatoryjny, dyskusja, opis, metody problemowe, metoda
projektów.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

Zna w podstawowym zakresie
najważniejsze koncepcje pedagogiki
i jej stronę praktyczną związane z
edukacją w zakresie sztuk
plastycznych.
Posiada umiejętności diagnostyczne
pozwalające na: rozpoznanie
sytuacji uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
Potrafi dobierać i wykorzystywać
dostępne materiały, środki i metody
pracy w celu projektowania i
efektywnego realizowania działań
pedagogicznych (wychowawczych i
opiekuńczych).
Ma świadomość konieczności
prowadzenia zindywidualizowanych
działań pedagogicznych
(wychowawczych i opiekuńczych) w
stosunku do uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi.
Odpowiedzialnie przygotowuje się
do swojej pracy, projektuje i
wykonuje działania pedagogiczne
(wychowawcze i opiekuńcze).

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

KA1-W17

Dyskusja, prezentacja referatu,
egzamin

Wykład,
ćwiczenia

KA1-U33

Dyskusja, egzamin

Wykład,
ćwiczenia

KA1-U36

Projekt

Wykład,
ćwiczenia

KA1_K20

Dyskusja, egzamin

Wykład,
ćwiczenia

KA1_K23

Projekt, egzamin

Wykład,
ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest przygotowanie i zaprezentowanie referatu, prezentacji, lub
projektu przez studenta dotyczącego wybranej tematyki. Podstawą zaliczenia wykładów jest
zdanie ustnego egzaminu z tematyki prezentowanej w czasie wykładów.
Ocenę końcową stanowi średnia ocen z ćwiczeń i wykładów, po 50%.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

45

1

30

Udział w zajęciach
Przygotowanie do zajęć
Przygotowanie do egzaminu

105

RAZEM

3

30

1
1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Denek K., Ku dobrej edukacji, „Akapit”, Toruń 2005.
2. Janowski A., Pedagogika praktyczna, „Fraszka Edukacyjna”, Warszawa 2007.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kobyłecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, Oficyna Wyd. „Impuls”,
Kraków 2005.
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2003.
Łobocki M., Wybrane problemy wychowania nadal aktualne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2003.
Pedagogika. T.2. Podstawy nauk o wychowaniu, B. Śliwerski (red.), GWP, Gdańsk 2006.
Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2001.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Bochno E., Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego, Oficyna Wyd. „Impuls”,
Kraków 2004.
Day.Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela, tłum. J. Michalak, GWP, Gdańsk 2004.
Edukacja. Jakość czy równość?, E. Kobyłecka, I. Nowosad, M. J. Szymański (red.),
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
Gardner H., Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, tłum. A. Jankowski, „Media Rodzina”,
Poznań 2002

Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy,
Nowosad I., Szymański M. J. (red.), Oficyna Wyd. UZ, Akademia Pedagogiczna,
Zielona Góra – Kraków 2004.
O humanizacji pracy zawodowej nauczyciela, E. Kobyłecka (red.), Wydawnictwo PTP
Oddział w Poznaniu, Poznań 2007.

7.
8.

Speck O., Być nauczycielem, tłum. E. Cieślik, GWP, Gdańsk
Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, PWN, Warszawa-Łódź
1998.
9. Śliwerski B., Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP, PWN,
Warszawa 2009.
10. Wybrane artykuły z czasopism naukowych.

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

P R OM OC J A K U LTU R Y AR TY S TY C ZN E J I K RY TY K A
AR TY S TY C ZN A
Ko d p rze d m iot u : 03.9-WA-EASPP-PART
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: mgr Mira Vierstra

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie

2

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

30

2

V

CEL PRZEDMIOTU:
Kształtowanie zdolności prezentowania w różnych formach własnego światopoglądu
artystycznego. Przekazanie umiejętności analizy dzieł sztuki, przestrzeni wystawienniczej i
tekstów krytycznych. Przekazanie wiedzy o kryteriach wartościowania twórczości
artystycznej. Kształtowanie umiejętności analizy sztuki w przestrzeni publicznej i
upowszechniania sztuki i aktywności artystycznej z wykorzystaniem różnorodnych form i
strategii promocji.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa znajomość historii sztuki.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Funkcje i zadania krytyki
2. Opis, interpretacja, wartościowanie różnorodnych form sztuki
3. Rola krytyki artystycznej w świecie zmieniających się wartości estetycznych
4. Charakterystyka zagadnień związanych z promocją kultury artystycznej
5. Instytucje życia artystycznego (muzea, galerie, salony sztuki)
6. Strategie upowszechniania sztuki popularnej i elitarnej
7. Formy promocji artystycznej

METODY KSZTAŁCENIA:
Analiza dzieł sztuki, różnego typu wystaw (indywidualnych, problemowych ...), tekstów
krytycznych bieżącej prasie artystycznej oraz prac własnych studentów i innych form
wizualnego przekazu. Projekty własne scenariuszy wystaw i animacji kulturalnej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

Ma podstawową wiedzę w
zakresie pojęć stosowanych
do opisu dzieła plastycznego

KA1-W01

Rozpoznaje
zasadnicze
cechy i właściwości różnych
technik
stosowanych
w dyscyplinach plastycznych

KA1-W03

Posiada wiedzę na temat
struktury dzieła plastycznego
(wizualnego)

KA1-W04

Zna i rozumie podstawowe
linie rozwojowe w historii
sztuki
poszczególnych
dyscyplin
artystycznych
zawartych
w programie
kształcenia kierunku oraz zna
publikacje związane z tymi
zagadnieniami

KA1-W06

Posiada podstawową wiedzę
w
zakresie
literatury
dotyczącej
tendencji w
sztuce współczesnej

KA1-W12

Posiada wiedzę w zakresie
przedmiotów
humanistycznych
poszerzających
wiedzę
ogólną dotyczącą różnych
dziedzin sztuki i kultury

KA1-W14

Ma podstawową wiedzę o
powiązaniach historii sztuki z
innymi
dyscyplinami
humanistycznymi
i
społecznymi.

KA1-W15

Ma
wiedzę
dotyczącą
finansowych, marketingowych
i prawnych aspektów zawodu
artysty
plastyka
ze
szczególnym uwzględnieniem
praw autorskich

KA1-W16

Jest
przygotowana
do
współdziałania z innymi w
ramach
prac
projektów
zespołowych,
warsztatów,
działań
plastycznych
i
edukacyjnych

KA1-U09

Potrafi napisać recenzję lub
sformułować
obszerną
analizę dotyczącą wydarzenia
z obszaru sztuki

KA1-U20

Potrafi przygotować typowe
prace pisemne i wypowiedzi
ustne dotyczące własnych
prac
wykorzystując
podstawowe
ujęcia
teoretyczne,
czerpiąc
z
różnych źródeł

KA1-U22

Zna
formy
zachowań
związane
z
publicznymi
prezentacjami
własnych
dokonań artystycznych i z
obszaru refleksji nad sztuką

KA1-U24

Zna
formy
związane
z
prezentacjami

zachowań
publicznymi
z
obszaru

METODY WERYFIKACJI
Recenzje z wystaw, udział w dyskusjach,
przedstawienie własnych projektów (np.
makiety i tekstu do katalogu, scenariusza
wystawy).

KA1-U25

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ
Ćw.

refleksji nad sztuką i kulturą
Potrafi dokonać wyboru prac,
będąc
świadomym
ich
integralności i
koncepcji
wystawy
Posiada umiejętności
we
właściwym
wyborze
przestrzeni i komponowaniu

KA1-U26

KA1-U27

prezentacji
i
wystaw
własnych prac artystycznych
Rozumie potrzebę uczenia
się.
Umie
zdobywać,
gromadzić,
analizować
i
interpretować potrzebne do
twórczości i refleksji nad
sztuką i kulturą informacje

KA1-K01

Ma świadomość i potrzebę
popularyzacji
dokonań
własnych i innych

KA1-K04

Kontroluje swoje emocje i
zachowania w sytuacji stresu
związanego
z
publiczną
prezentacją dokonań

KA1-K08

Potrafi
ocenić
działania
innych osób oraz działania
własne

KA1-K10

Definiuje własne sądy w
obszarze szeroko pojętej
kultury
wizualnej,
potrafi
formułować przemyślenia na
tematy społeczne, naukowe i
etyczne oraz umie odnosić je
do
własnej
praktyki
artystycznej

KA1-K11

Umiejętnie komunikuje się w
obrębie własnego środowiska
i społeczności

KA1-K12

Jest
zdolny
do
pracy
zespołowej
w
ramach
wspólnych projektów i działań

KA1-K13

Potrafi
poodejmować
działania
negocjacyjne
i
organizacyjne

KA1-K14

Potrafi zaprezentować własną
działalność
artystyczną
posługując
się
fachową
terminologią
z
zakresu
reprezentowanej dyscypliny

KA1-K15

Posiada
umiejętność
współpracy i integracji

KA1-K16

Zna i rozumie podstawowe
pojęcia i zasady z zakresu
ochrony
własności
przemysłowej
i
prawa
autorskiego

KA1-K17

WARUNKI ZALICZENIA:
Recenzje z wystaw, udział w dyskusjach, przedstawienie własnych projektów (np. makiety i
tekstu do katalogu, scenariusza wystawy).

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

udział w ćwiczeniach

1,2

5

udział w konsultacjach

0,2

15

przygotowanie do ćwiczeń

0,6

50

RAZEM

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jedlewska, B., Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Lublin, 1999
Kmita, J. red. Wartość dzieło sens. Warszawa: Książka i Wiedza, 1975
Galinowska, S., (red), Komercjalizacja w kulturze, Warszawa, 1992
Dziemidok, B., Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Warszawa: PWN, 2002
Ruskin, J., Sztuka, społeczeństwo, wychowanie, Wrocław: Ossolineum, 1977
Publiczna przestrzeń dla sztuki?, Kraków, Wien, 2003
D’Allewa, Metody i teorie historii sztuki, Kraków, 2008
Guzek, Ł., Sztuka instalacji, Warszawa, 2007
Dymna, E., Rutkiewicz, M., Polski Street Art, Warszawa, 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Wybrane artykuły z prasy artystycznej.

PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Mira Vierstra

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

PR AK TY K A Z AW O D O W A C I ĄG Ł A
Ko d p rze d m iot u : 03.9-WA-EASPP-PZAW
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: kw. art. I st. Helena Kardasz

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie

4

Studia stacjonarne
P r a k t yk a

-

40

V

CEL PRZEDMIOTU:
Nabycie umiejętności wynikających z obserwacji pracy oraz aktywnego uczestnictwa w
działalności placówek głównie pozaszkolnych: galerie, muzea, domy kultury, festiwale,
świetlice plastyczne, firmy korzystające w swej działalności z technik i technologii dyscyplin
artystycznych (np. projektowanie graficzne, fotografia), itp.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Praktyka zawodowa ciągła, 1 tydzień - 40 h w okresie wakacyjnym po IV semestrze.
Zakres po uzgodnieniu z wyborem placówki na odbycie praktyki przez studenta.

METODY KSZTAŁCENIA:
Aktywne uczestnictwo w zadaniach wg charakterystyki dla wybranej
odpowiedzialność wynikająca ze sposobu realizacji powierzonych zadań.

placówki,

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Jest
przygotowany
do
współdziałania z innymi w
ramach
prac
projektów
zespołowych,
warsztatów,
działań
plastycznych
i
edukacyjnych
Współdziała z grupą – dzieli
się z innymi osobami swoją
wiedzą i umiejętnościami

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI
opinia opiekuna o praktykancie; Dziennik
Praktyk

KA1-U09

KA1-U11

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ
praktyka

Posiada
wewnętrzną
motywację
i
umiejętność
organizacji pracy

KA1-K03

Potrafi
wykorzystać
kreatywność
myślenia
i
twórczą pracę w trakcie
rozwiązywania problemów

KA1-K07

Umiejętnie komunikuje się w
obrębie własnego środowiska
i społeczności

KA1-K12

Jest
zdolny
do
pracy
zespołowej
w
ramach
wspólnych projektów i działań

KA1-K13

Posiada
umiejętność
współpracy i integracji

KA1-K16

WARUNKI ZALICZENIA:
•

pozytywna opinia opiekuna praktyki w miejscu

•

wypełniony przez studenta i potwierdzony przez opiekuna Dziennik Praktyk

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

40

praktyka, opracowanie Dziennika Praktyk

4

40

RAZEM

4

LITERATURA PODSTAWOWA:
•

Zapoznanie z przepisami BHP

•

Zapoznanie z etyką zawodową wynikającą z regulaminu i zasad pracy dla wybranej placówki

•

Zapoznanie z charakterem działalności wybranej placówki - dokumentacja, archiwum - po
ustaleniu z opiekunem praktyki w miejscu

PROGRAM OPRACOWAŁ:
kw. art. I st. Helena Kardasz

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

C. MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO - 765 h
______________________________________________

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

M AL AR S TW O 1
Ko d p rze d m iot u : 03.1-WA-EASPP-MAL1
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy/wybieralny
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: pracownicy Instytutu Sztuk Wizualnych

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

4

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

30

2

I

CEL PRZEDMIOTU:
1.
2.
3.

rozpoznanie i rozwinięcie mentalnych i manualnych uzdolnień studenta w zakresie malarstwa;
nauczenie podstawowych metod obrazowania przy pomocy technik malarstwa sztalugowego;
stworzenie warunków dla zdobycia niezbędnych doświadczeń oraz dla opanowania umiejętności
warsztatowych w stopniu umożliwiającym tworzenie oryginalnych utworów;

WYMAGANIA WSTĘPNE:
brak

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
• zapoznanie z właściwościami i specyfiką warsztatu malarskiego;
•

poznanie podstawowych materiałów i narzędzi malarskich;

•

projektowanie i planowanie kompozycji malarskich;

•

zadania z zakresu kompozycji i budowania relacji kolorystycznych w obrazie;

METODY KSZTAŁCENIA:
•

ćwiczenia realizowane pod kierunkiem pedagoga;

•

omawianie wszystkich realizowanych zadań zarówno na etapie projektów jak i realizacji zadań
malarskich formułowanych na bazie obserwacji martwej natury i aktu ciała ludzkiego;

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
OPIS EFEKTU
Rozpoznaje zasadnicze cechy i właściwości
różnych technik stosowanych w dyscyplinach
plastycznych
Ma podstawową wiedzę w zakresie pojęć
stosowanych do opisu dzieła plastycznego
Zna zakres problematyki związanej z
technologiami i mediami danych dyscyplin
artystycznych
Potrafi dobierać i stosować plastyczne środki

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

KA1-W03

Rozmowy w trakcie realizacji zdań

Ćw.

KA1-W01

Rozmowy w trakcie realizacji zdań

Ćw.

KA1-W07

Analiza warsztatu wykonawczego

Ćw.

KA1-U02

Konsultacje w trakcie realizowania zadań

Ćw.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

wyrazu odpowiednie do realizowanych
tematów i ćwiczeń. Rozumie związki łączące
formę i treść utworu plastycznego
Umie korzystać z własnej wiedzy, intuicji i
wyobraźni a także potrafi korzystać z korekt
wykładowcy w kreacji własnych prac
artystycznych
Potrafi świadomie posługiwać się
narzędziami warsztatu artystycznego w
realizacji prac plastycznych w wybranym
obszarze sztuki

KA1-U08

Korekty i konsultacje

Ćw.

KA1-U05

Wyniki pracy własnej

Ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
•

Indywidualne korekty w trakcie realizacji zadań, rozmowy i konsultacje, omawianie
poszczególnych realizacji i wykonanych ćwiczeń.

•

Przeglądy i omówienia wszystkich realizacji z okresu całego semestru. Sumaryczna ocena
czynionych postępów (zaliczenie z oceną).

•

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, w roboczych
przeglądach prac oraz zrealizowanie wszystkich zadań i tematów.

Obciążenie Pracą studenta:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

2,4

5

Udział w konsultacjach

0,4

15

Przygotowanie do ćwiczeń

1,2

50

RAZEM

4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Praca zbiorowa: Techniki wielkich mistrzów malarstwa, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2004;

2.

David Hockney: Wiedza tajemna, sekrety technik malarskich dawnych mistrzów, Wydawnictwo Uniwersitas,
Kraków, 2006

3.

Władysław Ślesicki, Techniki malarskie, spoiwa organiczne, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,1984

4.

Wasyl Kandyński, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki, łódź, 1996

5.

Władysław Strzemiński, Teoria widzenia, Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, Gdańsk, 2001;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Artforum, WWW.ARTFORUM.COM

2.

Art Review, WWW.ARTREVIEW.COM

3.

Flash Art., WWW.FLASHARTONLINE.COM

4.

Parkett, WWW.PARKETTART.COM

5.

Obieg, WWW.OBIEG.PL

6.

Katalogi monograficzne i katalogi z wystaw różnych artystów.

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr hab. Jarosław Łukasik

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

M AL AR S TW O 2
Ko d p rze d m iot u : 03.1-WA-EASPP-MAL2
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy/wybieralny
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: pracownicy Instytutu Sztuk Wizualnych

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

30

2

II

CEL PRZEDMIOTU:
rozpoznanie i rozwinięcie mentalnych i manualnych uzdolnień studenta w zakresie malarstwa;
nauczenie podstawowych metod obrazowania przy pomocy technik malarstwa sztalugowego;
stworzenie warunków dla zdobycia niezbędnych doświadczeń oraz dla opanowania umiejętności
warsztatowych w stopniu umożliwiającym tworzenie oryginalnych utworów;

WYMAGANIA WSTĘPNE:
brak
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
zapoznanie z właściwościami i specyfiką warsztatu malarskiego;
poznanie podstawowych materiałów i narzędzi malarskich;
projektowanie i planowanie kompozycji malarskich;
zadania z zakresu kompozycji i budowania relacji kolorystycznych w obrazie;

METODY KSZTAŁCENIA:
ćwiczenia realizowane pod kierunkiem pedagoga;
omawianie wszystkich realizowanych zadań zarówno na etapie projektów jak i realizacji zadań
malarskich formułowanych na bazie obserwacji martwej natury i aktu ciała ludzkiego;

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

Umie analizować prace i działania artystyczne ze
względu na zastosowane techniki warsztatowe,
świadomie korzystać i stosować te techniki i
technologie we własnej twórczości

KA1-U15

Rozmowy w trakcie realizacji zadań

Ćw.

Posiada umiejętności warsztatowe umożliwiające
rozwój w kreacji własnych prac plastycznych

KA1-U14

Analiza warsztatu wykonawczego

Ćw.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Potrafi celowo dobierać materiały i narzędzia
odpowiednie do charakteru realizacji i swobodnie
posługiwać się nimi

KA1-U13

Konsultacje w trakcie realizowania
zadań

Ćw.

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę własnych
prac, sformułować ocenę wartościującą

KA1-U21

Analiza warsztatu wykonawczego

Ćw.

Potrafi dokonać wyboru prac, będąc świadomym
ich integralności i koncepcji wystawy

KA1-U26

Korekty i konsultacje

Ćw.

Świadomie posługuje się różnymi technikami i
technologiami, potrafi je łączyć ze sobą

KA1-U06

Wyniki pracy własnej

Ćw.

Posiada wiedzę na temat struktury dzieła
plastycznego (wizualnego)

KA1-W04

Analiza warsztatu wykonawczego

Ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
Indywidualne korekty w trakcie realizacji zadań, rozmowy i konsultacje, omawianie
poszczególnych realizacji i wykonanych ćwiczeń.
Przeglądy i omówienia wszystkich realizacji z okresu całego semestru. Sumaryczna ocena
czynionych postępów (zaliczenie z oceną).
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, w roboczych
przeglądach prac oraz zrealizowanie wszystkich zadań i tematów.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

1,2

5

Udział w konsultacjach

0,2

15

Przygotowanie do ćwiczeń

0,6

50

RAZEM

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.

Praca zbiorowa: Techniki wielkich mistrzów malarstwa, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2004;

3.
4.
5.

Władysław Ślesicki, Techniki malarskie, spoiwa organiczne, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,1984

David Hockney: Wiedza tajemna, sekrety technik malarskich dawnych mistrzów, Wydawnictwo Uniwersitas,
Kraków, 2006
Wasyl Kandinsky, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki, łódź, 1996
Władysław Strzemiński, Teoria widzenia, Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, Gdańsk, 2001;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Artforum, WWW.ARTFORUM.COM
Art Review, WWW.ARTREVIEW.COM
Flash Art., WWW.FLASHARTONLINE.COM
Parkett, WWW.PARKETTART.COM
Obieg, WWW.OBIEG.PL
Katalogi monograficzne i katalogi z wystaw różnych artystów.

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr hab. Jarosław Łukasik

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

M AL AR S TW O 3
Ko d p rze d m iot u : 03.1-WA-EASPP-MAL3
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy/wybieralny
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: pracownicy Instytutu Sztuk Wizualnych

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

30

2

III

CEL PRZEDMIOTU:
rozpoznanie i rozwinięcie mentalnych i manualnych uzdolnień studenta w zakresie
malarstwa;
nauczenie podstawowych metod obrazowania przy pomocy technik malarstwa
sztalugowego;
stworzenie warunków dla zdobycia niezbędnych doświadczeń oraz dla opanowania
umiejętności warsztatowych w stopniu umożliwiającym tworzenie oryginalnych utworów;

WYMAGANIA WSTĘPNE:
brak

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
zapoznanie z właściwościami i specyfiką warsztatu malarskiego;
poznanie podstawowych materiałów i narzędzi malarskich;
projektowanie i planowanie kompozycji malarskich;
zadania z zakresu kompozycji i budowania relacji kolorystycznych w obrazie;

METODY KSZTAŁCENIA:
ćwiczenia realizowane pod kierunkiem pedagoga;
omawianie wszystkich realizowanych zadań zarówno na etapie projektów jak i realizacji
zadań malarskich formułowanych na bazie obserwacji martwej natury i aktu ciała ludzkiego;

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

METODY
WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

Wykazuje się znajomością stylów w ramach poszczególnych
dyscyplin artystycznych i związanych z nimi tradycjami
KA1-W09
twórczymi

Analiza warsztatu
wykonawczego

Ćw.

Potrafi wyszukiwać i korzystać z informacji potrzebnych w
procesie kształtowania ekspresji twórczej i metody pracy

Wyniki pracy własnej

Ćw.

KA1-U03

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

(książki, katalogi, czasopisma, Internet)
Umie tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne ,
dysponuje umiejętnościami niezbędnymi do ich wyrażenia
Umie korzystać ze źródeł w zakresie historii sztuki, literatury
i innych dziedzin kultury w pracy nad kształtowaniem
własnej kreacji artystycznej
Kształtuje indywidualny styl wypowiedzi artystycznej
Potrafi samodzielnie i niezależnie wykorzystywać swoją
wyobraźnię, intuicje i emocje w kreacji artystycznej
Posiada umiejętności we właściwym wyborze przestrzeni i
komponowaniu prezentacji wystaw własnych prac
artystycznych
Rozumie potrzebę uczenia się. Umie zdobywać, gromadzić,
analizować i interpretować potrzebne do twórczości i
refleksji nad sztuką i kulturą informacje

KA1-U01
KA1-U19

Korekty i konsultacje

Ćw.

Wyniki pracy własnej

Ćw.

KA1-U18

Konsultacje w trakcie
realizowania zadań

Ćw.

KA1-U17

Wyniki pracy własnej

Ćw.

KA1-U27

Konsultacje w trakcie
realizowania zadań

Ćw.

KA1-K01

Wyniki pracy własnej

Ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
Indywidualne korekty w trakcie realizacji zadań, rozmowy i konsultacje, omawianie
poszczególnych realizacji i wykonanych ćwiczeń.
Przeglądy i omówienia wszystkich realizacji z okresu całego semestru. Sumaryczna ocena
czynionych postępów (zaliczenie z oceną).
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, w roboczych
przeglądach prac oraz zrealizowanie wszystkich zadań i tematów.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

1,2

5

Udział w konsultacjach

0,2

15

Przygotowanie do ćwiczeń

0,6

50

RAZEM

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.

Praca zbiorowa: Techniki wielkich mistrzów malarstwa, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2004;
David Hockney: Wiedza tajemna, sekrety technik malarskich dawnych mistrzów, Wydawnictwo Uniwersitas,
Kraków, 2006
Władysław Ślesicki, Techniki malarskie, spoiwa organiczne, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,1984
Wasyl Kandinsky, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki, łódź, 1996
Władysław Strzemiński, Teoria widzenia, Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, Gdańsk, 2001;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Artforum, WWW.ARTFORUM.COM
Art Review, WWW.ARTREVIEW.COM
Flash Art., WWW.FLASHARTONLINE.COM
Parkett, WWW.PARKETTART.COM
Obieg, WWW.OBIEG.PL
Katalogi monograficzne i katalogi z wystaw różnych artystów.

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr hab. Jarosław Łukasik

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

M AL AR S TW O 4
Ko d p rze d m iot u : 03.1-WA-EASPP-MAL4
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy/wybieralny
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: pracownicy Instytutu Sztuk Wizualnych

Forma
zaliczenia

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

30

2

IV

Punkty
ECTS

2
zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
rozpoznanie i rozwinięcie mentalnych i manualnych uzdolnień studenta w zakresie
malarstwa;
nauczenie podstawowych metod obrazowania przy pomocy technik malarstwa
sztalugowego;
stworzenie warunków dla zdobycia niezbędnych doświadczeń oraz dla opanowania
umiejętności warsztatowych w stopniu umożliwiającym tworzenie oryginalnych utworów;

WYMAGANIA WSTĘPNE:
brak

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
zapoznanie z właściwościami i specyfiką warsztatu malarskiego;
poznanie podstawowych materiałów i narzędzi malarskich;
projektowanie i planowanie kompozycji malarskich;
zadania z zakresu kompozycji i budowania relacji kolorystycznych w obrazie;

METODY KSZTAŁCENIA:
ćwiczenia realizowane pod kierunkiem pedagoga;
omawianie wszystkich realizowanych zadań zarówno na etapie projektów jak i realizacji
zadań malarskich formułowanych na bazie obserwacji martwej natury i aktu ciała ludzkiego;

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Potrafi scharakteryzować plastyczne środki wyrazu
w pracy artystycznej

KA1-W02

Rozpoznaje zależności między teorią a praktyką
poszczególnych mediów i dyscyplin artystycznych.

KA1-W10

METODY WERYFIKACJI
Analiza warsztatu wykonawczego

FORMA
ZAJĘĆ
Ćw.

Analiza warsztatu wykonawczego

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Ćw.

Podejmuje decyzje pozwalające w indywidualny
sposób projektować, kształtować i realizować
własne prace artystyczne

KA1-U07

Wyniki pracy własnej

Zna formy zachowań związane z publicznymi
prezentacjami własnych dokonań artystycznych i z
obszaru refleksji nad sztuką

KA1-U24

Ma świadomość i potrzebę popularyzacji dokonań
własnych i innych

KA1-K04

Posiada wewnętrzną motywację i umiejętność
organizacji pracy

KA1-K03

Ćw.
Konsultacje w trakcie realizowania
zadań

Ćw.

Wyniki pracy własnej
Ćw.
Wyniki pracy własnej

Ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
Indywidualne korekty w trakcie realizacji zadań, rozmowy i konsultacje, omawianie
poszczególnych realizacji i wykonanych ćwiczeń.
Przeglądy i omówienia wszystkich realizacji z okresu całego semestru. Sumaryczna ocena
czynionych postępów (zaliczenie z oceną).
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, w roboczych
przeglądach prac oraz zrealizowanie wszystkich zadań i tematów.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

1,2

5

Udział w konsultacjach

0,2

15

Przygotowanie do ćwiczeń

0,6

50

RAZEM

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.

Praca zbiorowa: Techniki wielkich mistrzów malarstwa, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2004;
David Hockney: Wiedza tajemna, sekrety technik malarskich dawnych mistrzów, Wydawnictwo Uniwersitas,
Kraków, 2006
Władysław Ślesicki, Techniki malarskie, spoiwa organiczne, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,1984
Wasyl Kandinsky, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki, łódź, 1996
Władysław Strzemiński, Teoria widzenia, Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, Gdańsk, 2001;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Artforum, WWW.ARTFORUM.COM
Art Review, WWW.ARTREVIEW.COM
Flash Art., WWW.FLASHARTONLINE.COM
Parkett, WWW.PARKETTART.COM
Obieg, WWW.OBIEG.PL
Katalogi monograficzne i katalogi z wystaw różnych artystów.

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr hab. Jarosław Łukasik

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

RYSUNEK 1
K od p rze dm io tu : 03.1-WA-EASPP-RYS1
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia
pracownicy akademiccy Instytutu Sztuk
Wizualnych

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

3

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

30

2

I

CEL PRZEDMIOTU:
Wykształcenie i udoskonalenie podstawowych elementów warsztatowych takich jak
kompozycja, światło i cień, faktura, walor itd; kreacja podstawowych elementów ekspresji
idei artystycznej.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowe predyspozycje manualne oraz ogólna orientacja w zakresie historii sztuki i
sztuki współczesnej.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
systematyczne wprowadzanie języka pojęciowego z zakresu sztuki, w szczególności
rysunku i nowych mediów; praca na podstawie martwych natur i odpowiadających im
tematom; praca z modelem wg odpowiadających, wcześniej przygotowanych tematów;
aktywna obserwacja, notacja oraz analiza rzeczywistości; omawianie bieżących zagadnień z
zakresu aktualnych wydarzeń sztuki

METODY KSZTAŁCENIA:
ćwiczenia w oparciu o martwą naturę, modela, dyskusja indywidualna, dyskusja w grupie,
korekta indywidualna, systematyczne przeglądy prac, końcowosemestralne przeglądy prac

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

Ma podstawową wiedzę w zakresie pojęć
stosowanych do opisu dzieła plastycznego

SYMBOLE
EFEKTÓW
KA1-W01

METODY WERYFIKACJI
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ

ćw.

Potrafi scharakteryzować plastyczne środki
wyrazu w pracy artystycznej

Rozpoznaje zasadnicze cechy i właściwości
różnych technik stosowanych w dysyplinach
plastycznych

KA1-W02

KA1-W03

Posiada wiedzę na temat struktury dzieła KA1-W04
plastycznego (wizualnego)

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

Umie korzystać z własnej wiedzy, intuicji i
wyobraźni a także potrafi korzystać z korekt
KA1-U08
wykładowcy w kreacji własnych prac
artystycznych

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

Potrafi celowo dobierać materiały i narzędzia
odpowiednie do charakteru realizacji i
KA1-U13
swobodnie posługiwać się nimi

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

KA1-U15

ćw.

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

Zna zakres problematyki związanej z
technologiami i mediami danych dyscyplin
KA1-W07
artystycznych

Umie analizować prace i działania artystyczne
ze względu na zastosowane techniki
warsztatowe, świadomie korzystać i
stosować te techniki i technologie we własnej
twórczości

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
- frekwencja
- aktywne uczestnictwo w zajęciach,
- realizacja wszystkich, podanych tematów,
- kreatywne podejście do zajęć
- kreatywna postawa artystyczna,
- wysoka świadomość twórcza

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin
30

Rodzaj obciążenia pracą studenta

ECTS

Udział w ćwiczeniach

1

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

30
30
90

Udział w konsultacjach

1

Przygotowanie do ćwiczeń

1

Razem

3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Leszek Brogowski – Sztuka i człowiek
H. Anna Suh - Leonardo da Vinci, szkice i zapiski
Wasilij Kandinski – Punkt, linia, płaszczyzna

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
aktualne wydawnictwa

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

RYSUNEK 2
Ko d p rze d m iot u : 03.1-WA-EASPP-RYS2
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia
pracownicy akademiccy Instytutu Sztuk
Wizualnych

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

30

2

II

CEL PRZEDMIOTU:
Dalsze kształcenie i udoskonalenie podstawowych elementów warsztatowych takich jak
kompozycja, światło i cień, faktura, walor itd; kreacja kolejnych elementów ekspresji idei
artystycznej, kształcenie w zakresie wzbogacania technik warsztatu rysunkowego.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowe predyspozycje manualne oraz ogólna orientacja w zakresie historii sztuki i
sztuki współczesnej.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Systematyczne wzbogacanie języka pojęciowego z zakresu sztuki, w szczególności rysunku
i nowych mediów; praca na podstawie martwych natur i odpowiadających im tematom;
praca z modelem wg odpowiadających, wcześniej przygotowanych tematów; aktywna
obserwacja, notacja oraz analiza rzeczywistości; omawianie bieżących zagadnień z zakresu
aktualnych wydarzeń sztuki.

METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia w oparciu o martwą naturę, modela, dyskusja indywidualna, dyskusja w grupie,
korekta indywidualna, systematyczne przeglądy prac , śródsemestralne i
końcowosemestralne przeglądy prac.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

Wykazuje się znajomością stylów w ramach
poszczególnych dyscyplin artystycznych i KA1-W09
związanych z nimi tradycjami twórczymi

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy

ćw.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
Potrafi wyszukiwać i korzystać z informacji
potrzebnych
w
procesie
kształtowania KA1-U03
ekspresji twórczej i metody pracy (książki,
katalogi, czasopisma, Internet)

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

Świadomie posługuje się różnymi technikami
i technologiami, potrafi je łączyć ze sobą
KA1-U06

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

Posiada
umiejętności
warsztatowe
umożliwiające rozwój w kreacji własnych KA1-U14
prac plastycznych

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

Umie korzystać ze źródeł w zakresie historii KA1-U19
sztuki, literatury i innych dziedzin kultury w
pracy nad kształtowaniem własnej kreacji
artystycznej

KA1-K01
Rozumie potrzebę uczenia się. Umie
zdobywać, gromadzić, analizować i
interpretować potrzebne do twórczości i
refleksji nad sztuką i kulturą informacje
Posiada wewnętrzną motywację i umiejętność
organizacji pracy

Jest zdolny do efektywnego wykorzystania:
wyobraźni, intuicji, emocjonalności w trakcie
rozwiązywania zadań i problemów

KA1-K03

KA1-K06

ćw.

ćw.

ćw.

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

ćw.

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

ćw.

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

ćw.

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
- frekwencja
- aktywne uczestnictwo w zajęciach,
- realizacja wszystkich, podanych tematów,
- kreatywne podejście do zajęć
- kreatywna postawa artystyczna,
- wysoka świadomość twórcza

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

ECTS

30
15
15
60

Udział w ćwiczeniach

1

Udział w konsultacjach

0,5

Przygotowanie do ćwiczeń

0,5

Razem

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Leszek Brogowski – Sztuka w obliczu przemian
Anda Rottenberg, Sztuka polska 1945 – 2005
Maria Gołaszewska, Estetyka i antyestetyka

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
inne, aktualne wydawnictwa

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

RYSUNEK 3
K od p rze dm io tu : 03.1-WA-EASPP-RYS3
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia
pracownicy akademiccy Instytutu Sztuk
Wizualnych

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

30

2

III

CEL PRZEDMIOTU:
Kształcenie w zakresie:
- obserwacji i analizy otaczających zjawisk;
- wzbogacania technik indywidualnego warsztatu rysunkowego i około rysunkowego;
- wzbogacania świadomości twórczej;
- kreacji ekspresji idei artystycznej;
- prezentacji publicznych i komunikacji werbalnej dot. działań w zakresie rysunku i działań
około-rysunkowych;
- autonomii i niezależności w zakresie kreowania i obrazowania autorskiej refleksji;
- wzmacnianie postaw indywidualnych

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaawansowany warsztat rysunkowy, około-rysunkowy, zaawansowana świadomość
twórcza, samodzielność intelektualna, świadomość uczenia się przez całe życie.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
- systematyczne wzbogacanie języka pojęciowego z zakresu sztuki, w szczególności
rysunku i nowych mediów;
- aktywna obserwacja, notacja oraz analiza rzeczywistości;
- poszukiwanie tożsamości artystycznej;
- dyskusje w obrębie grupy; korekta i dyskusja na poziomie indywidualnym;
- wprowadzanie nowych, alternatywnych dla tradycyjnego rysunku pojęć notacji plastycznej;
- systematyczne wprowadzanie w nowe media plastyczne omawianie bieżących zagadnień
z zakresu aktualnych wydarzeń sztuki

METODY KSZTAŁCENIA:

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Dyskusja indywidualna, dyskusja w grupie, korekta indywidualna, systematyczne przeglądy
prac , śródsemestralne i końcowosemestralne przeglądy prac, upublicznianie realizacji
własnych, itp.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

Dysponuje wiedzą związaną z zagadnieniem
intermedialności i wykorzystuje ją do
realizacji prac artystycznych
KA1-W08

Rozpoznaje zależności między teorią a
praktyką poszczególnych mediów i dyscyplin
artystycznych
KA1-W10

Umie tworzyć i realizować własne koncepcje
artystyczne , dysponuje umiejętnościami
niezbędnymi do ich wyrażenia
KA1-U01

Potrafi dobierać i stosować plastyczne środki
wyrazu odpowiednie do realizowanych
tematów i ćwiczeń. Rozumie związki łączące
formę i treść utworu plastycznego

KA1-U02

Potrafi świadomie posługiwać się narzędziami
warsztatu artystycznego w realizacji prac
plastycznych w wybranym obszarze sztuki
KA1-U05

Potrafi samodzielnie i niezależnie
wykorzystywać swoją wyobraźnię, intuicje i
emocje w kreacji artystycznej

Potrafi dokonać wyboru prac, będąc
świadomym ich integralności i koncepcji
wystawy

Posiada umiejętności we właściwym wyborze
przestrzeni i komponowaniu prezentacji
wystaw własnych prac artystycznych

KA1-U17

KA1-U26

KA1-U27

METODY WERYFIKACJI
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ
ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
- frekwencja,
- aktywne uczestnictwo w zajęciach,
- realizacja wszystkich, podanych tematów,
- kreatywne podejście do zajęć
- kreatywna postawa artystyczna,
- wysoka świadomość twórcza

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

1

15

Udział w konsultacjach

0,5

15

Przygotowanie do ćwiczeń

0,5

60

Razem

2,0

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Sztuka – Umberto Eco,
Obecność mitu – Leszek Kołakowski,
Energie sztuki – Alicja Kępińska

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
inne, aktualne wydawnictwa

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

RYSUNEK 4
Ko d p rze d m iot u : 03.1-WA-EASPP-RYS4
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia
pracownicy akademiccy Instytutu Sztuk
Wizualnych

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

30

2

IV

CEL PRZEDMIOTU:
- permanentne doskonalenie indywidualnego warsztatu;
- kształcenie umiejętności argumentowania racji (idei) twórczej;
- budowanie i wzmacnianie wartości autonomicznych;
- kształcenie w zakresie swobodnego dyskursu artystycznego przy zachowaniu elastyczności i
otwartości dla refleksji i idei alternatywnych;
- umiejętność obserwacji możliwie szerokiego spektrum zjawisk będących w polu indywidualnych
zainteresowań
- kształcenie szeroko pojętej wrażliwości artystycznej;
- wzmocnienie postaw indywidualnych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Ukonstytuowany warsztat rysunkowy, około-rysunkowy, ukonstytuowana świadomość twórcza,
samodzielność intelektualna, świadomość uczenia się przez całe życie.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wg wymagań indywidualnych z nastawieniem na przygotowanie dla potrzeb pracowni
dyplomujących w zakresie warsztatu artystycznego w szerokim tego pojęcia znaczeniu.

METODY KSZTAŁCENIA:
-

indywidualna dyskusja,
monitorowanie rozwoju świadomości warsztatowej i artystycznej,
opieka merytoryczna nad realizacjami,
wspólna analiza jakości ideowych,
organizacja i opieka nad organizacją wystaw, plenerów, wystąpień,
dyskusje indywidualne i na forum publicznym

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

Podejmuje
decyzje
pozwalające
w
indywidualny
sposób
projektować,
kształtować i realizować własne prace
artystyczne
KA1-U07

Kształtuje indywidualny styl wypowiedzi
artystycznej
KA1-U18

Potrafi przeprowadzić krytyczną
własnych
prac,
sformułować
wartościującą

analizę
ocenę

Zna formy zachowań związane z publicznymi
prezentacjami własnych dokonań
artystycznych i z obszaru refleksji nad sztuką

KA1-U21

KA1-U24

Ma świadomość i potrzebę popularyzacji
dokonań własnych i innych
KA1-K04

Potrafi adaptować się do zmiennych
okoliczności występujących podczas
wykonywania pracy twórczej

Kontroluje swoje emocje i zachowania w
sytuacji stresu związanego z publiczną
prezentacją dokonań

KA1-K05

KA1-K08

Potrafi ocenić działania innych osób oraz
działania własne
KA1-K10

METODY WERYFIKACJI
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

WARUNKI ZALICZENIA:
- frekwencja
- aktywne uczestnictwo w zajęciach,
- realizacja wszystkich, podanych tematów,
- kreatywne podejście do zajęć
- kreatywna postawa artystyczna,

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ
ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

- wysoka świadomość twórcza

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

1

15

Udział w konsultacjach

0,5

15

Przygotowanie do ćwiczeń

0,5

60

Razem

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
Literatura wg indywidualnych potrzeb.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
inne, aktualne wydawnictwa

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

ED Y TOR Y OB R AZU
K od p rze dm io tu : 03.4-WA-EASPP-EDOB
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia
dr hab. Sławomir Nikiel, prof. UZ
mgr Bernard Szumocki

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y:

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

1

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

30

2

II

CEL PRZEDMIOTU:
Zapewnienie studentom podstawowej wiedzy z obszaru edytorów obrazu dla potrzeb
projektowania mediów cyfrowych z uwzględnieniem współczesnych technologii.
Ukształtowanie podstawowych umiejętności
w zakresie przygotowanie do pracy w
charakterze edytora mediów cyfrowych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
obsługa komputera

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Zapoznanie z możliwościami techniki edycji obrazu cyfrowego 2D. Ewaluacja edytorów
cyfrowych 2D pod kątem technologii, funkcjonalności, możliwości interakcji oraz kreowania
estetyki. Projektowanie assetów (2D Digital and Game Art) - projektowanie i przetwarzanie
wizualne elementów 2D: we/wy, tonalność, rozdzielczość, warstwy i maski, filtry, szkic,
compositing.

METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia laboratoryjne na których studenci otrzymują zadania, które mogą być wykonane
w zadanym czasie. Zadania laboratoryjne obejmują projektowanie i obsługę mediów
(assetów), użytkowanie aplikacji programowych oraz środowisk projektowania i edycji
obrazu cyfrowego 2D.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Posiada wiedzę na temat
struktury
dzieła

SYMBOLE
EFEKTÓW

KA1-W04

METODY WERYFIKACJI

bieżąca kontrola na
zajęciach

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ
lab.

plastycznego (wizualnego)
Dysponuje
wiedzą
związaną z zagadnieniem
intermedialności
i
wykorzystuje
ją
do
realizacji
prac
artystycznych
Świadomie posługuje się
różnymi
technikami
i
technologiami, potrafi je
łączyć ze sobą

bieżąca kontrola na
zajęciach

lab.

bieżąca kontrola na
zajęciach

lab.

KA1-W08

KA1-U06

WARUNKI ZALICZENIA:
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji
wszystkich zadań laboratoryjnych. Ocena końcowa jest średnią uzyskanych ocen
cząstkowych (z każdego ćwiczenia laboratoryjnego).

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

ćwiczenia laboratoryjne

1

30

RAZEM

1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

A.Owczarz-Dadan, Photoshop CS4 PL, ćwiczenia praktyczne, Helion 2009

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

L. Schwartz, Photoshop for VFX Arists, Thomson, 2005
L. Pardew, D. Seegmiller, Mastering 2D and 3D art, Thomson, 2005

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr hab. Sławomir Nikiel, prof. UZ

UWAGI:
Studenci wykorzystują na zajęciach laboratoryjnych przykładowe materiały otrzymane od
prowadzącego. Korzystają także ze źródeł internetowych. Tematyka zajęć jest w miarę
możliwości konsultowana z przedstawicielami przemysłu gier komputerowych i mediów
cyfrowych w celu uaktualnienia treści programowych i ich dostosowania do wymogów rynku
pracy.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

P R OJ E K TOW AN IE GR AF IC ZN E 1
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CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest nauka podstaw oraz rozwój umiejętności w zakresie prowadzenia
projektowych badań wstępnych, opracowanie właściwych koncepcji, tworzenie kompozycji i
układów graficznych oraz organizacji projektu. Posługiwanie się nowymi technikami,
technologiami, oraz staranny dobór materiałów stosowanych w realizacjach współczesnego
projektowania graficznego. Nauka zasad tworzenia przekazu wizualnego i budujących go
elementów. Łączenie funkcji estetycznej i informacyjnej w grafice. Obraz i tekst jako
komponenty komunikatu wizualnego. Stosowanie zasad typografii. Znak jako moduł w
komunikacji. Kolor jako element w realizacjach projektowych, przetwarzanych cyfrowo.
Historia i współczesne tendencje w projektowaniu. Kreowanie indywidualnych postaw w tym
obszarze ma na celu uzyskanie jak najciekawszych efektów w twórczości artystycznej
studenta oraz poszerzanie jego projektowej wrażliwości estetycznej oraz umiejętności
samodzielnego i efektywnego wdrażania projektu graficznego.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Umiejętność obsługi komputera. Podstawy obsługi programów graficznych Corel Draw,
Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign). Umiejętność komponowania tekstu i
obrazu, znajomość pojęć z zakresu podstaw projektowania graficznego.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Ćwiczenia obejmują: podstawy typografii, zagadnienia związane z pojęciami: kompozycji
literniczych, znaku, symbolu oraz koloru oraz metod ich świadomego użycia; pojęcie kolażu i
jego praktyczne zastosowanie w plakacie i innych formach projektowych. Typografia jako
ważny element kompozycji w plakacie. Projektowanie oraz przygotowanie projektów do
druku. Wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu graficznym (opanowanie
podstaw w zakresie oprogramowania graficznego) oraz rozwijanie ich. Kreatywne łączenie
mediów tradycyjnych i cyfrowych.

METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia realizowane są w oparciu o konsultacje zapoczątkowane koncepcjami
szkicowymi (manualnymi) aż po gotowe realizacje (tematy do wyboru – treści programowe)
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w adekwatnym oprogramowaniu graficznym w które wyposażona jest pracownia
komputerowa. Indywidualne konsultacje pozwalają na wypracowaniu właściwych i
samodzielnych decyzji projektowych. Studenci przygotowują również materiały i pracują
samodzielnie poza pracownią. Zajęcia poparte są materiałami wizualnymi, pokazami oraz
krótkimi wykładami dotyczącymi współczesnych zagadnień projektowania oraz komunikacji
wizualnej, odniesieniami do źródeł www oraz dyskusjami w tym obszarze. Studenci
zobowiązani są do bieżącego zapoznawania się z aktualnymi propozycjami z zakresu
czasopism i literatury oraz stron www.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

Rozpoznaje zasadnicze
cechy i właściwości różnych
technik stosowanych
w projektowaniu graficznym

KA1-W03

dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Zna zakres problematyki
związanej z technologiami i
mediami wykorzystywanymi w
projektowaniu graficznym

KA1-W07

dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Dysponuje wiedzą związaną z
zagadnieniem
intermedialności i
wykorzystuje ją do realizacji
prac artystycznych (z
uwzględnieniem
projektowania graficznego)

KA1-W08

dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje

Ćw.

Posiada podstawową wiedzę
w zakresie literatury
dotyczącej tendencji w sztuce
współczesnej (w tym historii
grafiki projektowej)

KA1-W12

dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Ma wiedzę dotyczącą
finansowych, marketingowych
i prawnych aspektów zawodu
artysty plastyka (projektanta)
ze szczególnym
uwzględnieniem praw
autorskich

KA1-W16

dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje

Ćw.

Potrafi dobierać i stosować
plastyczne środki wyrazu
odpowiednie do
realizowanych tematów i
ćwiczeń. Rozumie związki
łączące formę i treść utworu
plastycznego

KA1-U02

bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Potrafi wyszukiwać i
korzystać z informacji
potrzebnych w procesie
kształtowania ekspresji
twórczej i metody pracy
(książki, katalogi,
czasopisma, Internet)

KA1-U03

bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Potrafi świadomie posługiwać
się narzędziami warsztatu
artystycznego w realizacji
prac projektowych

KA1-U05

bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Podejmuje decyzje
pozwalające w indywidualny
sposób projektować,
kształtować i realizować
własne prace artystyczne

KA1-U07

bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

KA1-U08

konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Umie korzystać z własnej
wiedzy, intuicji i wyobraźni a
także potrafi korzystać korekt
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wykładowcy w kreacji
własnych prac artystycznych
Umie analizować prace i
działania artystyczne ze
względu na zastosowane
techniki warsztatowe,
świadomie korzystać i
stosować te techniki i
technologie we własnej
twórczości (oprogramowanie
graficzne)

KA1-U15

konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Potrafi przeprowadzić
krytyczną analizę własnych
prac, sformułować ocenę
wartościującą

KA1-U21

dyskusja, konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Rozumie potrzebę uczenia
się. Umie zdobywać,
gromadzić, analizować i
interpretować potrzebne do
twórczości i refleksji nad
sztuką i kulturą informacje

KA1-K01

dyskusja, konsultacje

Ćw.

Potrafi zaprezentować własną
działalność artystyczną
posługując się fachową
terminologią z zakresu
reprezentowanej dyscypliny

KA1-K15

dyskusja, konsultacje

Ćw.

Zna i rozumie podstawowe
pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności
przemysłowej i prawa
autorskiego

KA1-K17

dyskusja, konsultacje

Ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie z oceną.
Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte

w ramach konsultacji indywidualnych projektów (80%) oraz aktywność na zajęciach
(20%).
Obowiązkowa obecność na zajęciach. Realizacja wyznaczonych ilościowo
ćwiczeń
w obszarze semestru (roku) z możliwością wyboru z pełnego zakresu propozycji.
Przygotowanie prac do wydruku: pliki .pdf , druk zrealizowanych prac.
Przesłanie w formie cyfrowych „wglądówek” zrealizowanych zadań.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

1,2

5

Udział w konsultacjach

0,2

15

Przygotowanie do ćwiczeń

0,6

50
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Bringhurst Robert, Elementarz stylu w typografii, Design Plus, Kraków 2007
David Dabner, Sheena Calvert, Anoki Casey, Szkoła Projektowania Graficznego, zasady i
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Evamy Michael, Logo, Przewodnik dla projektantów, PWN, Warszawa 2008
Frutiger Adrian, Człowiek i jego znaki, Wydawnictwo d2d.pl, Warszawa 2010
Gołąb Andrzej, Od projektu aż po druk. O współpracy grafika z drukarzem, Wydawnictwo Helion,
Gliwice 2013
Mrowczyk Jacek, Niewielki słownik typograficzny, Słowo/Obraz Terytoria,
Warszawa 2008
Mrowczyk Jacek, Warda Michał, Projektowanie Graficzne w Polsce, Karakter,
Kraków 2010
Newark Quentin, Design i grafika dzisiaj, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2006
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Krzysztof Tyczkowski, Lettera Magica, Wydawnictwo Polski Drukarz Sp. z o.o, Łódź 2005
Willberg Hans Peter, Forssman Friedrich, Pierwsza pomoc w typografii, Słowo/Obraz Terytoria,
Gdańsk 2006
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CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest nauka podstaw oraz rozwój umiejętności w zakresie prowadzenia
projektowych badań wstępnych, opracowanie właściwych koncepcji, tworzenie kompozycji i
układów graficznych oraz organizacji projektu. Posługiwanie się nowymi technikami,
technologiami, oraz staranny dobór materiałów stosowanych w realizacjach współczesnego
projektowania graficznego. Nauka zasad tworzenia przekazu wizualnego i budujących go
elementów. Łączenie funkcji estetycznej i informacyjnej w grafice. Obraz i tekst jako
komponenty komunikatu wizualnego. Stosowanie zasad typografii. Znak jako moduł w
komunikacji. Kolor jako element w realizacjach projektowych, przetwarzanych cyfrowo.
Historia i współczesne tendencje w projektowaniu. Kreowanie indywidualnych postaw w tym
obszarze ma na celu uzyskanie jak najciekawszych efektów w twórczości artystycznej
studenta oraz poszerzanie jego projektowej wrażliwości estetycznej oraz umiejętności
samodzielnego i efektywnego wdrażania projektu graficznego.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Umiejętność obsługi komputera. Podstawy obsługi programów graficznych Corel Draw,
Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign). Umiejętność komponowania tekstu i
obrazu, znajomość pojęć z zakresu podstaw projektowania graficznego.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Ćwiczenia obejmują: podstawy typografii, zagadnienia związane z pojęciami: kompozycji
literniczych, znaku, symbolu oraz koloru oraz metod ich świadomego użycia; pojęcie kolażu i
jego praktyczne zastosowanie w plakacie i innych formach projektowych. Typografia jako
ważny element kompozycji w plakacie. Projektowanie oraz przygotowanie projektów do
druku. Wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu graficznym (opanowanie
podstaw w zakresie oprogramowania graficznego) oraz rozwijanie ich. Kreatywne łączenie
mediów tradycyjnych i cyfrowych.

METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia realizowane są w oparciu o konsultacje zapoczątkowane koncepcjami
szkicowymi (manualnymi) aż po gotowe realizacje (tematy do wyboru – treści programowe)
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w adekwatnym oprogramowaniu graficznym w które wyposażona jest pracownia
komputerowa. Indywidualne konsultacje pozwalają na wypracowaniu właściwych i
samodzielnych decyzji projektowych. Studenci przygotowują również materiały i pracują
samodzielnie poza pracownią. Zajęcia poparte są materiałami wizualnymi, pokazami oraz
krótkimi wykładami dotyczącymi współczesnych zagadnień projektowania oraz i komunikacji
wizualnej, odniesieniami do źródeł www oraz dyskusjami w tym obszarze. Studenci
zobowiązani są do bieżącego zapoznawania się z aktualnymi propozycjami z zakresu
czasopism i literatury oraz stron www.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

Rozpoznaje zasadnicze
cechy i właściwości różnych
technik stosowanych
w projektowaniu graficznym

KA1-W03

dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Zna zakres problematyki
związanej z technologiami i
mediami wykorzystywanymi w
projektowaniu graficznym

KA1-W07

dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Dysponuje wiedzą związaną z
zagadnieniem
intermedialności i
wykorzystuje ją do realizacji
prac artystycznych (z
uwzględnieniem
projektowania graficznego)

KA1-W08

dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje

Ćw.

Posiada podstawową wiedzę
w zakresie literatury
dotyczącej tendencji w sztuce
współczesnej (w tym historii
grafiki projektowej)

KA1-W12

dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Ma wiedzę dotyczącą
finansowych, marketingowych
i prawnych aspektów zawodu
artysty plastyka (projektanta)
ze szczególnym
uwzględnieniem praw
autorskich

KA1-W16

dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje

Ćw.

Umie tworzyć i realizować
własne koncepcje artystyczne
, dysponuje umiejętnościami
niezbędnymi do ich wyrażenia

KA1-U01

dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Potrafi dobierać i stosować
plastyczne środki wyrazu
odpowiednie do
realizowanych tematów i
ćwiczeń. Rozumie związki
łączące formę i treść utworu
plastycznego

KA1-U02

bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Potrafi wyszukiwać i
korzystać z informacji
potrzebnych w procesie
kształtowania ekspresji
twórczej i metody pracy
(książki, katalogi,
czasopisma, Internet)

KA1-U03

bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Potrafi świadomie posługiwać
się narzędziami warsztatu
artystycznego w realizacji
prac projektowych

KA1-U05

bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

KA1-U07

bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Podejmuje decyzje
pozwalające w indywidualny
sposób projektować,
kształtować i realizować
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własne prace artystyczne
Umie korzystać z własnej
wiedzy, intuicji i wyobraźni a
także potrafi korzystać korekt
wykładowcy w kreacji
własnych prac artystycznych

KA1-U08

konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Jest przygotowany do
współdziałania z innymi w
ramach prac projektów
zespołowych

KA1-U09

konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Umie analizować prace i
działania artystyczne ze
względu na zastosowane
techniki warsztatowe,
świadomie korzystać i
stosować te techniki i
technologie we własnej
twórczości (oprogramowanie
graficzne)

KA1-U15

konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Potrafi przeprowadzić
krytyczną analizę własnych
prac, sformułować ocenę
wartościującą

KA1-U21

dyskusja, konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Rozumie potrzebę uczenia
się. Umie zdobywać,
gromadzić, analizować i
interpretować potrzebne do
twórczości i refleksji nad
sztuką i kulturą informacje

KA1-K01

dyskusja, konsultacje

Ćw.

Jest zdolny do efektywnego
wykorzystania: wyobraźni,
intuicji, emocjonalności w
trakcie rozwiązywania zadań i
problemów

KA1-K06

dyskusja, konsultacje

Ćw.

Potrafi zaprezentować własną
działalność artystyczną
posługując się fachową
terminologią z zakresu
reprezentowanej dyscypliny

KA1-K15

dyskusja, konsultacje

Ćw.

Zna i rozumie podstawowe
pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności
przemysłowej i prawa
autorskiego

KA1-K17

dyskusja, konsultacje

Ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie z oceną.
Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte

w ramach konsultacji indywidualnych projektów (80%) oraz aktywność na zajęciach
(20%).
Obowiązkowa obecność na zajęciach. Realizacja wyznaczonych ilościowo
ćwiczeń
w obszarze semestru (roku) z możliwością wyboru z pełnego zakresu propozycji.
Przygotowanie prac do wydruku: pliki .pdf , druk zrealizowanych prac.
Przesłanie w formie cyfrowych „wglądówek” zrealizowanych zadań.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

1,2

15

Udział w konsultacjach

0,6
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Bringhurst Robert, Elementarz stylu w typografii, Design Plus, Kraków 2007
David Dabner, Sheena Calvert, Anoki Casey, Szkoła Projektowania Graficznego, zasady i
praktyka, nowe programy i technologie, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2012
Evamy Michael, Logo, Przewodnik dla projektantów, PWN, Warszawa 2008
Frutiger Adrian, Człowiek i jego znaki, Wydawnictwo d2d.pl, Warszawa 2010
Gołąb Andrzej, Od projektu aż po druk. O współpracy grafika z drukarzem, Wydawnictwo Helion,
Gliwice 2013
Mrowczyk
Jacek,
Niewielki
słownik
typograficzny,
Słowo/Obraz
Terytoria,
Warszawa 2008
Mrowczyk Jacek, Warda Michał, Projektowanie Graficzne w Polsce, Karakter,
Kraków 2010
Newark Quentin, Design i grafika dzisiaj, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2006
Samara Timothy, Kroje i kolory pisma – Przewodnik dla grafików, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2010
Szántó Tibor, Pismo i styl, Wrocław, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo 1986
Krzysztof Tyczkowski, Lettera Magica, Wydawnictwo Polski Drukarz Sp. z o.o, Łódź 2005
Willberg Hans Peter, Forssman Friedrich, Pierwsza pomoc w typografii, Słowo/Obraz Terytoria,
Gdańsk 2006

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Manovich Lev, Język nowych mediów, Warszawa 2006
2. Dębowski Przemek., Mrowczyk Jacek, Widzieć Wiedzieć,
Wydawnictwo Karakter, Kraków 2011
3. Rypson Piotr, Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919–1949,
Wydawnictwo Karakter, Kraków 2011
4. Twemlow Alice, Czemu służy grafika użytkowa, ABE Dom Wydawniczy,
Warszawa 2006
PROGRAM OPRACOWAŁ:
kw. art. I st. Piotr Czech

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

GR AF I K A W AR S Z T ATO W A
K od p rze dm io tu : 03.1-WA-EASPP-GRAW
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: prof. Andrzej Bobrowski

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

45

3

V

CEL PRZEDMIOTU:
Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z techniką druku płaskiego –litografią i serigrafią.
Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności warsztatowych oraz zapoznanie studenta
z różnymi sposobami zapisu rysunku na matrycy.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowe predyspozycje manualne.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Zajecia wprowadzaja studentów w podstawowe zasady rzadzace sztuka graficzna.
Cwiczenia zapoznaja ich z takimi podstawowymi technikami druku wklesłego jak sucha igła,
akwaforta, akwatinta, miekki werniks, odprysk zmozliwoscia łaczenia ze soba wymienionych
technik, technikami druku wypukłego ( linoryt, drzeworyt, drzeworyt sztorcowy ), a takze
litografia i serigrafia. Ogromna role odgrywa tez nauka druku. Uswiadomienie, ze druk w
grafice artystycznej nie musi byc czynnoscia mechaniczna i moze stanowic element
artystycznej kreacji. Program zakłada takze swobode i samodzielnosc poszukiwan. Studenci
powinni pogłebiac wiedze technologiczna, łaczyc techniki czy nawet eksperymentowac, aby
odnalezc takie srodki wyrazu artystycznego, które w najwłasciwszy sposób pozwoliłyby na
realizacje własnych zamierzen twórczych. Studenci realizuja swoje zadania w oparciu o
projekty skonsultowane i zaakceptowane przez prowadzacego pracownie. Zakres cwiczen i
tematów zwiazany jest z rokiem studiów i uzalezniony od indywidualnych predyspozycji
studenta.

METODY KSZTAŁCENIA:
Zajecia maja forme cwiczen i działan w pracowni graficznej. Studenci zapoznaja sie z
problematyka pracowni i cwiczen. Zadania maja charakter praktyczny. Studenci realizuja
grafiki w oparciu o tematy zaproponowane przez prowadzacych pracownie. W
uzasadnionych przypadkach realizuja własne propozycje tematyczne. Po zaakceptowaniu
projektu wybierana jest technika, metoda realizacji i sposób drukowania.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

Ma podstawową wiedzę w
zakresie pojęć stosowanych
do opisu dzieła plastycznego

KA1-W01

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi
scharakteryzować
plastyczne środki wyrazu w
pracy artystycznej

KA1-W02

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Rozpoznaje
zasadnicze
cechy i właściwości różnych
technik
stosowanych
w dyscyplinach plastycznych

KA1-W03

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Posiada wiedzę na temat
struktury dzieła plastycznego
(wizualnego)

KA1-W04

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Zna
zakres
problematyki
związanej z technologiami i
mediami danych dyscyplin
artystycznych

KA1-W07

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Wykazuje się znajomością
stylów
w
ramach
poszczególnych
dyscyplin
artystycznych i związanych z
nimi tradycjami twórczymi

KA1-W09

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Rozpoznaje
zależności
między teorią a praktyką
poszczególnych mediów i
dyscyplin artystycznych.

KA1-W10

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi dobierać i stosować
plastyczne środki wyrazu
odpowiednie
do
realizowanych
tematów
i
ćwiczeń. Rozumie związki
łączące formę i treść
utworu plastycznego

KA1-U02

Potrafi świadomie posługiwać
się narzędziami
warsztatu
artystycznego
w realizacji
prac
plastycznych
w
wybranym obszarze sztuki

KA1-U05

Umie korzystać z własnej
wiedzy, intuicji i wyobraźni a
także potrafi korzystać korekt
wykładowcy
w
kreacji
własnych prac artystycznych

KA1-U08

Posiada
szeroki
zakres
umiejętności warsztatowych w
obszarze różnych dyscyplin
artystycznych

KA1-U12

Potrafi
celowo
dobierać
materiały
i
narzędzia
odpowiednie do charakteru
realizacji
i
swobodnie
posługiwać się nimi

KA1-U13

Posiada
umiejętności
warsztatowe
umożliwiające
rozwój w kreacji własnych
prac plastycznych

KA1-U14

Umie analizować prace i
działania
artystyczne
ze
względu na zastosowane
techniki
warsztatowe,
świadomie
korzystać i

KA1-U15

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

stosować
te
techniki
i
technologie
we
własnej
twórczości
Potrafi
samodzielnie
i
niezależnie
wykorzystywać
swoją wyobraźnię, intuicje i
emocje w kreacji artystycznej

KA1-U17

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Kształtuje indywidualny styl
wypowiedzi artystycznej

KA1-U18

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Ma świadomość i potrzebę
popularyzacji
dokonań
własnych i innych

KA1-K04

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi adaptować się do
zmiennych
okoliczności
występujących
podczas
wykonywania pracy twórczej

KA1-K05

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi
wykorzystać
kreatywność
myślenia
i
twórczą pracę w trakcie
rozwiązywania problemów

KA1-K07

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w cotygodniowych korektach i ćwiczeniach.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

45

Udział w ćwiczeniach

0,5

35

Udział w konsultacjach

0,5

35

Przygotowanie do ćwiczeń

1

115

RAZEM

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.

Ales Krejca, Techniki sztuk graficznych, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1984
Andrzej Jurkiewicz, Podręcznik metod grafiki artystycznej, Arkady, Warszawa, 1975 Jerzy
Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, PWN, Warszawa, 1979
Grafika artystyczna – podrecznik warsztatowy, Wydział Grafiki ASP w Poznaniu, Poznań, 2007
Jorgi Catafal, Clara Olivia, Techniki graficzne, Arkady, Warszawa, 2004

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Katalogi i albumy polskich i międzynarodowych przeglądowych wystaw grafiki współczesnej
np. Kraków, Katowice, Seul, Ljubljana, itp.

PROGRAM OPRACOWAŁ:
prof. Andrzej Bobrowski

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FO TOGR AF I A 1
Ko d p rze d m iot u : 03.4-WA-EASPP-FOTO1
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: kw. art. I st. Helena Kardasz

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

30

2

III

CEL PRZEDMIOTU:
Rozpoznanie roli fotografii w sztuce współczesnej. Doświadczenie fotografii jako
autonomicznego (posiadającego swoją własną tradycję) środka wypowiedzi.
Semestr III - nabycie podstawowych umiejętności warunkujących prawidłowość rejestracji
obrazu fotograficznego (praca z aparatem fotograficznym - zapis cyfrowy, zapis analogowy).
Uświadomienie udziału różnorodnych elementów w budowaniu znaczeń obrazu
fotograficznego: kreatywna rola światła, przełożenie przestrzeni na płaszczyznę, element
ruchu w fotografii.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa świadomość dotycząca kompozycji obrazu oraz relacji wynikających z
przełożenia przestrzeni na płaszczyznę (zagadnienia z zakresu psychofizjologii widzenia).

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Zajęcia ćwiczeniowe w Pracowni: fotografia studyjna - interpretacja tematów w oparciu o
proponowany / wybrany zapis: cyfrowy, analogowy. Przykładowe zagadnienia: fotografia
światła, fotografia przestrzeni, fotografia ruchu. Tematy proponowane do pracy
indywidualnej.

METODY KSZTAŁCENIA:
Systematyczne zajęcia w grupach - przedstawianie wybranych tematów i zagadnień przy
pomocy prezentacji wizualnych, wspólne realizacje niektórych ćwiczeń w salach
laboratoryjnych Pracowni Fotografii, konsultacje indywidualne w odniesieniu do realizacji
programu. Dyskusja w grupach w ramach przeglądów: śródsemestralnym i semestralnym.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Ma podstawową wiedzę w zakresie pojęć
stosowanych do opisu dzieła plastycznego w
zakresie fotografii

SYMBOLE
EFEKTÓW
KA1-W01

METODY WERYFIKACJI
konsultacje, zadania realizowane w grupie

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ
Ćw.

Potrafi scharakteryzować fotograficzne środki
wyrazu w pracy artystycznej
Rozpoznaje zasadnicze cechy i właściwości
różnych technik stosowanych
w dyscyplinie fotografia
Posiada wiedzę na temat struktury dzieła
plastycznego (wizualnego) w obszarze
fotografii
Potrafi dobierać i stosować plastyczne i
fotograficzne środki wyrazu odpowiednie do
realizowanych tematów i ćwiczeń. Rozumie
związki łączące formę i treść utworu
plastycznego
Umie korzystać z własnej wiedzy, intuicji i
wyobraźni a także potrafi korzystać z korekt
wykładowcy w kreacji własnych prac
artystycznych
Potrafi celowo dobierać materiały i narzędzia
odpowiednie do charakteru realizacji i
swobodnie posługiwać się nimi
Posiada umiejętności warsztatowe
umożliwiające rozwój w kreacji własnych prac
fotograficznych
Umie analizować prace i działania artystyczne
ze względu na zastosowane techniki
warsztatowe, świadomie korzystać i stosować
te techniki i technologie we własnej
twórczości
Kształtuje indywidualny styl wypowiedzi
artystycznej
Potrafi ocenić działania innych osób oraz
działania własne

KA1-W02

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-W03

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-W04

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-U02

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-U08

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-U13

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-U14

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-U15

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-U18

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-K10

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
Uczestniczenie w zajęciach, realizacja tematów proponowanych do pracy indywidualnej;
udział w przeglądach: śródsemestralnym i semestralnym. Końcowe przedstawienie prac.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

udział w ćwiczeniach

1

30

praca indywidualna

1

60

RAZEM

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Barthes Roland, „Światło obrazu”, Wyd. KR, Warszawa 1999
Benjamin Walter, „Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej”, w: „Anioł historii”, red. H.
Orłowski, Wyd. Poznańskie, Poznań 1996
Brauchitsch Boris von, „Mała historia fotografii”, Cyklady, Warszawa 2004
„Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów”, praca zbiorowa pod red. T. Ferenca, K.
Makowskiego, Galeria f5, Łódź 2005
Rosenblum Naomi, „Historia fotografii światowej”, Wyd. Baturo i Grafis Projekt, Bielsko – Biała
2005
Rouillé André, „Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną”, Universitas, Kraków
2007
Sontag Susan, „O fotografii”, Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1989
Tomaszczuk Zbigniew, „Łowcy obrazów. Szkice o fotografii”, CAK, Warszawa 1998

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Berger John, „O patrzeniu”, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999
Berger John, „Nasze twarze, moje serce, zwięzłe jak fotografie”, Czuły Barbarzyńca Pies,
Warszawa 2006
„Co widać?”, praca zbiorowa pod red. J. Kaczmarka, M. Krajewskiego, Wyd. Naukowe UAM,
Poznań 2006
Czartoryska Urszula, „Fotografia mowa ludzka. Perspektywy historyczne. Tom 2”,
słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2006
Flusser Vilém, „Ku filozofii fotografii”, folia academiae, Katowice 2004
„Fotografia: realność medium”, praca zbiorowa pod red. G. Dziamskiego, A. Kępińskiej, S.
Wojneckiego, ASP Poznań, Poznań 2000
Michałowska Marianna, „Niepewność przedstawienia. Od kamery obskury do współczesnej
fotografii”, Rabid, Kraków 2004
Michałowska Marianna, „Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamięci”, Galeria f5, Kraków 2007

PROGRAM OPRACOWAŁ:
kw.art. I st. Helena Kardasz

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FOTOGR AFI A 2
K od p rze dm io tu : 03.4-WA-EASPP-FOTO2
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: kw. art. I st. Helena Kardasz

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

3

Studia stacjonarne
Ćwiczenia
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IV

CEL PRZEDMIOTU:
Pogłębienie świadomości dotyczącej rejestracji obrazu fotograficznego.
Semestr IV - wprowadzenie zagadnień z zakresu różnorodnych możliwości sytuujących
fotografię w obszarze technik specjalnych (fotomontaż), działań eksperymentalnych oraz
innych dyscyplin artystycznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Świadomość dotycząca kompozycji obrazu oraz relacji wynikających z przełożenia
przestrzeni na płaszczyznę (zagadnienia z zakresu psychofizjologii widzenia). Umiejętności
wynikające z zaliczenia semestru III.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Przykładowe zagadnienia z obszaru technik specjalnych
zarejestrowany - kadr wyobrażony. Fotografia inscenizacji.

(np.

fotomontaż):

kadr

METODY KSZTAŁCENIA:
Systematyczne zajęcia w grupach - przedstawianie wybranych tematów i zagadnień przy
pomocy prezentacji wizualnych, wspólne realizacje niektórych ćwiczeń w salach
laboratoryjnych Pracowni Fotografii, konsultacje indywidualne w odniesieniu do realizacji
programu. Dyskusja w grupach w ramach przeglądów: śródsemestralnym i semestralnym.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Ma podstawową wiedzę w zakresie pojęć
stosowanych do opisu dzieła plastycznego w
zakresie fotografii
Potrafi scharakteryzować fotograficzne środki
wyrazu w pracy artystycznej
Rozpoznaje zasadnicze cechy i właściwości
różnych technik stosowanych

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

KA1-W01

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-W02

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-W03

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

w dyscyplinie fotografia
Posiada wiedzę na temat struktury dzieła
plastycznego (wizualnego) w obszarze
fotografii
Potrafi dobierać i stosować plastyczne i
fotograficzne środki wyrazu odpowiednie do
realizowanych tematów i ćwiczeń. Rozumie
związki łączące formę i treść utworu
plastycznego
Umie korzystać z własnej wiedzy, intuicji i
wyobraźni a także potrafi korzystać z korekt
wykładowcy w kreacji własnych prac
artystycznych
Potrafi celowo dobierać materiały i narzędzia
odpowiednie do charakteru realizacji i
swobodnie posługiwać się nimi
Posiada umiejętności warsztatowe
umożliwiające rozwój w kreacji własnych prac
plastycznych
Umie analizować prace i działania artystyczne
ze względu na zastosowane techniki
warsztatowe, świadomie korzystać i stosować
te techniki i technologie we własnej
twórczości
Kształtuje indywidualny styl wypowiedzi
artystycznej
Potrafi ocenić działania innych osób oraz
działania własne

KA1-W04

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-U02

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-U08

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-U13

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-U14

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-U15

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-U18

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-K10

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
Uczestniczenie w zajęciach, realizacja tematów proponowanych do pracy indywidualnej;
udział w przeglądach: śródsemestralnym i semestralnym. Końcowe przedstawienie prac.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

udział w ćwiczeniach

1

25

praca indywidualna

1

25

opracowanie technologii

1

80

RAZEM

3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Barthes Roland, „Światło obrazu”, Wyd. KR, Warszawa 1999
Benjamin Walter, „Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej”, w: „Anioł historii”, red. H.
Orłowski, Wyd. Poznańskie, Poznań 1996
Brauchitsch Boris von, „Mała historia fotografii”, Cyklady, Warszawa 2004
„Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów”, praca zbiorowa pod red. T. Ferenca, K.
Makowskiego, Galeria f5, Łódź 2005
Rosenblum Naomi, „Historia fotografii światowej”, Wyd. Baturo i Grafis Projekt, Bielsko – Biała
2005
Rouillé André, „Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną”, Universitas, Kraków
2007
Sontag Susan, „O fotografii”, Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1989
Tomaszczuk Zbigniew, „Łowcy obrazów. Szkice o fotografii”, CAK, Warszawa 1998

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Berger John, „O patrzeniu”, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999
Berger John, „Nasze twarze, moje serce, zwięzłe jak fotografie”, Czuły Barbarzyńca Pies,
Warszawa 2006

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

3.
4.
5.
6.
7.
8.

„Co widać?”, praca zbiorowa pod red. J. Kaczmarka, M. Krajewskiego, Wyd. Naukowe UAM,
Poznań 2006
Czartoryska Urszula, „Fotografia mowa ludzka. Perspektywy historyczne. Tom 2”,
słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2006
Flusser Vilém, „Ku filozofii fotografii”, folia academiae, Katowice 2004
„Fotografia: realność medium”, praca zbiorowa pod red. G. Dziamskiego, A. Kępińskiej, S.
Wojneckiego, ASP Poznań, Poznań 2000
Michałowska Marianna, „Niepewność przedstawienia. Od kamery obskury do współczesnej
fotografii”, Rabid, Kraków 2004
Michałowska Marianna, „Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamięci”, Galeria f5, Kraków 2007

PROGRAM OPRACOWAŁ:
kw. art. I st. Helena Kardasz

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

D ZI AŁ AN I A MU L TIM E D I AL N E 1
Ko d p rze d m iot u : 03.4-WA-EASPP-DMUT1
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Forma
zajęć

Liczba godzin
w tygodniu

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: mgr Wojciech Kozłowski

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

45

3

II

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest nauczenie studenta historii działań artystycznych z użyciem mediów
technicznej reprodukcji oraz umiejętności ich zastosowania we własnej praktyce
artystycznej.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Historia kina awangardowego; historia mediów reprodukowania technicznego; wideo jako
przełom w sztukach wizualnych; rola Internetu we współczesnej sztuce; kamera wideo,
aparat fotograficzny, telefon komórkowy jako narzędzia artysty; montaż w filmie; dźwięk jako
nośnik sensu, przydatne programy komputerowe w praktyce własnej; performans jako
medium sztuki.

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykłady i prezentacje wizualne, praca własna w trakcie ćwiczeń, konwersatorium.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

Ma
podstawową
wiedzę
w
zakresie pojęć stosowanych do
opisu dzieła plastycznego

KA1-W01

Potrafi
scharakteryzować
plastyczne środki wyrazu w pracy
artystycznej

KA1-W02

Rozpoznaje zasadnicze cechy i
właściwości
różnych
technik
stosowanych
w
dyscyplinach
plastycznych

KA1-W03

METODY WERYFIKACJI
dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

FORMA
ZAJĘĆ
ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

Posiada wiedzę na temat struktury
dzieła plastycznego (wizualnego)

KA1-W04

Zna
zakres
problematyki
związanej z technologiami i
mediami
danych
dyscyplin
artystycznych

KA1-W07

Dysponuje wiedzą związaną z
zagadnieniem intermedialności i
wykorzystuje ją do realizacji prac
artystycznych

KA1-W08

Wykazuje się znajomością stylów
w
ramach
poszczególnych
dyscyplin
artystycznych
i
związanych z nimi tradycjami
twórczymi
Potrafi dobierać i stosować
plastyczne
środki
wyrazu
odpowiednie do realizowanych
tematów i ćwiczeń. Rozumie
związki łączące formę i treść
utworu plastycznego

Potrafi celowo dobierać materiały i
narzędzia
odpowiednie
do
charakteru realizacji i swobodnie
posługiwać się nimi

KA1-U13

Posiada umiejętności warsztatowe
umożliwiające rozwój w kreacji
własnych prac plastycznych

KA1-U14

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

KA1-U15

Potrafi tworzyć własne prace i
działania artystyczne oparte na
zróżnicowanych
stylistycznie
koncepcjach

KA1-U16

Kształtuje
indywidualny
wypowiedzi artystycznej

KA1-U18

Rozumie potrzebę uczenia się.
Umie
zdobywać,
gromadzić,
analizować
i
interpretować
potrzebne do twórczości i refleksji
nad sztuką i kulturą informacje

KA1-K01

Potrafi
adaptować
się
do
zmiennych
okoliczności
występujących
podczas
wykonywania pracy twórczej

KA1-K05

Jest zdolny do efektywnego
wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
emocjonalności
w
trakcie
rozwiązywania zadań i problemów

KA1-K06

Potrafi ocenić działania innych
osób oraz działania własne

KA1-K10

Potrafi zaprezentować własną
działalność artystyczną posługując
się fachową terminologią z

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

KA1-U02

KA1-U08

styl

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

KA1-W09

Umie korzystać z własnej wiedzy,
intuicji i wyobraźni a także potrafi
korzystać z korekt wykładowcy w
kreacji
własnych
prac
artystycznych

Umie analizować prace i działania
artystyczne
ze
względu
na
zastosowane
techniki
warsztatowe,
świadomie
korzystać i stosować te techniki i
technologie we własnej twórczości

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

KA1-K15

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

zakresu
dyscypliny

reprezentowanej

WARUNKI ZALICZENIA:
Pokaz prac własnych.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

45

udział w zajęciach

1

20

praca własna

0,5

10

konsultacje

0,5

75

RAZEM

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ryszard Kluszczyński, Film, wideo, multimedia, Kraków 2002
Ryszard Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne...,Kraków 2002
Walter Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, w:Twórca jako wytwórca, Poznań
1975
red. Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, Nam June Paik, Wrocław 2011
red. Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, Widok 1, Wrocław 2010
J.Bourne i D.Burstein , Wrzuć film. Web Video od pomysłu po realizację, Gliwice 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Lev Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006
Marta Kosińska, Ciało filmu, Poznań 2012
Ukryta dekada, Polska sztuka wideo 1985-1995, Wrocław

PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Wojciech Kozłowski

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

D ZI AŁ AN I A M U LTIM E D I AL N E 2
K od p rze dm io tu : 03.4-WA-EASPP-DMUT2
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: mgr Wojciech Kozłowski

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

45

3

III

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest pogłębienie znajomości historii działań artystycznych z użyciem
mediów technicznej reprodukcji oraz umiejętności ich zastosowania we własnej praktyce
artystycznej.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza zdobyta w poprzednim semestrze.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Pogłębienie i ugruntowanie wiedzy w zakresie: Historia kina awangardowego; historia
mediów reprodukowania technicznego; wideo jako przełom w sztukach wizualnych; rola
Internetu we współczesnej sztuce; kamera wideo, aparat fotograficzny, telefon komórkowy
jako narzędzia artysty; montaż w filmie; dźwięk jako nośnik sensu, przydatne programy
komputerowe w praktyce własnej; performans jako medium sztuki.

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykłady i prezentacje wizualne, praca własna w trakcie ćwiczeń, konwersatorium.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

Ma
podstawową
wiedzę
w
zakresie pojęć stosowanych do
opisu dzieła plastycznego

KA1-W01

Potrafi
scharakteryzować
plastyczne środki wyrazu w pracy
artystycznej

KA1-W02

Rozpoznaje zasadnicze cechy i
właściwości
różnych
technik
stosowanych
w
dyscyplinach

KA1-W03

METODY WERYFIKACJI

FORMA ZAJĘĆ

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

plastycznych
Posiada wiedzę na temat struktury
dzieła plastycznego (wizualnego)

KA1-W04

Zna
zakres
problematyki
związanej z technologiami i
mediami
danych
dyscyplin
artystycznych

KA1-W07

Dysponuje wiedzą związaną z
zagadnieniem intermedialności i
wykorzystuje ją do realizacji prac
artystycznych

KA1-W08

Wykazuje się znajomością stylów
w
ramach
poszczególnych
dyscyplin
artystycznych
i
związanych z nimi tradycjami
twórczymi
Potrafi dobierać i stosować
plastyczne
środki
wyrazu
odpowiednie do realizowanych
tematów i ćwiczeń. Rozumie
związki łączące formę i treść
utworu plastycznego

Potrafi celowo dobierać materiały i
narzędzia
odpowiednie
do
charakteru realizacji i swobodnie
posługiwać się nimi

KA1-U13

Posiada umiejętności warsztatowe
umożliwiające rozwój w kreacji
własnych prac plastycznych

KA1-U14

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

KA1-U15

Potrafi tworzyć własne prace i
działania artystyczne oparte na
zróżnicowanych
stylistycznie
koncepcjach

KA1-U16

Kształtuje
indywidualny
wypowiedzi artystycznej

KA1-U18

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

Rozumie potrzebę uczenia się.
Umie
zdobywać,
gromadzić,
analizować
i
interpretować
potrzebne do twórczości i refleksji
nad sztuką i kulturą informacje

KA1-K01

Potrafi
adaptować
się
do
zmiennych
okoliczności
występujących
podczas
wykonywania pracy twórczej

KA1-K05

Jest zdolny do efektywnego
wykorzystania: wyobraźni, intuicji,
emocjonalności
w
trakcie
rozwiązywania zadań i problemów

KA1-K06

Potrafi ocenić działania innych
osób oraz działania własne

KA1-K10

Potrafi zaprezentować własną
działalność artystyczną posługując
się fachową terminologią z

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

KA1-U02

KA1-U08

styl

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

KA1-W09

Umie korzystać z własnej wiedzy,
intuicji i wyobraźni a także potrafi
korzystać z korekt wykładowcy w
kreacji
własnych
prac
artystycznych

Umie analizować prace i działania
artystyczne
ze względu
na
zastosowane
techniki
warsztatowe,
świadomie
korzystać i stosować te techniki i
technologie we własnej twórczości

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe
dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

dyskusja i prezentacje zaliczeniowe

ćwiczenia,
prezentacje,
pokazy

KA1-K15

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

ćwiczenia,
prezentacje,

zakresu
dyscypliny

reprezentowanej

pokazy

WARUNKI ZALICZENIA:
pokaz prac własnych.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

45

udział w zajęciach

ECTS
1

15

praca własna

0,5

10

konsultacje

0,5

70

RAZEM

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ryszard Kluszczyński, Film, wideo, multimedia, Kraków 2002
Ryszard Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne...,Kraków 2002
Walter Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, w:Twórca jako wytwórca, Poznań
1975
red. Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, Nam June Paik, Wrocław 2011
red. Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, Widok 1, Wrocław 2010
J.Bourne i D.Burstein , Wrzuć film. Web Video od pomysłu po realizację, Gliwice 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Lev Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006
Marta Kosińska, Ciało filmu, Poznań 2012
Ukryta dekada, Polska sztuka wideo 1985-1995, Wrocław

PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Wojciech Kozłowski

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

W AR S Z T AT Y AR TY S TY C ZN E 1
Ko d p rze d m iot u : 03.9-WA-EASPP-WART1
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: mgr Agnieszka Graczew-Czarkowska

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

4

Studia stacjonarne
W arsztaty

30

2

I

CEL PRZEDMIOTU:
- budowanie i rozumienie sensu warsztatów artystycznych jako języka komunikacji w
sztuce ;
- wprowadzenie i utrwalenie pojęć dotyczących metod pracy z zakresu przedmiotu;
- prowokowanie kreatywnej postawy na rzecz działań o charakterze warsztatowym;
- aktywna i porządkująca analiza problematyki związanej z warsztatem artystycznym w
procesie prowadzonych ćwiczeń;
- pielęgnowanie samodzielności przy jednoczesnej otwartości na proces indywidualnego
rozwoju;
- budowanie koniecznej umiejętności pracy w grupie, dla grupy i wobec grupy;
- kreacja znaczenia świadomości twórczej w zakresie realizacji zespołowych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- podstawowa świadomość artystyczna, świadomość warsztatu twórczego, podstawowa
wiedza na temat mediów artystycznych, podstawowa wiedza n/t współczesnych trendów w
sztuce

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
- kreacja umiejętności pracy zespołowej w zróżnicowanych grupach wiekowych, dla w/w
grup i wobec w/w grup;
- poszerzanie możliwości formalnych, praktycznych poza ramy jednej istniejącego kanonu;
- świadome tworzenie projektów i scenariuszy w zakresie warsztatów artystycznych;
- odkrywanie i wprowadzanie niekonwencjonalnych metod pracy;
- poszukiwanie metod efektywnej i kreatywnej pracy i twórczego działania;
- analiza i konfrontacja gromadzonych doświadczeń inspirowanych ćwiczeniami;
- wizualny i werbalny opis konsekwencji twórczych poszukiwań w zakresie warsztatów
artystycznych.

METODY KSZTAŁCENIA:

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

- ćwiczenia, warsztaty, konsultacje, referaty, praca w grupie, praca wobec grupy, praca
indywidualna

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Posiada wiedzę w zakresie teorii i praktyki
warsztatów artystycznych

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

KA1-W13

referaty, opracowanie projektów,
konsultacje

Potrafi wyszukiwać i korzystać z informacji
potrzebnych w procesie kształtowania
ekspresji twórczej i metody pracy (książki,
katalogi, czasopisma, Internet)

KA1-U03

referaty, opracowanie projektów,
konsultacje

Rozpoznaje i stosuje różne środki wyrazu
plastycznego w warsztatach plastycznych i
zajęciach z zakresu edukacji twórczej

KA1-U04

realizacja projektu wg samodzielnie
opracowanego wcześniej scenariusza,
dyskusja w grupie, korekta indywidualna

ćw.

Jest przygotowany do współdziałania z innymi
w ramach projektów zespołowych,
warsztatów, działań plastycznych i
edukacyjnych

KA1-U09

Realizacja projektu wg opracowanego
wcześniej scenariusza, dyskusja w grupie,
korekta indywidualna

ćw.

Potrafi celowo dobierać materiały i narzędzia
odpowiednie do charakteru realizacji i
swobodnie posługiwać się nimi

KA1-U13

Realizacja projektu wg samodzielnie
opracowanego wcześniej scenariusza,
dyskusja w grupie, korekta indywidualna

ćw.

KA1-K03

wspólne opracowanie i przeprowadzenie
projektu artystycznego, poddanie się
weryfikacji grupy, korekta indywidualna

ćw.

KA1-K06

wspólne opracowanie i przeprowadzenie
projektu artystycznego, poddanie się
weryfikacji grupy, korekta indywidualna

ćw.

KA1-K13

wspólne opracowanie i przeprowadzenie
projektu artystycznego, poddanie się
weryfikacji grupy, korekta indywidualna

ćw.

Posiada wewnętrzną motywację i umiejętność
organizacji pracy
Jest zdolny do efektywnego wykorzystania:
wyobraźni, intuicji, emocjonalności w trakcie
rozwiązywania zadań i problemów
Jest zdolny do pracy zespołowej w ramach
wspólnych projektów i działań

ćw.

ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
Frekwencja, aktywność, kreatywność, samodzielność budowania refleksji, realizacja
ćwiczeń i zadań semestralnych

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

1,5

20

Udział w konsultacjach

1

30

Przygotowanie do ćwiczeń

1,5

80

Razem

4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Dominique Loreau – Sztuka minimalizmu w codziennym życiu – Czarna Owca, Warszawa 2012
Clarisa Pinkola Estes – Biegnąca z wilkami – Zysk i s-ka, Poznań 2001
Marie – Clarie Pasqier – Współczesny teatr amerykański – PIW, Warszawa 1987

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Edward Nęcka – Trening twórczości – PTW, Olsztyn, 1992
2. Edward Nęcka – Psychologia twórczości – GWP, Gdańsk, 2001

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

3. Umberto Eco – Sztuka - Wydawnictwo M – Kraków 2007
PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Agnieszka Graczew-Czarkowska

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

W AR S Z T ATY AR TY S TY C ZN E 2
K od p rze dm io tu : 03.9-WA-EASPP-WART2
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: mgr Agnieszka Graczew-Czarkowska

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
W arsztaty

30

2

II

CEL PRZEDMIOTU:
- budowanie i rozumienie sensu warsztatów artystycznych jako języka komunikacji w
sztuce ;
- wprowadzenie i utrwalenie pojęć dotyczących metod pracy z zakresu przedmiotu;
- prowokowanie kreatywnej postawy na rzecz działań o charakterze warsztatowym;
- aktywna i porządkująca analiza problemaki związanej z warsztatem artystycznym w
procesie prowadzonych ćwiczeń;
- pielęgnowanie samodzielności przy jednoczesnej otwartości na proces indywidualnego
rozwoju;
- budowanie koniecznej umiejętności pracy w grupie, dla grupy i wobec grupy;
- kreacja znaczenia świadomości twórczej w zakresie realizacji zespołowych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- podstawowa świadomość artystyczna, świadomość warsztatu twórczego, podstawowa
wiedza na temat mediów artystycznych, podstawowa wiedza n/t współczesnych trendów w
sztuce

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
- kreacja umiejętności pracy zespołowej w zróżnicowanych grupach wiekowych, dla w/w grup i wobec
w/w grup;
- poszerzanie możliwości formalnych, praktycznych poza ramy jednej istniejącego kanonu;
- świadome tworzenie projektów i scenariuszy w zakresie warsztatów artystycznych;
- odkrywanie i wprowadzanie niekonwencjonalnych metod pracy;
- poszukiwanie metod efektywnej i kreatywnej pracy i twórczego działania;
- analiza i konfrontacja gromadzonych doświadczeń inspirowanych ćwiczeniami;
- wizualny i werbalny opis konsekwencji twórczych poszukiwań w zakresie warsztatów arystycznych.

METODY KSZTAŁCENIA:
- ćwiczenia, warsztaty, konsultacje, referaty, praca w grupie, praca wobec grupy, praca indywidualna

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Świadomie posługuje się różnymi technikami i
technologiami, potrafi je łączyć ze sobą
Potrafi obserwować proces twórczy
wynikający z działań grupy, włączać się w
niego oraz aktywnie w nim uczestniczyć
Współdziała z grupą – dzieli się z innymi
osobami swoją wiedzą i umiejętnościami

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

KA1-U06

referaty, opracowanie projektów,
konsultacje

ćw.

KA1-U10

referaty, opracowanie projektów,
konsultacje

ćw.

KA1-U11

realizacja projektu wg opracowanego
wcześniej scenariusza, dyskusja w grupie,
korekta indywidualna

ćw.

Potrafi adaptować się do zmiennych
okoliczności występujących podczas
wykonywania pracy twórczej

KA1-K05

Realizacja projektu wg samodzielnie
opracowanego wcześniej scenariusza,
dyskusja w grupie, korekta indywidualna

ćw.

Potrafi wykorzystać kreatywność myślenia i
twórczą pracę w trakcie rozwiązywania
problemów

KA1-K07

Realizacja projektu wg samodzielnie
opracowanego wcześniej scenariusza,
dyskusja w grupie, korekta indywidualna

ćw.

Umiejętnie komunikuje się w obrębie
własnego środowiska i społeczności

KA1-K12

wspólne opracowanie i przeprowadzenie
projektu artystycznego, poddanie się
weryfikacji grupy, korekta indywidualna

ćw.

Potrafi podejmować działania negocjacyjne i
organizacyjne

KA1-K14

wspólne opracowanie i przeprowadzenie
projektu artystycznego, poddanie się
weryfikacji grupy, korekta indywidualna

ćw.

KA1-K16

wspólne opracowanie i przeprowadzenie
projektu artystycznego, poddanie się
weryfikacji grupy, korekta indywidualna

ćw.

Posiada umiejętność współpracy i
integrowania

WARUNKI ZALICZENIA:
Frekwencja, aktywność, kreatywność, samodzielność budowania refleksji, realizacja ćwiczeń i zadań
semestralnych

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

1

15

Udział w konsultacjach

0,5

15

Przygotowanie do ćwiczeń

0,5

60

Razem

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Dominique Loreau – Sztuka minimalizmu w codziennym życiu – Czarna Owca, Warszawa 2012

2.

Clarisa Pinkola Estes – Biegnąca z wilkami – Zysk i s-ka, Poznań 2001

3.

Marie – Clarie Pasqier – Współczesny teatr amerykański – PIW, Warszawa 1987

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Edward Nęcka – Trening twórczości – PTW, Olsztyn, 1992
Edward Nęcka – Psychologia twórczości – GWP, Gdańsk, 2001
Umberto Eco – Sztuka - Wydawnictwo M – Kraków 2007

PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Agnieszka Graczew-Czarkowska

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

W AR S Z T ATY AR TY S TY C ZN E 3
K od p rze dm io tu : 03.9-WA-EASPP-WART3
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: dr Patrycja Wilczek-Sterna

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
W arsztaty

30

2

III

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów z alternatywnymi formami edukacji ukierunkowanej na rozwój
osobowości i kreatywne myślenie.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaliczenie i przyswojenie materiału z pierwszego i drugiego semestru.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
•

warsztaty artystyczne prowadzone przez studentów

•

analiza przeprowadzonych warsztatów

METODY KSZTAŁCENIA:
•
•
•
•
•
•
•

pogadanka
prezentacja multimedialna
metoda sytuacyjna
metoda projektów
burza mózgów
gry i zabawy dydaktyczne
ćwiczenia praktyczne

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

Posiada wiedzę w zakresie teorii i
praktyki warsztatów artystycznych

KA1-W13

Rozpoznaje i stosuje różne środki
wyrazu plastycznego w warsztatach
plastycznych i zajęciach z zakresu
edukacji twórczej

KA1-U04

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Świadomie posługuje się różnymi
technikami i technologiami, potrafi je
łączyć ze sobą

KA1-U06

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Jest przygotowany do współdziałania
z innymi w ramach prac projektów
zespołowych, warsztatów, działań
plastycznych i edukacyjnych

KA1-U09

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Potrafi obserwować proces twórczy
wynikający z działań grupy, włączać
się w niego oraz aktywnie w nim
uczestniczyć

KA1-U10

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Współdziała z grupą – dzieli się z
innymi osobami swoją wiedzą i
umiejętnościami

KA1-U11

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada wewnętrzną motywację i
umiejętność organizacji pracy

KA1-K03

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Potrafi wykorzystać kreatywność
myślenia i twórczą pracę w trakcie
rozwiązywania problemów

KA1-K07

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Jest zdolny do pracy zespołowej w
ramach wspólnych projektów i działań

KA1-K13

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Potrafi poodejmować działania
negocjacyjne i organizacyjne

KA1-K14

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada wiedzę na temat procesów
komunikowania interpersonalnego i
społecznego, w tym w działalności
pedagogicznej

bieżąca kontrola na zajęciach
KA1-W19

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka
w cyklu życia, zarówno w aspekcie
biologicznym, jak i psychologicznym oraz
społecznym, poszerzoną w odniesieniu do
odpowiednich etapów edukacyjnych
Posiada wiedzę na temat współczesnych
teorii dotyczących wychowania, uczenia się i
nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań
tych procesów

KA1-W18

KA1-W21

Posiada wiedzę na temat metodyki
wykonywania zadań − norm, procedur i
dobrych praktyk stosowanych w wybranym
obszarze działalności pedagogicznej
(wychowanie przedszkolne)

KA1-W27

Posiada wiedzę na temat etyki zawodu
nauczyciela

KA1-W30

Posiada przygotowanie do uczenia w zakresie
plastyki na różnych poziomach edukacji
plastycznej

KA1-U28

Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z
zakresu pedagogiki, psychologii oraz
dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu
diagnozowania, analizowania i
prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz
dobierania strategii realizowania działań
praktycznych na poszczególnych etapach
edukacyjnych
Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne
materiały, środki i metody pracy w celu
projektowania i efektywnego realizowania
działań pedagogicznych (dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych) oraz
wykorzystywać nowoczesne technologie do

KA1-U31

KA1-U36

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

pracy dydaktycznej
Potrafi analizować własne działania
pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze) i wskazywać obszary
wymagające modyfikacji, potrafi
eksperymentować i wdrażać działania
innowacyjne

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

KA1-U42

WARUNKI ZALICZENIA:
•
•

aktywne uczestnictwo w zajęciach
systematyczna praca nad realizacją wyznaczonych zadań

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

1,2

5

Udział w konsultacjach

0,2

15

Przygotowanie do ćwiczeń

0,6

50

Razem

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Eugeniusz Józefowski, Książka o książkach, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły
Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1999.
2. Wiesław Karolak, Sztuka jako zabawa – zabawa jako sztuka, Wydawnictwo CODN,
Warszawa 1998.
3. Wiesław Karolak, Rysunek w arteterapii, Łódź 2005.
4. Wiesław Karolak, Projekt edukacyjny – projekt artystyczny, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2004.
5. Edward Nęcka, Trening twórczości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.
6. Warsztaty edukacji twórczej, pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch, Wydawnictwo
Europa, Wrocław 2001.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Klaus W. Vopel, Warsztaty - skuteczna forma nauki, Jedność, Kielce 2004
PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr Patrycja Wilczek-Sterna

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

IN TE GR AC J A S ZTU K I Z E LE M E N T AM I M E TOD Y K I
Ko d p rze d m iot u : 03.9-WA-EASPP-ISEM
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: mgr Agnieszka Graczew-Czarkowska

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

30

2

V

CEL PRZEDMIOTU:
- budowanie i rozumienie sensu oraz faktu interdyscyplinarnego charakteru sztuk;
- wprowadzenie i utrwalenie pojęć dotyczących metod pracy z zakresu przedmiotu;
- prowokowanie kreatywnej postawy na rzecz działań o charakterze edukacyjnym i
twórczym;
- aktywna i porządkująca analiza problemu integracji sztuk w procesie prowadzonych
ćwiczeń;
- pielęgnowanie samodzielności przy jednoczesnej otwartości na proces indywidualnego
rozwoju.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- podstawowa świadomość artystyczna, świadomość warsztatu twórczego, podstawowa
wiedza na temat mediów artystycznych, podstawowa wiedza n/t współczesnych trendów w
sztuce

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
- poszerzanie możliwości formalnych, praktycznych poza ramy jednej sztuki (zw. sztuką
główną);
- świadome tworzenie projektów interdyscyplinarnych;
- odkrywanie niekonwencjonalnych metod pracy;
- poszukiwanie metod efektywnej i kreatywnej pracy i twórczego działania;
- analiza i konfrontacja gromadzonych doświadczeń inspirowanych ćwiczeniami;
- próba wizualnego opisu konsekwencji twórczych poszukiwań z zakresu: integracja sztuk.

METODY KSZTAŁCENIA:
- ćwiczenia, warsztaty, konsultacje, referaty, praca w grupie, praca wobec grupy, praca
indywidualna.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Dysponuje wiedzą związaną z
zagadnieniem
intermedialności
i
wykorzystuje ją do realizacji
prac artystycznych

KA1-W08

Rozpoznaje
zależności
między teorią a praktyką
poszczególnych mediów i
dyscyplin artystycznych.
Rozpoznaje i stosuje różne
środki wyrazu plastycznego w
warsztatach plastycznych i
zajęciach z zakresu edukacji
twórczej
Świadomie posługuje
różnymi
technikami
technologiami,
potrafi
łączyć ze sobą

się
i
je

Potrafi
samodzielnie
i
niezależnie
wykorzystywać
swoją wyobraźnię, intuicje i
emocje w kreacji artystycznej

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

referaty, opracowanie opracowanie
projektów, konsultacje

ćw.

KA1-W10

referaty, opracowanie opracowanie
projektów, konsultacje

ćw.

KA1-U04

Realizacja projektu wg samodzielnie
opracowanego wcześniej scenariusza,
dyskusja w grupie, korekta indywidualna

ćw.

KA1-U06

Realizacja projektu wg samodzielnie
opracowanego wcześniej scenariusza,
dyskusja w grupie, korekta indywidualna

ćw.

KA1-U17

Realizacja projektu wg samodzielnie
opracowanego wcześniej scenariusza,
dyskusja w grupie, korekta indywidualna

Potrafi adaptować się do
zmiennych
okoliczności
występujących
podczas
wykonywania pracy twórczej

KA1-K05

wspólne opracowanie i przeprowadzenie
projektu artystycznego, poddanie się
weryfikacji grupy, korekta indywidualna

ćw.

Jest
zdolny
do
pracy
zespołowej
w
ramach
wspólnych projektów i działań

KA1-K13

wspólne opracowanie i przeprowadzenie
projektu artystycznego, poddanie się
weryfikacji grupy, korekta indywidualna

ćw.

KA1-K16

wspólne opracowanie i przeprowadzenie
projektu artystycznego, poddanie się
weryfikacji grupy, korekta indywidualna

ćw.

Posiada
umiejętność
współpracy i integracji

WARUNKI ZALICZENIA:
Frekwencja, aktywność, kreatywność, samodzielność budowania refleksji, realizacja
ćwiczeń i zadań semestralnych

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

1

15

Udział w konsultacjach

0,5

15

Przygotowanie do ćwiczeń

0,5

60

Razem

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Dick Higgins – Nowoczesność od czasu postmodernizmu oraz inne eseje – Gdańsk 2000
Marie-Clarie Pasquier – Współczesny Teatr Amerykański – PIW W-wa 1987
Alicja Kępińska – Sztuka w kulturze płynności – Arsenał Poznań 2003

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

4.
5.

Kazimierz Piotrowski – Inc. – W-wa 2004
Jerzy Ludwiński – Epoka błękitu – Otwarta Pracownia, Kraków 2003

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Aleksander Lipski – elementy socjologii sztuki – Wrocław 2001
Burkhard Riemschneider / Uta Grosenick – Art now, sztuka przełomu tysiąclecia – Taschen
GMBH 2001

PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Agnieszka Graczew-Czarkowska

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

D. MODUŁ DYPLOMOWY - 105 h
_______________________________________________

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

DY P LOM OW A PR AC O WN I A AR TY S TY C ZN A 1
Ko d p rze d m iot u : 03.0-WA-EASPP-DYPL1
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy / wybieralny
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia
pracownicy akademiccy Instytutu Sztuk
Wizualnych

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie

3

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

30

2

V

CEL PRZEDMIOTU:
Opracowanie propozycji i podjęcie przygotowań do realizacji dyplomowej na poziomie
licencjatu.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Samodzielna kreacja, świadomość warsztatu artystycznego i artystycznej idei.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wg wymagań i oczekiwań indywidualnych z nastawieniem na przygotowanie dla potrzeb
realizacji dyplomowej.

METODY KSZTAŁCENIA:
dyskusja indywidualna;
monitorowanie rozwoju świadomości warsztatowej i artystycznej;
opieka merytoryczna nad realizacjami;
wspólna analiza jakości ideowych;

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Wykazuje się znajomością stylów w
ramach poszczególnych dyscyplin
artystycznych i związanych z nimi
tradycjami twórczymi

SYMBOLE
EFEKTÓW
KA1_W09

METODY WERYFIKACJI
dyskusja indywidualna,
dyskusja
w
grupie,
korekta
indywidualna,
śródsemestralne
przeglądy
prac,

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ
ćw.

końcowosemestralne
przeglądy prac
Potrafi wyszukiwać i korzystać z
informacji potrzebnych w procesie
kształtowania ekspresji twórczej i
metody pracy (książki, katalogi,
czasopisma, Internet)

Potrafi świadomie posługiwać się
narzędziami warsztatu artystycznego w
realizacji prac plastycznych w wybranym
obszarze sztuki

KA1_U03

KA_U05

Posiada szeroki zakres umiejętności
warsztatowych w obszarze różnych
dyscyplin artystycznych
KA1_U12

Potrafi celowo dobierać materiały i
narzędzia odpowiednie do charakteru
realizacji i swobodnie posługiwać się
nimi

KA1_U13

Posiada umiejętności warsztatowe
umożliwiające rozwój w kreacji własnych
prac plastycznych
KA1_U14

. Potrafi tworzyć własne prace i działania
artystyczne oparte na zróżnicowanych
stylistycznie koncepcjach
KA1_U16

Umie korzystać ze źródeł w zakresie
historii sztuki, literatury i innych dziedzin
kultury w pracy nad kształtowaniem
własnej kreacji artystycznej

Potrafi przygotować typowe prace
pisemne i wypowiedzi ustne dotyczące
własnych prac wykorzystując

KA1_U19

KA1_U24

dyskusja indywidualna,
dyskusja
w
grupie,
korekta
indywidualna,
śródsemestralne
przeglądy
prac,
końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja indywidualna,
dyskusja
w
grupie,
korekta
indywidualna,
śródsemestralne
przeglądy
prac,
końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja indywidualna,
dyskusja
w
grupie,
korekta
indywidualna,
śródsemestralne
przeglądy
prac,
końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja indywidualna,
dyskusja
w
grupie,
korekta
indywidualna,
śródsemestralne
przeglądy
prac,
końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja indywidualna,
dyskusja
w
grupie,
korekta
indywidualna,
śródsemestralne
przeglądy
prac,
końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja indywidualna,
dyskusja
w
grupie,
korekta
indywidualna,
śródsemestralne
przeglądy
prac,
końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja indywidualna,
dyskusja
w
grupie,
korekta
indywidualna,
śródsemestralne
przeglądy
prac,
końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja indywidualna,
dyskusja
w
grupie,
korekta
indywidualna,

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

podstawowe ujęcia teoretyczne, czerpiąc
z różnych źródeł

śródsemestralne
przeglądy
prac,
końcowosemestralne
przeglądy prac

Potrafi dokonać wyboru prac, będąc
świadomym ich integralności i koncepcji
wystawy

dyskusja indywidualna,
dyskusja
w
grupie,
korekta
indywidualna,
śródsemestralne
przeglądy
prac,
końcowosemestralne
przeglądy prac

KA1_U26

ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
- aktywne uczestnictwo w zajęciach,
- kreatywne podejście do zajęć
- kreatywna postawa artystyczna,
- wysoka świadomość twórcza

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

1

30

Udział w konsultacjach

1

30

Przygotowanie do ćwiczeń

1

90

Razem

3

LITERATURA PODSTAWOWA:
Zależnie od wybranej Pracowni.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Zależnie od wybranej Pracowni.

UWAGI:
Program dydaktyczny pracowni zakłada możliwie dużą swobodę studenta i znaczący nakład
jego pracy w kreację indywidualnej i świadomej postawy artystycznej, której konsekwencją jest
autonomiczne dzieło.
PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

D Y P LOM OW A P R AC OW N I A AR TY S TY C ZN A 2
K od p rze dm io tu : 03.0-WA-EASPP-DYPL2
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy / wybieralny
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia
pracownicy akademiccy Instytutu Sztuk
Wizualnych

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie

11

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

30

2

VI

CEL PRZEDMIOTU:
Przygotowanie realizacji dyplomowej oraz przystąpienie do egzaminu licencjackiego i jego
pomyślne złożenie.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Samodzielna kreacja, świadomość warsztatu artystycznego i artystycznej idei.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wg wymagań i oczekiwań indywidualnych z nastawieniem na przygotowanie dla potrzeb
realizacji dyplomowej.

METODY KSZTAŁCENIA:
dyskusja indywidualna;
monitorowanie rozwoju świadomości warsztatowej i artystycznej;
opieka merytoryczna nad realizacjami;
wspólna analiza jakości ideowych;

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Umie tworzyć i realizować własne
koncepcje artystyczne , dysponuje
umiejętnościami niezbędnymi do ich
wyrażenia

SYMBOLE
EFEKTÓW

KA1_U01

METODY WERYFIKACJI
dyskusja indywidualna,
dyskusja
w
grupie,
korekta
indywidualna,
śródsemestralne
przeglądy
prac,
końcowosemestralne
przeglądy prac

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ
ćw.

Podejmuje decyzje pozwalające w
indywidualny sposób projektować,
kształtować i realizować własne prace
artystyczne

Umie analizować prace i działania
artystyczne ze względu na zastosowane
techniki warsztatowe, świadomie
korzystać i stosować te techniki i
technologie we własnej twórczości

KA1_U07

KA1_U15

Potrafi samodzielnie i niezależnie
wykorzystywać swoją wyobraźnię,
intuicje i emocje w kreacji artystycznej
KA1_U17

Kształtuje indywidualny styl wypowiedzi
artystycznej
KA1_U18

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę
własnych prac, sformułować ocenę
wartościującą
KA1_U21

Ma świadomość i potrzebę popularyzacji
dokonań własnych i innych
KA1_K04

Kontroluje swoje emocje i zachowania w
sytuacji stresu związanego z publiczną
prezentacją dokonań
KA1_K08

Posiada
umiejętność
samooceny,
konstruktywnej krytyki, podejmowania KA1_K09
refleksji i dyskursu w obszarach
społecznych i artystycznych

dyskusja indywidualna,
dyskusja
w
grupie,
korekta
indywidualna,
śródsemestralne
przeglądy
prac,
końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja indywidualna,
dyskusja
w
grupie,
korekta
indywidualna,
śródsemestralne
przeglądy
prac,
końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja indywidualna,
dyskusja
w
grupie,
korekta
indywidualna,
śródsemestralne
przeglądy
prac,
końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja indywidualna,
dyskusja
w
grupie,
korekta
indywidualna,
śródsemestralne
przeglądy
prac,
końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja indywidualna,
dyskusja
w
grupie,
korekta
indywidualna,
śródsemestralne
przeglądy
prac,
końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja indywidualna,
dyskusja
w
grupie,
korekta
indywidualna,
śródsemestralne
przeglądy
prac,
końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja indywidualna,
dyskusja
w
grupie,
korekta
indywidualna,
śródsemestralne
przeglądy
prac,
końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja indywidualna,
dyskusja
w
grupie,
korekta
indywidualna,
śródsemestralne
przeglądy
prac,

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

końcowosemestralne
przeglądy prac
Potrafi ocenić działania innych osób oraz
działania własne
KA1_K10

Potrafi
zaprezentować
własną
działalność artystyczną posługując się
fachową
terminologią
z
zakresu
reprezentowanej dyscypliny

KA1_K15

dyskusja indywidualna,
dyskusja
w
grupie,
korekta
indywidualna,
śródsemestralne
przeglądy
prac,
końcowosemestralne
przeglądy prac

ćw.

dyskusja indywidualna,
dyskusja
w
grupie,
korekta
indywidualna,
śródsemestralne
przeglądy
prac,
końcowosemestralne
przeglądy prac

ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
- aktywne uczestnictwo w zajęciach,
- kreatywne podejście do zajęć
- kreatywna postawa artystyczna,
- wysoka świadomość twórcza

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

60

Udział w ćwiczeniach

2

120

Udział w konsultacjach

4

150

Przygotowanie do ćwiczeń

5

330

Razem

11

LITERATURA PODSTAWOWA:
Zależnie od wybranej pracowni.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Zależnie od wybranej pracowni.

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

S E M IN AR IU M D Y P LOM OWE 1
Ko d p rze d m iot u : 03.6-WA-EASPP-SLIC1
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: dr Artur Pastuszek

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie

3

Studia stacjonarne
Seminarium

15

1

V

CEL PRZEDMIOTU:
Przygotowanie pracy dyplomowej. Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania
problemów badawczych a także publicznej prezentacji wyników badań. Zapoznanie z
zasadami przygotowywania i redagowania prac uniwersyteckich.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Uzyskanie zaliczenia co najmniej z dwóch przedmiotów z zakresu kultury umysłowej i
estetycznej (filozofia, estetyka, historia sztuki, socjologia sztuki, antropologia kultury).
Ogólna wiedza dotycząca wybranych zagadnień kulturowych, artystycznych, historycznych
oraz językowych. Zainteresowanie problematyką.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Zakreślenie granic poszukiwań naukowych (estetyka, filozofia sztuki, socjologia sztuki,
filozofia kultury) oraz przedstawienie propozycji tematów badań.
2. Wybór obszaru problemowego pracy i próba ustalenia jej zakresu. Umiejętność doboru
metody badawczej.
3. Sformułowanie tematu pracy.
4. Kwerenda biblioteczna. Poszukiwanie materiałów przydatnych dla pracy.
5. Studia dotyczące stanu badań.
6. Wyznaczenie obszaru badawczego poprzez prezentację przedmiotu analiz oraz poddanie
go krytycznej dyskusji.
7. Przygotowanie konspektu, opracowanie planu pracy.

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład, metody aktywizujące (projekt, dyskusja, referat)

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w
historii sztuki poszczególnych dyscyplin artystycznych zawartych w programie kształcenia kierunku oraz zna publikacje związane z
tymi zagadnieniami

KA1-W06

Posiada wiedzę w zakresie przedmiotów humanistycznych poszerzających wiedzę ogólną dotyczącą różnych dziedzin sztuki i kultury

KA1-W14

Potrafi napisać recenzję lub sformułować obszerną analizę dotyczącą wydarzenia z obszaru sztuki

KA1-U20

Rozumie potrzebę uczenia się. Umie zdobywać, gromadzić, analizować i interpretować
potrzebne do twórczości i refleksji nad sztuką
i kulturą informacje

KA1-K01

Definiuje własne sądy w obszarze szeroko
pojętej kultury wizualnej, potrafi formułować
przemyślenia na tematy społeczne, naukowe
i etyczne oraz umie odnosić je do własnej
praktyki artystycznej

KA1-K11

METODY WERYFIKACJI

FORMA ZAJĘĆ

Zaliczenie opisowe, przygotowanie plaSeminarium.
nu/konspektu pracy.

WARUNKI ZALICZENIA:
Aktywny udział w seminariach. Systematyczne ocenianie kolejnych etapów pisania pracy
przez studenta. Co najmniej jedno wystąpienie prezentujące tezy stawiane w pracy jako
warunek zaliczenia.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

ECTS

30

Udział w zajęciach

1

30

Kwerenda źródłowa

1

30

Przygotowanie konspektu i planu
pracy

1

30

Lektura tekstów wraz z
konsultacjami

1

120

Razem

4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową?, Warszawa 2008.
Pullo A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000.
Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie?, Kraków 1999

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995
Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr Artur Pastuszek

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

S E M IN AR IU M D Y P LOM OWE 2
Ko d p rze d m iot u : 03.6-WA-EASPP-SLIC2
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Forma
zajęć

Liczba godzin
w tygodniu

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: dr Artur Pastuszek

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie

11

Studia stacjonarne
Seminarium

30

2

VI

CEL PRZEDMIOTU:
Przygotowanie pracy dyplomowej. Nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania
problemów badawczych a także publicznej prezentacji wyników badań. Zapoznanie z
zasadami przygotowywania i redagowania prac uniwersyteckich.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Uzyskanie zaliczenia co najmniej z dwóch przedmiotów z zakresu kultury umysłowej i
estetycznej (filozofia, estetyka, historia sztuki, socjologia sztuki, antropologia kultury).
Ogólna wiedza dotycząca wybranych zagadnień kulturowych, artystycznych, historycznych
oraz językowych. Zainteresowanie problematyką.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1. Zakreślenie granic poszukiwań naukowych (estetyka, filozofia sztuki, socjologia sztuki,
filozofia kultury) oraz przedstawienie propozycji tematów badań.
2. Wybór obszaru problemowego pracy i próba ustalenia jej zakresu. Umiejętność doboru
metody badawczej.
3. Sformułowanie tematu pracy.
4. Kwerenda biblioteczna. Poszukiwanie materiałów przydatnych dla pracy.
5. Studia dotyczące stanu badań.
6. Wyznaczenie obszaru badawczego poprzez prezentację przedmiotu analiz oraz poddanie
go krytycznej dyskusji.
7. Przygotowanie konspektu, opracowanie planu pracy.

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład, metody aktywizujące (projekt, dyskusja, referat).

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA ZAJĘĆ

Zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w
historii sztuki poszczególnych dyscyplin artystycznych zawartych w programie kształcenia kierunku oraz zna publikacje związane z
tymi zagadnieniami

KA1-W06

Posiada wiedzę w zakresie przedmiotów humanistycznych poszerzających wiedzę ogólną dotyczącą różnych dziedzin sztuki i kultury

KA1-W14

Potrafi napisać recenzję lub sformułować obszerną analizę dotyczącą wydarzenia z obszaru sztuki

KA1-U20

Rozumie potrzebę uczenia się. Umie zdobywać, gromadzić, analizować i interpretować
potrzebne do twórczości i refleksji nad sztuką
i kulturą informacje

KA1-K01

Definiuje własne sądy w obszarze szeroko
pojętej kultury wizualnej, potrafi formułować
przemyślenia na tematy społeczne, naukowe
i etyczne oraz umie odnosić je do własnej
praktyki artystycznej

KA1-K11

Zaliczenie opisowe, przygotowanie planu/konspektu pracy.

Seminarium.

WARUNKI ZALICZENIA:
Aktywny udział w seminariach. Systematyczne ocenianie kolejnych etapów pisania pracy
przez studenta. Co najmniej jedno wystąpienie prezentujące tezy stawiane w pracy jako
warunek zaliczenia.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

ECTS

30

Udział w zajęciach

1

30

Kwerenda źródłowa

1

30

Przygotowanie konspektu i planu
pracy

1

30

Lektura tekstów wraz z
konsultacjami

1

120

Razem

4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową?, Warszawa 2008.
Pullo A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2000.
Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie?, Kraków 1999

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995
Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr Artur Pastuszek

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

MODUŁ KSZTAŁCENIA
NAUCZYCIELSKIEGO
– DO WYBORU

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

P R ZY GOTOW AN I E P S Y CH OLOGIC ZN O- P E D AG OG IC ZN E
D L A I E TAP U E DU K AC Y J N E GO
K od p rze dm io tu : 05.2-WA-EASPP-PP1E
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia
dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
dr Jerzy Herberger

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y:

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

1

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

30

2

II

CEL PRZEDMIOTU:
Zdobycie podstawowej wiedzy studentów z zakresu teorii oraz praktyki psychologicznej i
pedagogicznej. Wzbudzenie refleksji nad współczesnymi problemami edukacyjnymi.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Zasady myślenia i działania pedagogicznego. Rozwój dziecka w wieku 6-10 lat.
Charakterystyka edukacji etapu zintegrowanego. Zadania wychowawcze i opiekuńcze
nauczyciela wczesnej edukacji. Wspieranie dziecka we wszechstronnym rozwoju. Teoria
inteligencji wielorakich. Integracja w edukacji.

METODY KSZTAŁCENIA:
Dyskusja, opis, metody problemowe.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
FORMA
OPIS EFEKTU
METODY WERYFIKACJI
EFEKTÓW
ZAJĘĆ
Zna etap rozwoju człowieka od
6 do 10 roku życia, zarówno w
aspekcie biologicznym, jak i
psychologicznym
oraz
społecznym,
Potrafi wykorzystywać wiedzę
teoretyczną
z
zakresu
pedagogiki oraz psychologii do
analizowania i interpretowania
określonego rodzaju sytuacji i
zdarzeń pedagogicznych, a

Wypowiedzi ustne

Ćw.

Dyskusja, praca pisemna.

Ćw.

KA1-W18

KA1-U30

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

także motywów i wzorów
zachowań uczestników tych
sytuacji,
Potrafi samodzielnie zdobywać
wiedzę
i
rozwijać
swoje
profesjonalne
umiejętności
związane
z
działalnością
pedagogiczną (wychowawczą i
opiekuńczą),
korzystając
z
różnych źródeł (w języku
polskim
i
obcym)
i
nowoczesnych technologii,

Wypowiedzi ustne i pisemne

Ćw.

Wypowiedzi ustne i pisemne

Ćw.

Samoocena studenta

Ćw.

KA1-U32

Posiada
umiejętności
diagnostyczne pozwalające na
rozpoznawanie sytuacji uczniów
ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi, opracowywanie
wyników
obserwacji
i
formułowanie wniosków,

KA1-U33

Ma świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności; rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania
się zawodowego i rozwoju
osobistego; dokonuje oceny
własnych
kompetencji
I
doskonali
umiejętności
w
trakcie realizowania działań
pedagogicznych
(wychowawczych
i
opiekuńczych),

KA1_K18

WARUNKI ZALICZENIA:
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie prac pisemnych z pedagogiki I
psychologii.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA
GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ
STUDENTA

ECTS

30

Godziny kontaktowe (udział w zajęciach)

0,8

5

Samodzielna praca studenta (studiowanie
literatury, przygotowanie pracy pisemnej)

0,2

35

RAZEM

1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.

Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa 2005.
Birch A., Psychologia rozwojowa w zarysie, tłum. J. Łuczyński, M. Olejnik, PWN, Warszawa 2012.
Schoffer H. R., Psychologia rozwojowa, tłum. R. Andruszko, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010.
Śliwerski B., Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, GWP, Gdańsk 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwojowa, „Scholar”, Warszawa 2005.

3.

Świat dziecięcych znaczeń, red. D. Klus-Stańska, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.

Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. Brzezińska, GWP, Gdańsk
2005.

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ; dr Jerzy Herberger

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

P R ZY GOTOW AN I E P S Y CH OLOGIC ZN O- P E D AG OG IC ZN E
D L A II E T AP U E D UK AC Y J N E GO
K od p rze dm io tu : 05.2-WA-EASPP-PP2E
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia
dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
dr Jerzy Herberger

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y:

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

1

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

30

2

II

CEL PRZEDMIOTU:
Zdobycie podstawowej wiedzy studentów z zakresu teorii oraz praktyki psychologicznej i
pedagogicznej. Wzbudzenie refleksji nad współczesnymi problemami edukacyjnymi.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Rozwój dziecka w wieku 10-13 lat. Zapobieganie trudnościom szkolnym. Współpraca z
rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wspieranie rozwoju inteligencji
emocjonalnej dziecka. Komunikacja interpersonalna. Radzenie sobie w sytuacjach
konfliktowych. Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie.

METODY KSZTAŁCENIA:
Dyskusja, opis, metody problemowe.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
FORMA
OPIS EFEKTU
METODY WERYFIKACJI
EFEKTÓW
ZAJĘĆ
Zna etap rozwoju człowieka od 10 do 13 roku
Wypowiedzi ustne.
Ćw.
życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i
psychologicznym oraz społecznym,

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z
zakresu pedagogiki oraz psychologii do
analizowania i interpretowania określonego
rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a
także
motywów
i
wzorów
zachowań
uczestników tych sytuacji,

KA1-W18

Dyskusja, praca pisemna.
KA1-U30

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Ćw.

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i
rozwijać swoje profesjonalne umiejętności
związane
z
działalnością
pedagogiczną
(wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z
różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i
nowoczesnych technologii,
Posiada
umiejętności
diagnostyczne
pozwalające
na
rozpoznawanie
sytuacji
uczniów
ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi,
opracowywanie
wyników
obserwacji i formułowanie wniosków,
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju
osobistego;
dokonuje
oceny
własnych
kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie
realizowania
działań
pedagogicznych
(wychowawczych i opiekuńczych),

Wypowiedzi ustne i
pisemne.

Ćw.

Wypowiedzi ustne i
pisemne.

Ćw.

Samoocena studenta.

Ćw.

KA1-U32

KA1-U33

KA1_K18

WARUNKI ZALICZENIA:
Przygotowanie indywidualnie lub w parach prac pisemnych, gromadzenie i analiza materiałów
dotyczących przedmiotu (portfolio, poster lub prezentacja multimedialna).

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA
GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ
STUDENTA

ECTS

30

Godziny kontaktowe (udział w
zajęciach)

0,8

5

Samodzielna praca studenta
(studiowanie literatury, przygotowanie
pracy pisemnej)

0,2

35

RAZEM

1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Birch A., Psychologia rozwojowa w zarysie, tłum. J. Łuczyński, M. Olejnik, PWN, Warszawa 2012.

2.

Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Media Rodzina, Poznań 1999.

3.

Horby G., Hall E., Hall K., Nauczyciel wychowawca, tłum. J. Bartosik, GWP, Gdańsk 2005.

4.

Krasowska A., Profilaktyka na co dzień. Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania,
Wydawnictwo PARPA, Warszawa 2006.

5.

Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, red. J. Stewart, tłum. J. Doktór, PWN, Warszawa
2000.

6.

Retter H., Komunikacja codzienna w pedagogice, tłum. M. Wojdak-Piątkowska, GWP, Gdańsk 2005.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Allhoff D., Sztuka przekonywania do własnych racji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.

2.

Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów, WSiP, Warszawa 2002.

3.

Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. Brzezińska, GWP, Gdańsk
2005.

4.

Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania, red. W. Korzeniowska, „Impuls”, Kraków
2001.

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ
dr Jerzy Herberger

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

PR AK TY K A W Z AK R E S IE I E T AP U E DU K AC Y J N E GO
Ko d p rze d m iot u : 05.2-WA-EASPP-PR1E
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

15

1

II

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie z funkcjonowaniem szkoły, realizacją jej zadań, organizacją pracy
wychowawczo-opiekuńczej.
Poznanie
warsztatu
pracy
nauczyciela-wychowawcy.
Przygotowanie do prowadzenia zajęć z uczniami na poziomie edukacji zintegrowanej;
diagnozowania trudności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Funkcjonowanie szkoły (statut, program terapeutyczno-wychowawczy). Obserwacja
czynności podejmowanych przez nauczyciela i uczniów oraz interakcji w klasie szkolnej.
Zapoznanie z dokumentacją prowadzoną przez nauczyciela-wychowawcę. Trudności z
adaptacją dzieci młodszych w środowisku szkolnym. Planowanie i prowadzenie zajęć na
poziomie edukacji zintegrowanej. Dziecko w świetlicy szkolnej i podczas zabawy.
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych. Samoocena własnej pracy.

METODY KSZTAŁCENIA:
Zespół metod praktycznych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
FORMA
OPIS EFEKTU
METODY WERYFIKACJI
EFEKTÓW
ZAJĘĆ
Zna najważniejsze koncepcje
pedagogiki i jej stronę
praktyczną związaną ze
studiowanym kierunkiem.
Posiada wiedzę o głównych
środowisk wychowawczych, ich
specyfice i procesach w nich
zachodzących.

K2-W23

Wypowiedzi ustne i pisemne.

Ćw.

Dyskusja.

Ćw.

KA1-W22

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Potrafi dokonywać obserwacji
sytuacji i zdarzeń
pedagogicznych.

KA1-U29

Potrafi wykorzystywać wiedzę
teoretyczną z zakresu
pedagogiki oraz psychologii do
analizowania i interpretowania
określonego rodzaju sytuacji i
zdarzeń pedagogicznych, a
także motywów i wzorów
zachowań uczestników tych
sytuacji.

KA1-U30

Potrafi posługiwać się wiedzą
teoretyczną z zakresu
pedagogiki w celu
diagnozowania, analizowania i
prognozowania sytuacji
pedagogicznych oraz
dobierania strategii
realizowania działań
praktycznych.

KA1-U31

Ma świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności; rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania
się zawodowego i rozwoju
osobistego; dokonuje oceny
własnych kompetencji I
doskonali umiejętności w trakcie
realizowania działań
pedagogicznych
(wychowawczych i
opiekuńczych).

KA1_K18

Odpowiedzialnie przygotowuje
się do swojej pracy, projektuje i
wykonuje działania
pedagogiczne (wychowawcze i
opiekuńcze).

KA1_K23

Jest gotowy do podejmowania
indywidualnych i zespołowych
działań na rzecz podnoszenia
jakości pracy szkoły.

KA1_K24

Dyskusja

Ćw.

Prace pisemne

Ćw.

Przygotowanie sprawozdania z praktyki

Ćw.

Samoocena studenta

Ćw.

Samoocena studenta

Ćw.

Samoocena studenta

Ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie przez studenta w teczce dokumentacji
z praktyki (statut szkoły, regulamin oceniania z zachowania, program terapeutyczny szkoły,
protokóły z obserwacji lekcji, zajęć pozalekcyjnych, przygotowane pomoce dydaktyczne,
wywiad z uczniem i inne).

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA
GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ
STUDENTA

20

Godziny kontaktowe (udział w
zajęciach w szkole, konsultacjach,
itp.)

1

30

Samodzielna praca studenta
(studiowanie literatury, przygotowanie
teczki z dokumentacją z praktyki)

1

50

RAZEM

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

ECTS

Dokumentacja pracy szkoły.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

2.
3.
4.

Gajewska G., Wsparcie dziecka w rozwoju, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009.
Gajewska G., Szczęsna A., Rewińska E., Warsztat opiekuna wychowawcy dzieci młodszych,
„Gaja”, Zielona Góra 2004.
Strelau J., Psychologia akademicka, GWP, Gdańsk 2010.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Dąbrowska-Jabłońska I., Terapia pedagogiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole
2012.
Erikson E., Dzieciństwo I społeczeństwo, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań 1997.
Gajewska G., Doliński A., Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania, „Gaja”, Zielona Góra
2003.

PROGRAM OPRACOWAŁA:
dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

PR AK TY K A W Z AK R E S IE II E T AP U E D UK AC Y J N E GO
Ko d p rze d m iot u : 05.2-WA-EASPP-PR2E
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

3

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

15

1

II

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie z dokumentacją prowadzoną przez nauczyciela-wychowawcę. Przygotowanie
do prowadzenia lekcji wychowawczej, diagnozowania trudności uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Doskonalenie umiejętności współdziałania z pedagogiem,
psychologiem szkolnym, rodzicami uczniów.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaliczenie praktyki w zakresie I etapu edukacyjnego.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Poznanie dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela-wychowawcę klas IV-VI.
Obserwowanie uczniów na lekcji, przerwach i w szkolnej świetlicy. Zbieranie informacji o
klasie i interakcjach w niej zachodzących. Organizowanie pracy w grupach. Metody
dyscyplinowania uczniów. Motywowanie uczniów do samoedukacji. Metody diagnozowania
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Spotkanie z pedagogiem i psychologiem
szkolnym, pielęgniarką. Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji wychowawczej. Analiza i
ocena przeprowadzonych zajęć. Indywidualna praca na rzecz szkoły (przygotowanie
plakatu). Zajęcia pozalekcyjne. Zebranie z rodzicami.

METODY KSZTAŁCENIA:
Zespół metod praktycznych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
FORMA
OPIS EFEKTU
METODY WERYFIKACJI
EFEKTÓW
ZAJĘĆ
Zna najważniejsze koncepcje
pedagogiki
i
jej
stronę
praktyczną
związaną
ze
studiowanym kierunkiem.
Posiada wiedzę o głównych
środowisk wychowawczych, ich

K2-W23

Wypowiedzi ustne i pisemne.

Ćw.

KA1-W22

Dyskusja.

Ćw.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

specyfice i procesach w nich
zachodzących.
Potrafi dokonywać obserwacji
sytuacji
i
zdarzeń
pedagogicznych.

KA1-U29

Potrafi wykorzystywać wiedzę
teoretyczną
z
zakresu
pedagogiki oraz psychologii do
analizowania i interpretowania
określonego rodzaju sytuacji i
zdarzeń pedagogicznych, a
także motywów i wzorów
zachowań uczestników tych
sytuacji.

KA1-U30

Potrafi posługiwać się wiedzą
teoretyczną
z
zakresu
pedagogiki
w
celu
diagnozowania, analizowania i
prognozowania
sytuacji
pedagogicznych
oraz
dobierania
strategii
realizowania
działań
praktycznych.

Dyskusja

Ćw.

Prace pisemne

Ćw.

KA1-U31

Przygotowanie sprawozdania
z praktyki

Ćw.

Ma świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności; rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania
się zawodowego i rozwoju
osobistego; dokonuje oceny
własnych
kompetencji
i
doskonali umiejętności w trakcie
realizowania
działań
pedagogicznych
(wychowawczych
i
opiekuńczych).

KA1_K18

Samoocena studenta

Ćw.

Odpowiedzialnie przygotowuje
się do swojej pracy, projektuje i
wykonuje
działania
pedagogiczne (wychowawcze i
opiekuńcze).

KA1_K23

Samoocena studenta

Ćw.

Jest gotowy do podejmowania
indywidualnych i zespołowych
działań na rzecz podnoszenia
jakości pracy szkoły.

KA1_K24

Samoocena studenta

Ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie przez studenta w teczce dokumentacji
z praktyki (protokoły z obserwacji lekcji, zajęć pozalekcyjnych, zebrania z rodzicami,
przygotowane pomoce dydaktyczne, wywiad z uczniem, nauczycielem, psychologiem lub
pedagogiem szkolnym, własny konspekt lekcji wychowawczej i inne).

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA
GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ
STUDENTA

ECTS

25

Godziny kontaktowe (udział w
zajęciach w szkole, konsultacjach,
itp.)

1

40

Samodzielna praca studenta
(studiowanie literatury, przygotowanie
teczki z dokumentacją z praktyki)

2

65

RAZEM

3

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Gajewska G., Wsparcie dziecka w rozwoju, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009.
Psychologia rozwoju człowieka, t.2, red. B. Harwas-Napierała, PWN, Warszawa 2001.
Schaffer H. R., .Rozwój społeczny, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Gajewska G., Doliński A., Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga, „Gaja”, Zielona
Góra 2002.
Nosowska D, 5 największych problemów u dzieci, Arystoteles, Warszawa 2009/2010.
Speck O., Być nauczycielem Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturalnych,
tłum. E. Cieślik, GWP, Gdańsk 2005.

PROGRAM OPRACOWAŁA:
dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

P OD S TAW Y D Y D AK TY K I OGÓLN E J
K od p rze dm io tu : 05.1-WA-EASPP-PDOG
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

egzamin

1

Studia stacjonarne
W yk ł a d

30

2

IV

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu dydaktyki ogólnej jako nauki;
teoriami kształcenia i samokształcenia oraz przykładami ich weryfikacji w praktyce
edukacyjnej. Doskonalenie umiejętności komunikowania się w procesach edukacyjnych.
Przygotowanie do projektowania zadań dydaktycznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Uzyskanie zaliczeń z trzeciego semestru studiów.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dydaktyka ogólna jako nauka. Podstawowe terminy i pojęcia.
Rozwój dydaktyki na przestrzeni dziejów. Wybitni nauczyciele ludzkości.
Wartości i cele kształcenia.
Taksonomia celów kształcenia.
Systemy dydaktyczne.
Organizacja procesu kształcenia. Ogniwa procesu nauczania - uczenia się. Zasady nauczania.
Formy organizacyjne. Środki dydaktyczne.
Treści kształcenia ogólnego. Funkcje, rodzaje programów kształcenia. Programy autorskie.
Podręczniki szkolne.
Metody nauczania i uczenia się. Pojęcie, funkcje, kryteria doboru, podział metod.
Konspekt lekcji.
Współczesne teorie kształcenia. Kształcenie wielostronne. Kształcenie zintegrowane. Stosowanie
teorii dydaktycznych w praktyce.
Proces samokształcenia. Motywowanie uczniów do nauki. Praca domowa.
Trudności dydaktyczne.
Pomiar osiągnięć szkolnych. Funkcje, formy i metody sprawdzania wyników procesu kształcenia.
Ocenianie zewnętrzne.
Nowoczesne tendencje w dydaktyce. Alternatywy edukacyjne.
Warunki efektywnej pracy nauczyciela - dydaktyka.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, pokaz.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Zna w podstawowym zakresie najważniejsze
koncepcje dydaktyczne i ich stronę
praktyczną związane z edukacją w zakresie
sztuk plastycznych.
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę
teoretyczną do analizowania sytuacji
dydaktycznych.
Potrafi animować prace nad rozwojem
uczestników procesów pedagogicznych,
wspierać ich samodzielność w zdobywaniu
wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz
uczenia się przez całe życie.
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy I
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania zawodowego, dokonuje oceny
własnych kompetencji.
Ma świadomość istnienia etycznego wymiaru
diagnozowania i oceniania uczniów.

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

KA1-W17
Egzamin, opracowanie prezentacji, projektu
KA1_U30

Egzamin, opracowanie
prezentacji

KA1-U38

Wykład
Egzamin, wypowiedź ustna

KA1_K18

KA1_K22

Egzamin, samoocena
studenta
Wypowiedź ustna, egzamin

WARUNKI ZALICZENIA:
Podstawą zaliczenia wykładu jest aktywny udział studenta w zajęciach; opracowanie i
przedstawienie (indywidualnie lub w grupach) projektu lub prezentacji z zakresu dydaktyki
ogólnej. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zdanie egzaminu.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

1

5

Udział w zajęciach
Przygotowanie do egzaminu
Opracowanie prezentacji

45

RAZEM

1

10

0
0

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, „Impuls”, Kraków 2001.
2. Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, tłum. B. Jóźwiak, Wydawnictwo Moderski i Ska, Poznań 2000.
3. Konarzewski K., Kruszewski K., Sztuka nauczania, t. 1-2 , PWN, Warszawa 2004.
4. Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna, „Graf – Punkt”, Warszawa 2000.
5. Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
6. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
7. Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996.
8. Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Wydawnictwa
CODN, Warszawa 2000.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Arends R. J., Uczymy się nauczać, tłum. K. Kruszewski, WSiP, Warszawa1994.
2. Brophy J., Motywowanie uczniów do nauki, tłum. K. Kruszewski, PWN, Warszawa 2002.
3. Gnitecki J., Dydaktyka epistemologiczna, Wydawnictwo Naukowe PTP Oddział w Poznaniu, Poznań 2003.
4. Gnitecki J., Supernaucznie. Perspektywy nowej edukacji, Wydawnictwo Naukowe PTP
Oddział w Poznaniu, Poznań 1997.
5. Kobyłecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, „Impuls”, Kraków
2005.
6. Paradygmaty współczesnej dydaktyki, red. L. Huryło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, „Impuls”, Kraków 2009.
7. Procesy uczenia się i ich uwarunkowania, red. F. Bereźnicki, K. Denek, J. Świrko-Pilipczuk, Agencja Wydawnicza „Kwadra”, Szczecin 2005.
PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka, prof. UZ

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

M E TOD Y K A E D UK AC J I P L AS TY C Z N E J _ E D U K AC J A
P R ZE D S ZK OLN A I E TAP E D UK AC Y J N Y
Ko d p rze d m iot u : 05.2-WA-EASPP-EPE1
T yp p rze d m io t u : wybieralny
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: mgr Katarzyna Giedrojec

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

30

2

IV

CEL PRZEDMIOTU:
Przygotowanie do prowadzenia zajęć plastycznych w edukacji przedszkolnej i I etapie edukacyjnym.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
-

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.

rozwój psychofizyczny dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym do lat 10 ze szczególnym
uwzględnieniem zdolności percepcyjnych oraz sposobów obrazowania plastycznego
2. analiza nowej podstawy programowej obowiązującej w edukacji przedszkolnej oraz I etapie
edukacyjnym
3. analiza porównawcza wybranych programów nauczania edukacji przedszkolnej oraz I etapu
edukacyjnego
4. nauka poprzez zabawę – wybrane propozycje gier i zabaw edukacyjnych
5. interdyscyplinarne aspekty nauczania zintegrowanego
6. spotkania dzieci ze sztuką – sposoby omawiania dzieł i zagadnień związanych ze sztuką
7. nauka opracowywanie autorskich scenariuszy zajęć
8. metody aktywizujące – analiza wybranych przykładów
9. indywidualne podejście do ucznia i jego prac – rozwijanie motywacji wewnętrznej
10. dysfunkcje rozwojowe dzieci przedszkolnych i młodszo szkolnych
11. alternatywne systemy nauki
METODY KSZTAŁCENIA:
•
•
•
•
•

pogadanka
prezentacja multimedialna
opis
metoda sytuacyjna
metoda projektów

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

•

burza mózgów

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Posiada wiedzę w zakresie teorii i
praktyki warsztatów artystycznych

SYMBOLE
EFEKTÓW
KA1-W13

METODY WERYFIKACJI

FORMA ZAJĘĆ

obserwacja umiejętności
praktycznych studenta

warsztaty plastyczne

prezentacja wyników w formie ustnej, audiowizualnej, elektronicznej,

ćwiczenia

umiejętności praktycznych studenta

warsztaty plastyczne

zadanie wykonane grupowo

ćwiczenie

case study

ćwiczenie

case study

ćwiczenie

Potrafi wyszukiwać i korzystać z
informacji potrzebnych w procesie
kształtowania ekspresji twórczej i
metody pracy (książki, katalogi,
czasopisma, Internet)

KA1-U03

Rozpoznaje i stosuje różne środki
wyrazu plastycznego w warsztatach
plastycznych i zajęciach z zakresu
edukacji twórczej

KA1-U04

Współdziała z grupą – dzieli się z
innymi osobami swoją wiedzą i
umiejętnościami

KA1-U11

Posiada wewnętrzną motywację i
umiejętność organizacji pracy

KA1-K03

Potrafi wykorzystać kreatywność
myślenia i twórczą pracę w trakcie
rozwiązywania problemów

KA1-K07

Jest zdolny do pracy zespołowej w
ramach wspólnych projektów i działań

KA1-K13

obserwacja umiejętności praktycznych studenta

warsztat plastyczny

Potrafi poodejmować działania
negocjacyjne i organizacyjne

KA1-K14

case study

ćwiczenia

Posiada wiedzę na temat procesów
komunikowania interpersonalnego i
społecznego, w tym w działalności
pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej)

KA1-W19

obserwacja umiejętności praktycznych i teoretycznych studenta

ćwiczenia lub autoprezentacja

obserwacja umiejętności praktycznych i teoretycznych studenta

ćwiczenia lub autoprezentacja

obserwacja umiejętności praktycznych i teoretycznych studenta

ćwiczenia lub autoprezentacja

obserwacja umiejętności praktycznych i teoretycznych studenta

ćwiczenia lub autoprezentacja

obserwacja umiejętności praktycznych i teoretycznych studenta

ćwiczenia lub autoprezentacja

samoocena efektów kształcenia

ćwiczenia lub autoprezentacja

samoocena efektów kształcenia

autoprezentacja

Posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka
w cyklu życia, zarówno w aspekcie
biologicznym, jak i psychologicznym oraz
społecznym, poszerzoną w odniesieniu do
odpowiednich etapów edukacyjnych

KA1-W18

Posiada wiedzę na temat współczesnych
teorii dotyczących wychowania, uczenia się i
nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań
tych procesów

KA1-W21

Posiada wiedzę na temat metodyki
wykonywania zadań − norm, procedur i
dobrych praktyk stosowanych w wybranym
obszarze działalności pedagogicznej

KA1-W27

Posiada wiedzę na temat etyki zawodu
nauczyciela

KA1-W30

Posiada przygotowanie do uczenia w zakresie
plastyki na różnych poziomach edukacji
plastycznej

KA1-U28

Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z
zakresu pedagogiki, psychologii oraz
dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu
diagnozowania, analizowania i
prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz
dobierania strategii realizowania działań
praktycznych na poszczególnych etapach

KA1-U31

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

edukacyjnych,
Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne
materiały, środki i metody pracy w celu
projektowania i efektywnego realizowania
działań pedagogicznych (dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych) oraz
wykorzystywać nowoczesne technologie do
pracy dydaktycznej
Potrafi analizować własne działania
pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze) i wskazywać obszary
wymagające modyfikacji, potrafi
eksperymentować i wdrażać działania
innowacyjne

zadanie wykonane indywidualnie
lub grupowo

ćwiczenia lub autoprezentacja

samoocena efektów kształcenia

autoprezentacja

KA1-U36

KA1-U42

WARUNKI ZALICZENIA:
-

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

0,7

3

Udział w konsultacjach

0,1

7

Przygotowanie do ćwiczeń

0,2

40

Razem

1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bożena Potocka, Lesława Nowak, Projekty edukacyjne. Poradnik dla nauczycieli, Zakład
Wydawniczy SFS, Kielce 2002.
Stefan Szuman, Sztuka dziecka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.
Wiesława Śliwerska, Bogusław Śliwerski, Edukacja w wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls,
Kraków 1991.
Anna Trojanowska, Dziecko i plastyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983.
Dylematy edukacji artystycznej, T.1, pod red. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek-Zawadzkiej,
Impuls, Kraków 2005.
Krzysztof J. Szmidt, Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.

Edward Nęcka, Proces twórczy i jego ograniczenia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1999.
Edward Nęcka, Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.

PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Katarzyna Giedrojec

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

M E TOD Y K A ED U K AC J I P L AS TY C ZN E J II E TAP
ED U K AC Y J N Y
K od p rze dm io tu : 05.2-WA-EASPP-ETA2
T yp p rze dm io tu : wybieralny
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: mgr Katarzyna Giedrojec

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

30

2

IV

CEL PRZEDMIOTU:
Przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotu plastyka w II etapie edukacyjnym.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość tematyki związanej z metodyką prowadzenia zajęć w I etapie edukacyjnym.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.

rozwój psychofizyczny dzieci w wieku od 10 do 13 lat ze szczególnym uwzględnieniem zdolności
percepcyjnych oraz sposobów obrazowania plastycznego
2. analiza nowej podstawy programowej opracowanej do II etapu edukacyjnego
3. analiza porównawcza wybranych programów nauczania przedmiotu plastyka przygotowanych do
II etapu edukacyjnego
4. środki dydaktyczne – podręczniki, pomoce naukowe, materiały i przybory do zajęć praktycznych
5. organizacja jednostki lekcyjnej – fazy lekcji a efektywne wykorzystanie czasu
6. nauka opracowywanie autorskich scenariuszy zajęć
7. metod aktywizujące – analiza wybranych przykładów
8. nauka współpracy w grupie, podział ról, rola lidera etc.
9. klimat grupowy – rozwiązywanie konfliktów, nauka formułowania konstruktywnej krytyki,
budowanie sprzyjającej atmosfery pracy i systemu wartości istotnych w zawodzie nauczyciela
10. ćwiczenia i zabawy interakcyjne
11. kryteria ocenia prac plastycznych – indywidualne podejście do ucznia
12. formy ewaluacji, podsumowania oraz sprawdzania wiedzy

METODY KSZTAŁCENIA:
•
•
•
•

pogadanka
prezentacja multimedialna
opis
metoda sytuacyjna

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

•
•

metoda projektów
burza mózgów

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

Rozpoznaje i stosuje różne środki
wyrazu plastycznego w warsztatach
plastycznych i zajęciach z zakresu
edukacji twórczej

KA1-U04

projekt

warsztat plastyczny

Świadomie posługuje się różnymi
technikami i technologiami, potrafi je
łączyć ze sobą

KA1-U06

prezentacje multimedialne grupowe

pokaz

Jest przygotowany do współdziałania
z innymi w ramach prac projektów
zespołowych, warsztatów, działań
plastycznych i edukacyjnych

KA1-U09

zadanie wykonywane grupowo

warsztat plastyczny

Potrafi obserwować proces twórczy
wynikający z działań grupy, włączać
się w niego oraz aktywnie w nim
uczestniczyć

KA1-U10

zadanie wykonane indywidualnie

warsztat plastyczny

Współdziała z grupą – dzieli się z
innymi osobami swoją wiedzą i
umiejętnościami

KA1-U11

dyskusja

dyskusja

Posiada wewnętrzną motywację i
umiejętność organizacji pracy

KA1-K03

Potrafi wykorzystać kreatywność
myślenia i twórczą pracę w trakcie
rozwiązywania problemów

KA1-K07

Jest zdolny do pracy zespołowej w
ramach wspólnych projektów i działań

KA1-K13

Posiada wiedzę na temat procesów
komunikowania interpersonalnego i
społecznego, w tym w działalności
pedagogicznej

KA1-W19

Posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka
w cyklu życia, zarówno w aspekcie
biologicznym, jak i psychologicznym oraz
społecznym, poszerzoną w odniesieniu do
odpowiednich etapów edukacyjnych

KA1-W18

Posiada wiedzę na temat współczesnych
teorii dotyczących wychowania, uczenia się i
nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań
tych procesów

KA1-W21

Posiada wiedzę na temat metodyki
wykonywania zadań − norm, procedur i
dobrych praktyk stosowanych w wybranym
obszarze działalności pedagogicznej

KA1-W27

Posiada wiedzę na temat etyki zawodu
nauczyciela
Posiada przygotowanie do uczenia w zakresie
plastyki na różnych poziomach edukacji
plastycznej
Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z
zakresu pedagogiki, psychologii oraz
dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu
diagnozowania, analizowania i
prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz
dobierania strategii realizowania działań
praktycznych na poszczególnych etapach

dyskusja
dyskusja
case study

warsztat plastyczny

współdziałanie w projekcie

ćwiczenia

prezentacja w formie ustnej

warsztat plastyczny

dyskusja

ćwiczenia

dyskusja

ćwiczenia

zadanie wykonane indywidualnie

ćwiczenia

KA1-W30

zadanie problemowe

ćwiczenia

KA1-U28

prezentacja w formie ustnej
ćwiczenia

KA1-U31
case study

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

ćwiczenia

edukacyjnych
Posiada rozwinięte kompetencje
komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z
osobami pochodzącymi z różnych środowisk,
będącymi w różnej kondycji emocjonalnej,
dialogowo rozwiązywać konflikty i
konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji
w klasie szkolnej
Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne
materiały, środki i metody pracy w celu
projektowania i efektywnego realizowania
działań pedagogicznych oraz wykorzystywać
nowoczesne technologie do pracy
dydaktycznej

prezentacja w formie ustnej

ćwiczenia

prezentacja w formie ustnej

ćwiczenia

KA1-U34

KA1-U36

WARUNKI ZALICZENIA:
•
•
•

aktywne uczestnictwo w zajęciach
ustne i pisemne formy weryfikacji zdobytej wiedzy
systematyczna praca nad realizacją wyznaczonych zadań

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

1,2

5

Udział w konsultacjach

0,2

15

Przygotowanie do ćwiczeń

0,6

50

Razem

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Bożena Potocka, Lesława Nowak, Projekty edukacyjne. Poradnik dla nauczycieli, Zakład Wydawniczy SFS,
Kielce 2002.

2.

Stefan Szuman, Sztuka dziecka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

3.

Wiesława Śliwerska, Bogusław Śliwerski, Edukacja w wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1991.

4.

Anna Trojanowska, Dziecko i plastyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983.

5.

Dylematy edukacji artystycznej, T.1, pod red. Wiesławy Limont i Kamilli Nielek-Zawadzkiej, Impuls, Kraków
2005.

6.

Krzysztof J. Szmidt, Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Edward Nęcka, Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.

PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Katarzyna Giedrojec

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

M E TOD Y K A PR OW AD ZE N I A W AR S Z T ATÓ W
AR TY S TY C ZN Y C H ( I_ II E T AP ED U K AC Y J N Y )
Ko d p rze d m iot u : 05.2-WA-EASPP-MW12
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: dr Patrycja Wilczek-Sterna

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

8

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

30

2

III

CEL PRZEDMIOTU:
Przygotowanie do prowadzenia warsztatów artystycznych w I i II etapie
edukacyjnym.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak wymagań.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
•

analiza wybranych przykładów warsztatów twórczych oraz programów edukacyjnych instytucji
kulturalno-oświatowych propagujących alternatywne formy edukacji

•

opracowywanie autorskich scenariuszy adresowanych do grupy wiekowej I i II etapu
edukacyjnego

•

analiza przeprowadzonych przez studentów warsztatów artystycznych

METODY KSZTAŁCENIA:
•

dyskusja

•

opis i prezentacja

•

prezentacja multimedialna

•

metoda sytuacyjna

•

metoda projektów

•

burza mózgów

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Posiada wiedzę w zakresie teorii i
praktyki warsztatów artystycznych

SYMBOLE
EFEKTÓW
KA1-W13

METODY WERYFIKACJI
bieżąca kontrola na zajęciach

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ
ćwiczenia

Rozpoznaje i stosuje różne środki
wyrazu plastycznego w warsztatach
plastycznych i zajęciach z zakresu
edukacji twórczej

KA1-U04

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Świadomie posługuje się różnymi
technikami i technologiami, potrafi je
łączyć ze sobą

KA1-U06

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Jest przygotowany do współdziałania
z innymi w ramach prac projektów
zespołowych, warsztatów, działań
plastycznych i edukacyjnych

KA1-U09

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Potrafi obserwować proces twórczy
wynikający z działań grupy, włączać
się w niego oraz aktywnie w nim
uczestniczyć

KA1-U10

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Współdziała z grupą – dzieli się z
innymi osobami swoją wiedzą i
umiejętnościami

KA1-U11

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada wewnętrzną motywację i
umiejętność organizacji pracy

KA1-K03

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Potrafi wykorzystać kreatywność
myślenia i twórczą pracę w trakcie
rozwiązywania problemów

KA1-K07

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Jest zdolny do pracy zespołowej w
ramach wspólnych projektów i działań

KA1-K13

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Potrafi poodejmować działania
negocjacyjne i organizacyjne

KA1-K14

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada wiedzę na temat procesów
komunikowania interpersonalnego i
społecznego, w tym w działalności
pedagogicznej

bieżąca kontrola na zajęciach
KA1-W19

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka
w cyklu życia, zarówno w aspekcie
biologicznym, jak i psychologicznym oraz
społecznym, poszerzoną w odniesieniu do
odpowiednich etapów edukacyjnych
Posiada wiedzę na temat współczesnych
teorii dotyczących wychowania, uczenia się i
nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań
tych procesów

KA1-W18

KA1-W21

Posiada wiedzę na temat metodyki
wykonywania zadań − norm, procedur i
dobrych praktyk stosowanych w wybranym
obszarze działalności pedagogicznej
(wychowanie przedszkolne)

KA1-W27

Posiada wiedzę na temat etyki zawodu
nauczyciela

KA1-W30

Posiada przygotowanie do uczenia w zakresie
plastyki na różnych poziomach edukacji
plastycznej

KA1-U28

Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z
zakresu pedagogiki, psychologii oraz
dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu
diagnozowania, analizowania i
prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz
dobierania strategii realizowania działań
praktycznych na poszczególnych etapach
edukacyjnych
Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne
materiały, środki i metody pracy w celu
projektowania i efektywnego realizowania

KA1-U31

KA1-U36

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

działań pedagogicznych (dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych) oraz
wykorzystywać nowoczesne technologie do
pracy dydaktycznej
Potrafi analizować własne działania
pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze) i wskazywać obszary
wymagające modyfikacji, potrafi
eksperymentować i wdrażać działania
innowacyjne

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

KA1-U42

WARUNKI ZALICZENIA:
•

aktywne uczestnictwo w zajęciach

•

ustne i pisemne formy weryfikacji zdobytej wiedzy

•

systematyczna praca nad realizacją wyznaczonych zadań

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

4

10

Udział w konsultacjach

2

20

Przygotowanie do ćwiczeń

2

60

Razem

8

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Eugeniusz Józefowski, Książka o książkach, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły
Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1999.
2. Wiesław Karolak, Sztuka jako zabawa – zabawa jako sztuka, Wydawnictwo CODN,
Warszawa 1998.
3. Wiesław Karolak, Rysunek w arteterapii, Łódź 2005.
4. Wiesław Karolak, Projekt edukacyjny – projekt artystyczny, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2004.
5. Warsztaty edukacji twórczej, pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch, Wydawnictwo
Europa, Wrocław 2001.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Klaus W. Vopel, Warsztaty - skuteczna forma nauki, Jedność, Kielce 2004
PROGRAM OPRACOWAŁA:
dr Patrycja Wilczek-Sterna

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

PR AK TY K A W Z AK R E S IE W AR S Z T ATÓ W
AR TY S TY C ZN Y C H I_ II E T AP ED U K AC Y J N Y _ 1
K od p rze dm io tu : 05.2-WA-EASPP-PW121
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: dr Patrycja Wilczek-Sterna

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

30

2

IV

CEL PRZEDMIOTU:
Zdobycie praktycznego doświadczenia w zakresie prowadzenia warsztatów artystycznych w
I i II etapie edukacyjnym.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość tematyki związanej z dydaktyką prowadzenia warsztatów artystycznych w I i II

etapie edukacyjnym.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
•

prowadzenie warsztatów artystycznych na podstawie autorskich scenariuszy w I i II
etapie edukacyjnym

•

podsumowanie przeprowadzonych warsztatów

METODY KSZTAŁCENIA:
•
•
•

dyskusja
metoda projektów
ćwiczenia praktyczne

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Posiada wiedzę w zakresie teorii i
praktyki warsztatów artystycznych
Potrafi wyszukiwać i korzystać z
informacji potrzebnych w procesie
kształtowania ekspresji twórczej i
metody pracy (książki, katalogi,
czasopisma, Internet)

SYMBOLE
EFEKTÓW
KA1-W13

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

KA1-U03

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Rozpoznaje i stosuje różne środki
wyrazu plastycznego w warsztatach
plastycznych i zajęciach z zakresu
edukacji twórczej

KA1-U04

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Jest przygotowany do współdziałania
z innymi w ramach prac projektów
zespołowych, warsztatów, działań
plastycznych i edukacyjnych

KA1-U09

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Potrafi obserwować proces twórczy
wynikający z działań grupy, włączać
się w niego oraz aktywnie w nim
uczestniczyć

KA1-U10

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Współdziała z grupą – dzieli się z
innymi osobami swoją wiedzą i
umiejętnościami

KA1-U11

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada wewnętrzną motywację i
umiejętność organizacji pracy

KA1-K03

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Potrafi wykorzystać kreatywność
myślenia i twórczą pracę w trakcie
rozwiązywania problemów

KA1-K07

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Umiejętnie komunikuje się w obrębie
własnego środowiska i społeczności

KA1-K12

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Jest zdolny do pracy zespołowej w
ramach wspólnych projektów i działań

KA1-K13

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada wiedzę na temat procesów
komunikowania interpersonalnego i
społecznego, w tym w działalności
pedagogicznej

bieżąca kontrola na zajęciach
KA1-W19

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka
w cyklu życia, zarówno w aspekcie
biologicznym, jak i psychologicznym oraz
społecznym, poszerzoną w odniesieniu do
odpowiednich etapów edukacyjnych

KA1-W18

Posiada wiedzę na temat współczesnych
teorii dotyczących wychowania, uczenia się i
nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań
tych procesów

KA1-W21

Posiada wiedzę na temat metodyki
wykonywania zadań − norm, procedur i
dobrych praktyk stosowanych w wybranym
obszarze działalności pedagogicznej

KA1-W27

Posiada wiedzę na temat etyki zawodu
nauczyciela

KA1-W30

Posiada przygotowanie do uczenia w zakresie
plastyki na różnych poziomach edukacji
plastycznej

KA1-U28

Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z
zakresu pedagogiki, psychologii oraz
dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu
diagnozowania, analizowania i
prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz
dobierania strategii realizowania działań
praktycznych na poszczególnych etapach
edukacyjnych
Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne
materiały, środki i metody pracy w celu
projektowania i efektywnego realizowania
działań pedagogicznych (dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych) oraz
wykorzystywać nowoczesne technologie do

KA1-U31

KA1-U36

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

pracy dydaktycznej,
Potrafi analizować własne działania
pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze) i wskazywać obszary
wymagające modyfikacji, potrafi
eksperymentować i wdrażać działania
innowacyjne

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

KA1-U42

WARUNKI ZALICZENIA:
•
•
•

aktywne uczestnictwo w zajęciach
na podstawie prowadzonych przez studentów warsztatów
na podstawie wniosków wyciągniętych z przeprowadzonych warsztatów

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

1,2

5

Udział w konsultacjach

0,2

15

Przygotowanie do ćwiczeń

0,6

50

Razem

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Eugeniusz Józefowski, Książka o książkach, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły
Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1999.
2. Wiesław Karolak, Sztuka jako zabawa – zabawa jako sztuka, Wydawnictwo CODN,
Warszawa 1998.
3. Wiesław Karolak, Rysunek w arteterapii, Łódź 2005.
4. Wiesław Karolak, Projekt edukacyjny – projekt artystyczny, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2004.
5. Warsztaty edukacji twórczej, pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch, Wydawnictwo
Europa, Wrocław 2001.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Klaus W. Vopel, Warsztaty - skuteczna forma nauki, Jedność, Kielce 2004
PROGRAM OPRACOWAŁA:
dr Patrycja Wilczek-Sterna

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

P R AK TY K A W Z AK R E S IE W AR S Z T AT Ó W
AR TY S TY C ZN Y C H I_ II E TAP E DU K AC Y J N Y _ 2
Ko d p rze d m iot u : 05.2-WA-EASPP-PW122
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: dr Patrycja Wilczek-Sterna

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

4

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

30

2

V

CEL PRZEDMIOTU:
Zdobycie praktycznego doświadczenia w zakresie prowadzenia warsztatów artystycznych w
I i II etapie edukacyjnym.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość tematyki związanej z dydaktyką prowadzenia warsztatów artystycznych w I i II

etapie edukacyjnym.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
•

prowadzenie warsztatów artystycznych na podstawie autorskich scenariuszy w I i II
etapie edukacyjnym

•

podsumowanie przeprowadzonych warsztatów

METODY KSZTAŁCENIA:
•

dyskusja

•

metoda projektów

•

ćwiczenia praktyczne

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Posiada wiedzę w zakresie teorii i
praktyki warsztatów artystycznych
Potrafi wyszukiwać i korzystać z
informacji potrzebnych w procesie
kształtowania ekspresji twórczej i
metody pracy (książki, katalogi,
czasopisma, Internet)

SYMBOLE
EFEKTÓW
KA1-W13

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

KA1-U03

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Rozpoznaje i stosuje różne środki
wyrazu plastycznego w warsztatach
plastycznych i zajęciach z zakresu
edukacji twórczej

KA1-U04

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Jest przygotowany do współdziałania
z innymi w ramach prac projektów
zespołowych, warsztatów, działań
plastycznych i edukacyjnych

KA1-U09

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Potrafi obserwować proces twórczy
wynikający z działań grupy, włączać
się w niego oraz aktywnie w nim
uczestniczyć

KA1-U10

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Współdziała z grupą – dzieli się z
innymi osobami swoją wiedzą i
umiejętnościami

KA1-U11

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada wewnętrzną motywację i
umiejętność organizacji pracy

KA1-K03

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Potrafi wykorzystać kreatywność
myślenia i twórczą pracę w trakcie
rozwiązywania problemów

KA1-K07

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Umiejętnie komunikuje się w obrębie
własnego środowiska i społeczności

KA1-K12

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Jest zdolny do pracy zespołowej w
ramach wspólnych projektów i działań

KA1-K13

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada wiedzę na temat procesów
komunikowania interpersonalnego i
społecznego, w tym w działalności
pedagogicznej

bieżąca kontrola na zajęciach
KA1-W19

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka
w cyklu życia, zarówno w aspekcie
biologicznym, jak i psychologicznym oraz
społecznym, poszerzoną w odniesieniu do
odpowiednich etapów edukacyjnych

KA1-W18

Posiada wiedzę na temat współczesnych
teorii dotyczących wychowania, uczenia się i
nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań
tych procesów

KA1-W21

Posiada wiedzę na temat metodyki
wykonywania zadań − norm, procedur i
dobrych praktyk stosowanych w wybranym
obszarze działalności pedagogicznej

KA1-W27

Posiada wiedzę na temat etyki zawodu
nauczyciela

KA1-W30

Posiada przygotowanie do uczenia w zakresie
plastyki na różnych poziomach edukacji
plastycznej

KA1-U28

Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z
zakresu pedagogiki, psychologii oraz
dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu
diagnozowania, analizowania i
prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz
dobierania strategii realizowania działań
praktycznych na poszczególnych etapach
edukacyjnych
Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne
materiały, środki i metody pracy w celu
projektowania i efektywnego realizowania
działań pedagogicznych (dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych) oraz
wykorzystywać nowoczesne technologie do

KA1-U31

KA1-U36

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

pracy dydaktycznej,
Potrafi analizować własne działania
pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze) i wskazywać obszary
wymagające modyfikacji, potrafi
eksperymentować i wdrażać działania
innowacyjne

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

KA1-U42

WARUNKI ZALICZENIA:
•
•
•

aktywne uczestnictwo w zajęciach
na podstawie prowadzonych przez studentów warsztatów
na podstawie wniosków wyciągniętych z przeprowadzonych warsztatów

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

1,2

5

Udział w konsultacjach

0,2

15

Przygotowanie do ćwiczeń

0,6

50

Razem

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.

Eugeniusz Józefowski, Książka o książkach, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły
Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1999.
Wiesław Karolak, Sztuka jako zabawa – zabawa jako sztuka, Wydawnictwo CODN, Warszawa
1998.
Wiesław Karolak, Rysunek w arteterapii, Łódź 2005.
Wiesław Karolak, Projekt edukacyjny – projekt artystyczny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2004.
Warsztaty edukacji twórczej, pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch, Wydawnictwo Europa,
Wrocław 2001.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Klaus W. Vopel, Warsztaty - skuteczna forma nauki, Jedność, Kielce 2004
PROGRAM OPRACOWAŁA:
dr Patrycja Wilczek-Sterna

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

P R AK TY K A W Z AK R E S IE P R OW AD ZE N I A Z AJ Ę Ć
P L AS TY C ZN Y C H W E DU K AC J I PR ZE D S ZK OLN E J
K od p rze dm io tu : 05.2-WA-EASPP-PREP
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: dr Patrycja Wilczek-Sterna

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

15

1

IV

CEL PRZEDMIOTU:
Głównym celem praktyki jest przygotowanie studentów do pracy animatora zajęć
plastycznych w edukacji przedszkolnej.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Przygotowanie metodyczno-dydaktyczne do pracy w edukacji przedszkolnej.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
•

obserwacja zajęć prowadzonych przez doświadczonego nauczyciela

•

samodzielne prowadzenie zajęć

•

podsumowanie przeprowadzonych zajęć

METODY KSZTAŁCENIA:
•

obserwacja

•

klasyczna metoda problemowa

•

praca praktyczna

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Posiada wiedzę w zakresie teorii i
praktyki warsztatów artystycznych
Posiada wiedzę w zakresie
przedmiotów humanistycznych
poszerzających wiedzę ogólną
dotyczącą różnych dziedzin sztuki i
kultury

SYMBOLE
EFEKTÓW
KA1-W13

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

KA1-W14

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Potrafi wyszukiwać i korzystać z
informacji potrzebnych w procesie
kształtowania ekspresji twórczej i
metody pracy (książki, katalogi,
czasopisma, Internet)

bieżąca kontrola na zajęciach
KA1-U03

ćwiczenia

Rozpoznaje i stosuje różne środki
wyrazu plastycznego w warsztatach
plastycznych i zajęciach z zakresu
edukacji twórczej

KA1-U04

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Jest przygotowany do współdziałania
z innymi w ramach prac projektów
zespołowych, warsztatów, działań
plastycznych i edukacyjnych

KA1-U09

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Współdziała z grupą – dzieli się z
innymi osobami swoją wiedzą i
umiejętnościami

KA1-U11

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada wewnętrzną motywację i
umiejętność organizacji pracy

KA1-K03

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Potrafi wykorzystać kreatywność
myślenia i twórczą pracę w trakcie
rozwiązywania problemów

KA1-K07

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Jest zdolny do pracy zespołowej w
ramach wspólnych projektów i działań

KA1-K13

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Potrafi poodejmować działania
negocjacyjne i organizacyjne

KA1-K14

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada wiedzę na temat procesów
komunikowania interpersonalnego i
społecznego, w tym w działalności
pedagogicznej

bieżąca kontrola na zajęciach
KA1-W19

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka
w cyklu życia, zarówno w aspekcie
biologicznym, jak i psychologicznym oraz
społecznym, poszerzoną w odniesieniu do
odpowiednich etapów edukacyjnych

KA1-W18

Posiada wiedzę na temat współczesnych
teorii dotyczących wychowania, uczenia się i
nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań
tych procesów

KA1-W21

Posiada wiedzę na temat metodyki
wykonywania zadań − norm, procedur i
dobrych praktyk stosowanych w wybranym
obszarze działalności pedagogicznej
(wychowanie przedszkolne, nauczanie w
szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i
oddziałach specjalnych oraz integracyjnych),

KA1-W27

Posiada wiedzę na temat etyki zawodu
nauczyciela;

KA1-W30

Posiada przygotowanie do uczenia w zakresie
plastyki na różnych poziomach edukacji
plastycznej

KA1-U28

Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z
zakresu pedagogiki, psychologii oraz
dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu
diagnozowania, analizowania i
prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz
dobierania strategii realizowania działań
praktycznych na poszczególnych etapach
edukacyjnych
Posiada rozwinięte kompetencje
komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z
osobami pochodzącymi z różnych środowisk,

KA1-U31

KA1-U34

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

będącymi w różnej kondycji emocjonalnej,
dialogowo rozwiązywać konflikty i
konstruować dobrą atmosferę
Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne
materiały, środki i metody pracy w celu
projektowania i efektywnego realizowania
działań pedagogicznych oraz wykorzystywać
nowoczesne technologie do pracy
dydaktycznej
Potrafi analizować własne działania
pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze) i wskazywać obszary
wymagające modyfikacji, potrafi
eksperymentować i wdrażać działania
innowacyjne

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

KA1-U36

KA1-U42

WARUNKI ZALICZENIA:
-

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

ECTS

15

Udział w ćwiczeniach

1,2

2

Udział w konsultacjach

0,2

8

Przygotowanie do ćwiczeń

0,6

25

Razem

LITERATURA PODSTAWOWA:
Nowa podstawa programowa opracowana do edukacji przedszkolnej.
Wybrany program nauczania.
Regulamin placówki przedszkolnej i dokumentacja pracy dydaktycznej.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Literatura wskazana przez nauczyciela – opiekuna praktyki.
PROGRAM OPRACOWAŁA:
dr Patrycja Wilczek-Sterna

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

2

PR AK TY K A W Z AK R E S IE P R OW AD Z E N I A Z AJ Ę Ć
P L AS TY C ZN Y C H W I E TAP I E E D UK AC Y J N Y M
Ko d p rze d m iot u : 05.2-WA-EASPP-PR1E
T yp p rze d m io t u : obowiązkowy
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: dr Patrycja Wilczek-Sterna

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

15

1

IV

CEL PRZEDMIOTU:
Głównym celem praktyki jest przygotowanie studentów do pracy animatora zajęć
plastycznych w I etapie edukacyjnym.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Przygotowanie metodyczno-dydaktyczne do pracy w I etapie edukacyjnym.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
•

obserwacja zajęć prowadzonych przez doświadczonego nauczyciela

•

samodzielne prowadzenie zajęć

•

podsumowanie przeprowadzonych zajęć

METODY KSZTAŁCENIA:
•

obserwacja

•

klasyczna metoda problemowa

•

praca praktyczna

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

Posiada wiedzę w zakresie teorii i
praktyki warsztatów artystycznych

KA1-W13

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada wiedzę w zakresie
przedmiotów humanistycznych
poszerzających wiedzę ogólną
dotyczącą różnych dziedzin sztuki i
kultury

KA1-W14

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Potrafi wyszukiwać i korzystać z
informacji potrzebnych w procesie
kształtowania ekspresji twórczej i
metody pracy (książki, katalogi,
czasopisma, Internet)

KA1-U03

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Rozpoznaje i stosuje różne środki
wyrazu plastycznego w warsztatach
plastycznych i zajęciach z zakresu
edukacji twórczej

KA1-U04

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Jest przygotowany do współdziałania
z innymi w ramach prac projektów
zespołowych, warsztatów, działań
plastycznych i edukacyjnych

KA1-U09

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Współdziała z grupą – dzieli się z
innymi osobami swoją wiedzą i
umiejętnościami

KA1-U11

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada wewnętrzną motywację i
umiejętność organizacji pracy

KA1-K03

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Potrafi wykorzystać kreatywność
myślenia i twórczą pracę w trakcie
rozwiązywania problemów

KA1-K07

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Jest zdolny do pracy zespołowej w
ramach wspólnych projektów i działań

KA1-K13

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Potrafi poodejmować działania
negocjacyjne i organizacyjne

KA1-K14

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada wiedzę na temat procesów
komunikowania interpersonalnego i
społecznego, w tym w działalności
pedagogicznej

KA1-W19

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka
w cyklu życia, zarówno w aspekcie
biologicznym, jak i psychologicznym oraz
społecznym, poszerzoną w odniesieniu do
odpowiednich etapów edukacyjnych

KA1-W18

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada wiedzę na temat współczesnych
teorii dotyczących wychowania, uczenia się i
nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań
tych procesów

KA1-W21

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada wiedzę na temat metodyki
wykonywania zadań − norm, procedur i
dobrych praktyk stosowanych w wybranym
obszarze działalności pedagogicznej
(wychowanie przedszkolne, nauczanie w
szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i
oddziałach specjalnych oraz integracyjnych),

KA1-W27

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada wiedzę na temat etyki zawodu
nauczyciela;

KA1-W30

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada przygotowanie do uczenia w zakresie
plastyki na różnych poziomach edukacji
plastycznej

KA1-U28

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z
zakresu pedagogiki, psychologii oraz
dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu
diagnozowania, analizowania i
prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz
dobierania strategii realizowania działań
praktycznych na poszczególnych etapach
edukacyjnych

KA1-U31

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada rozwinięte kompetencje
komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z
osobami pochodzącymi z różnych środowisk,

KA1-U34

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

będącymi w różnej kondycji emocjonalnej,
dialogowo rozwiązywać konflikty i
konstruować dobrą atmosferę
Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne
materiały, środki i metody pracy w celu
projektowania i efektywnego realizowania
działań pedagogicznych oraz wykorzystywać
nowoczesne technologie do pracy
dydaktycznej

KA1-U36

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Potrafi analizować własne działania
pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze) i wskazywać obszary
wymagające modyfikacji, potrafi
eksperymentować i wdrażać działania
innowacyjne

KA1-U42

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem zaliczenia jest wywiązanie się ze wszystkich zadań oraz oddanie pełnej
dokumentacji praktyk (szczegółowy wykaz wymaganych czynności i dokumentów znajduje
się w regulaminie praktyk) a także dokonanie analizy i podsumowania praktyk w obecności
koordynatora z ramienia uczelni i pozostałych studentów.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

ECTS

15

Udział w ćwiczeniach

1,2

2

Udział w konsultacjach

0,2

8

Przygotowanie do ćwiczeń

0,6

25

Razem

LITERATURA PODSTAWOWA:
Nowa podstawa programowa opracowana do edukacji przedszkolnej.
Wybrany program nauczania.
Regulamin placówki przedszkolnej i dokumentacja pracy dydaktycznej.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Literatura wskazana przez nauczyciela – opiekuna praktyki.

PROGRAM OPRACOWAŁA:
dr Patrycja Wilczek-Sterna

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

2

P R AK TY K A W Z AK R E S IE P R OW AD ZE N I A Z AJ Ę Ć
P L AS TY C ZN Y C H W II E T AP IE ED U K AC Y J N Y M
K od p rze dm io tu : 05.2-WA-EASPP-PR2E
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: dr Patrycja Wilczek-Sterna

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

4

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

30

2

V

CEL PRZEDMIOTU:
Głównym celem praktyki jest przygotowanie studentów do pracy w zawodzie nauczyciela
przedmiotu Plastyka w II etapie edukacyjnym.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Przygotowanie metodyczno-dydaktyczne do pracy w zawodzie nauczyciela.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

poznanie organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w II etapie edukacyjnym szkół
podstawowych (zapoznanie się z regulaminem szkoły etc.)
zapoznanie się z dokumentacją pracy nauczyciela oraz zasadami jej prowadzenia (dziennik
lekcyjny, plan dydaktyczno-wychowawczy klasy, program nauczania, plan wynikowy oraz
materiały dydaktyczne i podręczniki do nauczania przedmiotu a także inne dokumenty)
poznanie warunków jakie wybrana placówka stwarza do prowadzenia przedmiotu plastyka
(wyposażenie pracowni, pomoce dydaktyczne etc.)
poznanie pracy i zasobów biblioteki szkolnej
nabycie kompetencji w zakresie obserwacji, dokumentacji i analizy prowadzonych przez
doświadczonego nauczyciela zajęć
nabycie umiejętności samodzielnego planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć
nabycie umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów
poznanie funkcjonujących w szkole form pracy pozalekcyjnej oraz działalności organizacji
uczniowskich

METODY KSZTAŁCENIA:
•

obserwacja

•

klasyczna metoda problemowa

•

praca praktyczna

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Posiada wiedzę w zakresie teorii i
praktyki warsztatów artystycznych

SYMBOLE
EFEKTÓW
KA1-W13

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Potrafi wyszukiwać i korzystać z
informacji potrzebnych w procesie
kształtowania ekspresji twórczej i
metody pracy (książki, katalogi,
czasopisma, Internet)

KA1-U03

Rozpoznaje i stosuje różne środki
wyrazu plastycznego w warsztatach
plastycznych i zajęciach z zakresu
edukacji twórczej

KA1-U04

Świadomie posługuje się różnymi
technikami i technologiami, potrafi je
łączyć ze sobą

KA1-U06

Jest przygotowany do współdziałania
z innymi w ramach prac projektów
zespołowych, warsztatów, działań
plastycznych i edukacyjnych

KA1-U09

Potrafi obserwować proces twórczy
wynikający z działań grupy, włączać
się w niego oraz aktywnie w nim
uczestniczyć

KA1-U10

Współdziała z grupą – dzieli się z
innymi osobami swoją wiedzą i
umiejętnościami

KA1-U11

Posiada wewnętrzną motywację i
umiejętność organizacji pracy

KA1-K03

Potrafi wykorzystać kreatywność
myślenia i twórczą pracę w trakcie
rozwiązywania problemów

KA1-K07

Umiejętnie komunikuje się w obrębie
własnego środowiska i społeczności

KA1-K12

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Jest zdolny do pracy zespołowej w
ramach wspólnych projektów i działań

KA1-K13

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Potrafi poodejmować działania
negocjacyjne i organizacyjne

KA1-K14

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada wiedzę na temat procesów
komunikowania interpersonalnego i
społecznego, w tym w działalności
pedagogicznej

bieżąca kontrola na zajęciach
KA1-W19

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka
w cyklu życia, zarówno w aspekcie
biologicznym, jak i psychologicznym oraz
społecznym, poszerzoną w odniesieniu do
odpowiednich etapów edukacyjnych
Posiada wiedzę na temat współczesnych
teorii dotyczących wychowania, uczenia się i
nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań
tych procesów

KA1-W18

bieżąca kontrola na zajęciach
KA1-W21

Posiada wiedzę na temat metodyki
wykonywania zadań − norm, procedur i
dobrych praktyk stosowanych w wybranym
obszarze działalności pedagogicznej
(wychowanie przedszkolne, nauczanie w
szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i
oddziałach specjalnych oraz integracyjnych)

KA1-W27

Posiada wiedzę na temat etyki zawodu
nauczyciela

KA1-W30

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Posiada wiedzę na temat podmiotów
działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów,
rodziców i nauczycieli) oraz specyfiki
funkcjonowania dzieci i młodzieży w
kontekście prawidłowości i nieprawidłowości
rozwojowych,

KA1-W25

Posiada przygotowanie do uczenia w zakresie
plastyki na różnych poziomach edukacji
plastycznej

KA1-U28

Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z
zakresu pedagogiki, psychologii oraz
dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu
diagnozowania, analizowania i
prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz
dobierania strategii realizowania działań
praktycznych na poszczególnych etapach
edukacyjnych
Posiada rozwinięte kompetencje
komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z
osobami pochodzącymi z różnych środowisk,
będącymi w różnej kondycji emocjonalnej,
dialogowo rozwiązywać konflikty i
konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji
w klasie szkolnej,
Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne
materiały, środki i metody pracy w celu
projektowania i efektywnego realizowania
działań pedagogicznych (dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych) oraz
wykorzystywać nowoczesne technologie do
pracy dydaktycznej
Potrafi analizować własne działania
pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze) i wskazywać obszary
wymagające modyfikacji, potrafi
eksperymentować i wdrażać działania
innowacyjne

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

KA1-U31

KA1-U34

KA1-U36

KA1-U42

WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem zaliczenia jest wywiązanie się ze wszystkich zadań oraz oddanie pełnej
dokumentacji praktyk (szczegółowy wykaz wymaganych czynności i dokumentów znajduje
się w regulaminie praktyk) a także dokonanie analizy i podsumowania praktyk w obecności
koordynatora z ramienia uczelni i pozostałych studentów.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

10

Udział w konsultacjach

0,7

20

Przygotowanie do ćwiczeń

1,3

60

Razem

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

2

4

LITERATURA PODSTAWOWA:
Nowa podstawa programowa opracowana do III etapu edukacyjnego.
Wybrany program nauczania.
Regulamin szkoły i dokumentacja pracy dydaktycznej.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Literatura wskazana przez nauczyciela – opiekuna praktyki.
PROGRAM OPRACOWAŁA:
dr Patrycja Wilczek-Sterna

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

EMISJA GŁOSU
K od p rze dm io tu : 05.9-WA-EASPP-EMIG
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: dr hab. Anna Ulwańska

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

3

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

30

2

III

CEL PRZEDMIOTU:
Opanowanie podstaw prawidłowych nawyków posługiwania się głosem w zakresie mowy.
Podstawowa wiedza z zakresu budowy i funkcji aparatu głosowego.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Dobre warunki psychofizyczne umożliwiające udział w ćwiczeniach oddechowych i
fonacyjnych. Budowa aparatu głosowego determinująca prawidłowe pod względem
fizjologicznym działanie mięśni i narządów w części artykulacyjno-rezonacyjnej głosu.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Przyswojenie wiedzy dotyczącej aparatu głosowego oraz podstawowych umiejętności z
zakresu prawidłowej emisji głosu:
a)
emisja głosu – definicja, główne założenia i zakres problematyki,
b)
oddychanie (oddech statyczny i dynamiczny, zasadnicze typy oddychania,
sposób pobierania powietrza i znaczenie prawidłowego wdechu dla jakości emitowanych
dźwięków, appoggio oddechowe),
c)
fonacja (położenie i czynności krtani, powstawanie głosu, rodzaje atakowania
dźwięku, rejestry głosowe),
d)
rezonans (rodzaje rezonansu i odpowiadające im rezonatory, współzależność
między rezonansem a rejestrem),
Przyswojenie w podstawowym zakresie prawidłowych nawyków zdrowego posługiwania się
głosem mówionym w pracy – ćwiczenia dykcyjne i oddechowe.

METODY KSZTAŁCENIA:
Konwersacje, pogadanka, pokaz, praca z książką, metody ekspresyjne, ćwiczenia głosowe,
ćwiczenia dykcyjne, gimnastyka oddechowa.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE

METODY WERYFIKACJI

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA

EFEKTÓW

ZAJĘĆ

Kompetencje w zakresie
emisji głosu – absolwent
posiada:
a) podstawową wiedzę o
funkcjonowaniu i patologii
narządu mowy,

KA1_W31 Kolokwium

b)
wykształcone
prawidłowe
nawyki
posługiwania
się
narządem mowy

KA1_U45

Sprawdzian praktyczny

WARUNKI ZALICZENIA:
Obecność i aktywność na zajęciach; zaliczenie podanych ćwiczeń emisyjnych, zagadnień
teoretycznych; recytacja prostego fragmentu prozy i wiersza poprawna emisyjnie i dykcyjnie.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

1,2

15

Przygotowanie do ćwiczeń

0,6

5

Udział w konsultacjach

0,2

50

Razem

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gawęda K., Łazewski J., Uczymy się poprawnej wymowy, Warszawa 1973.
Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2003.
Toczyska B., Łamańce z dedykacją, Gdańsk 2003.
Zarys higieny głosu – opracowanie zespołowe pod red. S. Klajmana, WSM w Gdańsku 1975.
Zbiory wierszy dla dzieci (J. Tuwim, J. Brzechwa)
Fragmenty dowolnej prozy.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.

Dłuska M., Fonetyka polska, Kraków 1983.
Wojtyński Cz., Emisja głosu, Warszawa 1970.
Mitrynowicz-Modrzejewska A., Fizjologia i patologia głosu, słuchu i mowy, Kraków 1963.

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr hab. Anna Ulwańska

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

MODUŁY FAKULTATYWNE
ARTYSTYCZNE - DO WYBORU
F. MODUŁ FAKULTATYWNY
W ZAKRESIE SZTUK WIZUALNYCH - 390 h
____________________________________________

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

M AL AR S TW O 1
Ko d p rze d m iot u : 03.1-WA-EASPP-MALF1
T yp p rze d m io t u : wybieralny
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia
pracownicy akademiccy Instytutu Sztuk
Wizualnych

Semestr

Forma
zajęć

Liczba godzin
w tygodniu

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy:

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

4

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

15

1

II

CEL PRZEDMIOTU:
1.
2.
3.

rozpoznanie i rozwinięcie mentalnych i manualnych uzdolnień studenta w zakresie
malarstwa;
nauczenie podstawowych metod obrazowania przy pomocy technik malarstwa
sztalugowego;
stworzenie warunków dla zdobycia niezbędnych doświadczeń oraz dla opanowania
umiejętności warsztatowych w stopniu umożliwiającym tworzenie oryginalnych utworów;

WYMAGANIA WSTĘPNE:
brak

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.
2.
3.
4.

zapoznanie z właściwościami i specyfiką warsztatu malarskiego;
poznanie podstawowych materiałów i narzędzi malarskich;
projektowanie i planowanie kompozycji malarskich;
zadania z zakresu kompozycji i budowania relacji kolorystycznych w obrazie;

METODY KSZTAŁCENIA:
1.
2.

ćwiczenia realizowane pod kierunkiem pedagoga;
omawianie wszystkich realizowanych zadań zarówno na etapie projektów jak i realizacji zadań
malarskich formułowanych na bazie obserwacji martwej natury i aktu ciała ludzkiego;

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Zna zakres problematyki związanej z

SYMBOLE
EFEKTÓW
KA1-W07

METODY WERYFIKACJI
Rozmowy w trakcie realizacji zdań

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ
Ćw.

technologiami i mediami danych dyscyplin
artystycznych
Umie tworzyć i realizować własne koncepcje
artystyczne , dysponuje umiejętnościami
niezbędnymi do ich wyrażenia
Potrafi dobierać i stosować plastyczne środki
wyrazu odpowiednie do realizowanych
tematów i ćwiczeń. Rozumie związki łączące
formę i treść utworu plastycznego
Potrafi świadomie posługiwać się narzędziami
warsztatu artystycznego w realizacji prac
plastycznych w wybranym obszarze sztuki

KA1-U01

Rozmowy w trakcie realizacji zdań

Ćw.

KA1-U02

Analiza warsztatu wykonawczego

Ćw.

KA1-U05

Konsultacje w trakcie realizowania zadań

Ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
a)
b)
c)

Indywidualne korekty w trakcie realizacji zadań, rozmowy i konsultacje, omawianie
poszczególnych realizacji i wykonanych ćwiczeń.
Przeglądy i omówienia wszystkich realizacji z okresu całego semestru. Sumaryczna ocena
czynionych postępów (zaliczenie z oceną).
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, w roboczych
przeglądach prac oraz zrealizowanie wszystkich zadań i tematów.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

15

Udział w ćwiczeniach

1,4

15

Udział w konsultacjach

1,4

15

Przygotowanie do ćwiczeń

1,2

45

RAZEM

4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Praca zbiorowa: Techniki wielkich mistrzów malarstwa, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2004;

2.

David Hockney: Wiedza tajemna, sekrety technik malarskich dawnych mistrzów, Wydawnictwo Uniwersitas,
Kraków, 2006

3.

Władysław Ślesicki, Techniki malarskie, spoiwa organiczne, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,1984

4.

Wasyl Kandyński, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki, łódź, 1996

5.

Władysław Strzemiński, Teoria widzenia, Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, Gdańsk, 2001;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Artforum, WWW.ARTFORUM.COM

2.

Art Review, WWW.ARTREVIEW.COM

3.

Flash Art., WWW.FLASHARTONLINE.COM

4.

Parkett, WWW.PARKETTART.COM

5.

Obieg, WWW.OBIEG.PL

6.

Katalogi monograficzne i katalogi z wystaw różnych artystów.

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr hab. Jarosław Łukasik

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

M AL AR S TW O 2
Ko d p rze d m iot u : 03.1-WA-EASPP-MALF2
T yp p rze d m io t u : wybieralny
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia
pracownicy akademiccy Instytutu Sztuk
Wizualnych

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy:

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

3

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

30

2

III

CEL PRZEDMIOTU:
1.
2.
3.

rozpoznanie i rozwinięcie mentalnych i manualnych uzdolnień studenta w zakresie malarstwa;
nauczenie podstawowych metod obrazowania przy pomocy technik malarstwa sztalugowego;
stworzenie warunków dla zdobycia niezbędnych doświadczeń oraz dla opanowania umiejętności
warsztatowych w stopniu umożliwiającym tworzenie oryginalnych utworów;

WYMAGANIA WSTĘPNE:
brak

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.
2.
3.
4.

zapoznanie z właściwościami i specyfiką warsztatu malarskiego;
poznanie podstawowych materiałów i narzędzi malarskich;
projektowanie i planowanie kompozycji malarskich;
zadania z zakresu kompozycji i budowania relacji kolorystycznych w obrazie;

METODY KSZTAŁCENIA:
1.
2.

ćwiczenia realizowane pod kierunkiem pedagoga;
omawianie wszystkich realizowanych zadań zarówno na etapie projektów jak i realizacji zadań
malarskich formułowanych na bazie obserwacji martwej natury i aktu ciała ludzkiego;

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Świadomie posługuje się różnymi technikami i
technologiami, potrafi je łączyć ze sobą
Umie korzystać z własnej wiedzy, intuicji i
wyobraźni a także potrafi korzystać z korekt

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

KA1-U06

Rozmowy w trakcie realizacji zdań

Ćw.

KA1-U08

Rozmowy w trakcie realizacji zdań

Ćw.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

wykładowcy w kreacji własnych prac
artystycznych
Potrafi tworzyć własne prace i działania
artystyczne oparte na zróżnicowanych
stylistycznie koncepcjach
Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę
własnych prac, sformułować ocenę
wartościującą

KA1-U16

Analiza warsztatu wykonawczego

Ćw.

KA1-U21

Konsultacje w trakcie realizowania zadań

Ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
1.
2.
3.

Indywidualne korekty w trakcie realizacji zadań, rozmowy i konsultacje, omawianie
poszczególnych realizacji i wykonanych ćwiczeń.
Przeglądy i omówienia wszystkich realizacji z okresu całego semestru. Sumaryczna ocena
czynionych postępów (zaliczenie z oceną).
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, w roboczych
przeglądach prac oraz zrealizowanie wszystkich zadań i tematów.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

1,4

5

Udział w konsultacjach

0,4

15

Przygotowanie do ćwiczeń

1,2

50

RAZEM

3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Praca zbiorowa: Techniki wielkich mistrzów malarstwa, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2004;

2.

David Hockney: Wiedza tajemna, sekrety technik malarskich dawnych mistrzów, Wydawnictwo Uniwersitas,
Kraków, 2006

3.

Władysław Ślesicki, Techniki malarskie, spoiwa organiczne, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,1984

4.

Wasyl Kandyński, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki, łódź, 1996

5.

Władysław Strzemiński, Teoria widzenia, Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, Gdańsk, 2001;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Artforum, WWW.ARTFORUM.COM

2.

Art Review, WWW.ARTREVIEW.COM

3.

Flash Art., WWW.FLASHARTONLINE.COM

4.

Parkett, WWW.PARKETTART.COM

5.

Obieg, WWW.OBIEG.PL

6.

Katalogi monograficzne i katalogi z wystaw różnych artystów.

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr hab. Jarosław Łukasik

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

M AL AR S TW O 3
Ko d p rze d m iot u : 03.1-WA-EASPP-MALF3
T yp p rze d m io t u : wybieralny
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia
pracownicy akademiccy Instytutu Sztuk
Wizualnych

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy:

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

45

3

IV

CEL PRZEDMIOTU:
1.
2.
3.

rozpoznanie i rozwinięcie mentalnych i manualnych uzdolnień studenta w zakresie malarstwa;
nauczenie podstawowych metod obrazowania przy pomocy technik malarstwa sztalugowego;
stworzenie warunków dla zdobycia niezbędnych doświadczeń oraz dla opanowania umiejętności
warsztatowych w stopniu umożliwiającym tworzenie oryginalnych utworów;

WYMAGANIA WSTĘPNE:
brak

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.
2.
3.
4.

zapoznanie z właściwościami i specyfiką warsztatu malarskiego;
poznanie podstawowych materiałów i narzędzi malarskich;
projektowanie i planowanie kompozycji malarskich;
zadania z zakresu kompozycji i budowania relacji kolorystycznych w obrazie;

METODY KSZTAŁCENIA:
1.
2.

ćwiczenia realizowane pod kierunkiem pedagoga;
omawianie wszystkich realizowanych zadań zarówno na etapie projektów jak i realizacji zadań
malarskich formułowanych na bazie obserwacji martwej natury i aktu ciała ludzkiego;

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Podejmuje decyzje pozwalające w
indywidualny sposób projektować,
kształtować i realizować własne prace
artystyczne

SYMBOLE
EFEKTÓW
KA1-U07

METODY WERYFIKACJI
Rozmowy w trakcie realizacji zdań

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ
Ćw.

Posiada umiejętności warsztatowe
umożliwiające rozwój w kreacji własnych prac
plastycznych
Potrafi samodzielnie i niezależnie
wykorzystywać swoją wyobraźnię, intuicje i
emocje w kreacji artystycznej
Potrafi dokonać wyboru prac, będąc
świadomym ich integralności i koncepcji
wystawy

KA1-U14

Rozmowy w trakcie realizacji zdań

Ćw.

KA1-U17

Analiza warsztatu wykonawczego

Ćw.

KA1-U26

Konsultacje w trakcie realizowania zadań

Ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
1.
2.
3.

Indywidualne korekty w trakcie realizacji zadań, rozmowy i konsultacje, omawianie
poszczególnych realizacji i wykonanych ćwiczeń.
Przeglądy i omówienia wszystkich realizacji z okresu całego semestru. Sumaryczna ocena
czynionych postępów (zaliczenie z oceną).
Warunkiem otrzymania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach, w roboczych
przeglądach prac oraz zrealizowanie wszystkich zadań i tematów.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

45

Udział w ćwiczeniach

1

5

Udział w konsultacjach

0,4

15

Przygotowanie do ćwiczeń

0,6

65

RAZEM

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Praca zbiorowa: Techniki wielkich mistrzów malarstwa, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2004;

2.

David Hockney: Wiedza tajemna, sekrety technik malarskich dawnych mistrzów, Wydawnictwo Uniwersitas,
Kraków, 2006

3.

Władysław Ślesicki, Techniki malarskie, spoiwa organiczne, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,1984

4.

Wasyl Kandinsky, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki, łódź, 1996

5.

Władysław Strzemiński, Teoria widzenia, Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, Gdańsk, 2001;

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Artforum, WWW.ARTFORUM.COM

2.

Art Review, WWW.ARTREVIEW.COM

3.

Flash Art., WWW.FLASHARTONLINE.COM

4.

Parkett, WWW.PARKETTART.COM

5.

Obieg, WWW.OBIEG.PL

6.

Katalogi monograficzne i katalogi z wystaw różnych artystów.

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr hab. Jarosław Łukasik

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

RYSUNEK 1
Ko d p rze d m iot u : 03.1-WA-EASPP-RYSF1
T yp p rze d m io t u : wybieralny
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia
pracownicy akademiccy Instytutu Sztuk
Wizualnych

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy:

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

3

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

30

1

II

CEL PRZEDMIOTU:
Kształcenie i udoskonalenie podstawowych elementów warsztatowych takich jak
kompozycja, światło i cień, faktura, walor itd; kreacja kolejnych elementów ekspresji idei
artystycznej, kształcenie w zakresie wzbogacania technik warsztatu rysunkowego

WYMAGANIA WSTĘPNE:
podstawowe predyspozycje manualne oraz ogólna orientacja w zakresie historii sztuki i
sztuki współczesnej

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
systematyczne wzbogacanie języka pojęciowego z zakresu sztuki, w szczególności rysunku
i nowych mediów; praca na podstawie martwych natur i odpowiadających im tematom;
praca z modelem wg odpowiadających, wcześniej przygotowanych tematów; aktywna
obserwacja, notacja oraz analiza rzeczywistości; omawianie bieżących zagadnień z zakresu
aktualnych wydarzeń sztuki

METODY KSZTAŁCENIA:
ćwiczenia w oparciu o martwą naturę, modela, dyskusja indywidualna, dyskusja w grupie,
korekta
indywidualna,
systematyczne
przeglądy
prac,
śródsemestralne
i
końcowosemestralne przeglądy prac

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

Wykazuje się znajomością stylów w ramach
poszczególnych dyscyplin artystycznych i KA1-W09
związanych z nimi tradycjami twórczymi

METODY WERYFIKACJI
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ
ćw.

przeglądy prac
Potrafi wyszukiwać i korzystać z informacji
potrzebnych
w
procesie
kształtowania KA1-U03
ekspresji twórczej i metody pracy (książki,
katalogi, czasopisma, Internet)

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

Świadomie posługuje się różnymi technikami
i technologiami, potrafi je łączyć ze sobą
KA1-U06

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

Posiada
umiejętności
warsztatowe
umożliwiające rozwój w kreacji własnych KA1-U14
prac plastycznych

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

Umie korzystać ze źródeł w zakresie historii KA1-U19
sztuki, literatury i innych dziedzin kultury w
pracy nad kształtowaniem własnej kreacji
artystycznej

KA1-K01
Rozumie potrzebę uczenia się. Umie
zdobywać, gromadzić, analizować i
interpretować potrzebne do twórczości i
refleksji nad sztuką i kulturą informacje
Posiada wewnętrzną motywację i umiejętność
organizacji pracy

KA1-K03

Jest zdolny do efektywnego wykorzystania:
wyobraźni, intuicji, emocjonalności w trakcie
rozwiązywania zadań i problemów

KA1-K06

ćw.

ćw.

ćw.

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

ćw.

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

ćw.

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

ćw.

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
frekwencja
aktywne uczestnictwo w zajęciach,
realizacja wszystkich, podanych tematów,
kreatywne podejście do zajęć
kreatywna postawa artystyczna,
wysoka świadomość twórcza

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

1

15

Udział w konsultacjach

0,5

15

Przygotowanie do ćwiczeń

0,5

60

Razem

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Leszek Brogowski – Sztuka w obliczu przemian

2.

Anda Rottenberg, Sztuka polska 1945 – 2005

3.

Maria Gołaszewska, Estetyka i antyestetyka

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
inne, aktualne wydawnictwa

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr hab. Radosław Czarkowski prof. UZ

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

RYSUNEK 2
K od p rze dm io tu : 03.1-WA-EASPP-RYSF2
T yp p rze dm io tu : wybieralny
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia
pracownicy akademiccy Instytutu Sztuk
Wizualnych

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y:

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

30

2

III

CEL PRZEDMIOTU:
kształcenie w zakresie:
obserwacji i analizy otaczających zjawisk;
wzbogacania technik indywidualnego warsztatu rysunkowego i około rysunkowego;
wzbogacania świadomości twórczej;
kreacji ekspresji idei artystycznej;
prezentacji publicznych i komunikacji werbalnej dot. działań w zakresie rysunku i działań
około rysunkowych;
autonomii i niezależności w zakresie kreowania i obrazowania autorskiej refleksji;
wzmacnianie postaw indywidualnych

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaawansowany warsztat rysunkowy, okołorysunkowy, zaawansowana świadomość twórcza,
samodzielność intelektualna, świadomość uczenia się przez całe życie.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
systematyczne wzbogacanie języka pojęciowego z zakresu sztuki, w szczególności rysunku
i nowych mediów;
aktywna obserwacja, notacja oraz analiza rzeczywistości;
poszukiwanie tożsamości artystycznej;
dyskusje w obrębie grupy; korekta i dyskusja na poziomie indywidualnym;
wprowadzanie nowych, alternatywnych dla tradycyjnego rysunku pojęć notacji plastycznej;
systematyczne wprowadzanie w nowe media plastyczne omawianie bieżących zagadnień z
zakresu aktualnych wydarzeń sztuki

METODY KSZTAŁCENIA:

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

dyskusja indywidualna, dyskusja w grupie, korekta indywidualna, systematyczne przeglądy
prac , śródsemestralne i końcowosemestralne przeglądy prac, upublicznianie realizacji
własnych, itp.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Dysponuje
zagadnieniem
wykorzystuje
artystycznych

wiedzą
związaną
intermedialności
ją
do
realizacji

METODY WERYFIKACJI

z
i KA1-W08
prac

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

Rozpoznaje zależności między teorią a
praktyką poszczególnych mediów i dyscyplin KA1-W10
artystycznych

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

Umie tworzyć i realizować własne koncepcje
artystyczne , dysponuje umiejętnościami KA1-U01
niezbędnymi do ich wyrażenia

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

Potrafi dobierać i stosować plastyczne środki
wyrazu odpowiednie do realizowanych KA1-U02
tematów i ćwiczeń. Rozumie związki łączące
formę i treść utworu plastycznego

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

Potrafi świadomie posługiwać się narzędziami
warsztatu artystycznego w realizacji prac KA1-U05
plastycznych w wybranym obszarze sztuki

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

Potrafi samodzielnie i niezależnie
wykorzystywać swoją wyobraźnię, intuicje i
emocje w kreacji artystycznej

KA1-U17

Potrafi dokonać wyboru prac, będąc KA1-U26
świadomym ich integralności i koncepcji
wystawy

Posiada umiejętności we właściwym wyborze
przestrzeni i komponowaniu prezentacji
wystaw własnych prac artstycznych

KA1-U27

dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

WARUNKI ZALICZENIA:
frekwencja

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ
ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

aktywne uczestnictwo w zajęciach,
realizacja wszystkich, podanych tematów,
kreatywne podejście do zajęć
kreatywna postawa artystyczna,
wysoka świadomość twórcza

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta
Udział w ćwiczeniach

30

Udział w konsultacjach

15

Przygotowanie do ćwiczeń

15

Razem

60

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Sztuka – Umberto Eco,

2.

Obecność mitu – Leszek Kołakowski,

3.

Energie sztuki – Alicja Kępińska

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
inne, aktualne wydawnictwa

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

ECTS
1
0,5
0,5
2

RYSUNEK 3
Ko d p rze d m iot u : 03.1-WA-EASPP-RYSF3
T yp p rze d m io t u : wybieralny
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia
pracownicy akademiccy Instytutu Sztuk
Wizualnych

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy:

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

45

3

IV

CEL PRZEDMIOTU:
permanentne doskonalenie indywidualnego warsztatu;
kształcenie umiejętności argumentowania racji (idei) twórczej;
budowanie i wzmacnianie wartości autonomicznych;
kształcenie w zakresie swobodnego dyskursu artystycznego przy zachowaniu elastyczności
i otwartości dla refleksji i idei alternatywnych;
umiejętność obserwacji możliwie szerokiego spektrum zjawisk będących w polu
indywidualnych zainteresowań
kształcenie szeroko pojętej wrażliwości artystycznej;
wzmocnienie postaw indywidualnych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
ukonstytuowany warsztat rysunkowy, okołorysunkowy, ukonstytuowana świadomość
twórcza, samodzielność intelektualna, świadomość uczenia się przez całe życie.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
wg wymagań indywidualnych z nastawieniem na przygotowanie dla potrzeb pracowni
dyplomujących w zakresie warsztatu artystycznego w szerokim tego pojęcia znaczeniu

METODY KSZTAŁCENIA:
indywidualna dyskusja,
monitorowanie rozwoju świadomości warsztatowej i artystycznej,
opieka merytoryczna nad realizacjami,
wspólna analiza jakości ideowych,
organizacja i opieka nad organizacją wystaw, plenerów, wystąpień,
dyskusje indywidualne i na forum publicznym

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

Podejmuje
decyzje
pozwalające
w
indywidualny
sposób
projektować, KA1-U07
kształtować i realizować własne prace
artystyczne

Kształtuje indywidualny styl wypowiedzi
artystycznej

Potrafi przeprowadzić krytyczną
własnych
prac,
sformułować
wartościującą

KA1-U18

analizę KA1-U21
ocenę

Zna formy zachowań związane z publicznymi
prezentacjami własnych dokonań
artystycznych i z obszaru refleksji nad sztuką

KA1-U24

Ma świadomość i potrzebę popularyzacji
dokonań własnych i innych

KA1-K04

Potrafi adaptować się do zmiennych
okoliczności występujących podczas
wykonywania pracy twórczej

KA1-K05

Kontroluje swoje emocje i zachowania w
sytuacji stresu związanego z publiczną
prezentacją dokonań

KA1-K08

Potrafi ocenić działania innych osób oraz
działania własne

KA1-K10

METODY WERYFIKACJI
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac
dyskusja
indywidualna,
dyskusja w grupie, korekta
indywidualna,
śródsemestralne przeglądy
prac, końcowosemestralne
przeglądy prac

WARUNKI ZALICZENIA:
frekwencja
aktywne uczestnictwo w zajęciach,
realizacja wszystkich, podanych tematów,
kreatywne podejście do zajęć
kreatywna postawa artystyczna,

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ
ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

ćw.

wysoka świadomość twórcza

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta
Udział w ćwiczeniach

45

Udział w konsultacjach

15

Przygotowanie do ćwiczeń

15

Razem

75

LITERATURA PODSTAWOWA:
Literatura wg indywidualnych potrzeb.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
inne, aktualne wydawnictwa

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

ECTS
1
0,5
0,5
2

GR AF IK A W AR S Z T AT O W A 1
K od p rze dm io tu : 03.1-WA-EASPP-GRAWF1
T yp p rze dm io tu : wybieralny
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: prof. Andrzej Bobrowski

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

3

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

30

2

III

CEL PRZEDMIOTU:
Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z techniką druku płaskiego –litografią i serigrafią.
Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności warsztatowych oraz zapoznanie studenta
z różnymi sposobami zapisu rysunku na matrycy.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowe predyspozycje manualne.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Zajecia wprowadzaja studentów w podstawowe zasady rzadzace sztuka graficzna.
Cwiczenia zapoznaja ich z takimi podstawowymi technikami druku wklesłego jak sucha igła,
akwaforta, akwatinta, miekki werniks, odprysk zmozliwoscia łaczenia ze soba wymienionych
technik, technikami druku wypukłego ( linoryt, drzeworyt, drzeworyt sztorcowy ), a takze
litografia i serigrafia. Ogromna role odgrywa tez nauka druku. Uswiadomienie, ze druk w
grafice artystycznej nie musi byc czynnoscia mechaniczna i moze stanowic element
artystycznej kreacji. Program zakłada takze swobode i samodzielnosc poszukiwan. Studenci
powinni pogłebiac wiedze technologiczna, łaczyc techniki czy nawet eksperymentowac, aby
odnalezc takie srodki wyrazu artystycznego, które w najwłasciwszy sposób pozwoliłyby na
realizacje własnych zamierzen twórczych. Studenci realizuja swoje zadania w oparciu o
projekty skonsultowane i zaakceptowane przez prowadzacego pracownie. Zakres cwiczen i
tematów zwiazany jest z rokiem studiów i uzalezniony od indywidualnych predyspozycji
studenta.
METODY KSZTAŁCENIA:
Zajecia maja forme cwiczen i działan w pracowni graficznej. Studenci zapoznaja sie z
problematyka pracowni i cwiczen. Zadania maja charakter praktyczny. Studenci realizuja
grafiki w oparciu o tematy zaproponowane przez prowadzacych pracownie. W
uzasadnionych przypadkach realizuja własne propozycje tematyczne. Po zaakceptowaniu
projektu wybierana jest technika, metoda realizacji i sposób drukowania.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

Zna zakres problematyki
związanej z technologiami
i mediami danych
dyscyplin artystycznych

KA1-W07

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Umie tworzyć i realizować
własne koncepcje
artystyczne , dysponuje
umiejętnościami
niezbędnymi do ich
wyrażenia

KA1-U01

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi dobierać i
stosować plastyczne
środki wyrazu
odpowiednie do
realizowanych tematów i
ćwiczeń. Rozumie związki
łączące formę i treść
utworu plastycznego

KA1-U02

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi świadomie
posługiwać się
narzędziami warsztatu
artystycznego w realizacji
prac plastycznych w
wybranym obszarze sztuki

KA1-U05

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Podejmuje decyzje
pozwalające w
indywidualny sposób
projektować, kształtować i
realizować własne prace
artystyczne

KA1-U07

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Umie korzystać z własnej
wiedzy, intuicji i wyobraźni
a także potrafi korzystać z
korekt wykładowcy w
kreacji własnych prac
artystycznych

KA1-U08

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Posiada umiejętności
warsztatowe
umożliwiające rozwój w
kreacji własnych prac
plastycznych

KA1-U14

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi tworzyć własne
prace i działania
artystyczne oparte na
zróżnicowanych
stylistycznie koncepcjach

KA1-U16

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi samodzielnie i
niezależnie
wykorzystywać swoją
wyobraźnię, intuicje i
emocje w kreacji
artystycznej

KA1-U17

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Kształtuje indywidualny
styl wypowiedzi
artystycznej

KA1-U18

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi przeprowadzić
krytyczną analizę
własnych prac,

KA1-U21

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Ćw.

sformułować ocenę
wartościującą
Potrafi dokonać wyboru
prac, będąc świadomym
ich integralności i
koncepcji wystawy

KA1-U26

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w cotygodniowych korektach i ćwiczeniach.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

30

Udział w ćwiczeniach

ECTS
2

15

Udział w konsultacjach

0,5

15

Przygotowanie do ćwiczeń

0,5

60

RAZEM

3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Ales Krejca, Techniki sztuk graficznych, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1984

2.

Andrzej Jurkiewicz, Podręcznik metod grafiki artystycznej, Arkady, Warszawa, 1975 Jerzy Werner, Podstawy
technologii malarstwa i grafiki, PWN, Warszawa, 1979

3.

Grafika artystyczna – podrecznik warsztatowy, Wydział Grafiki ASP w Poznaniu, Poznań, 2007

4.

Jorgi Catafal, Clara Olivia, Techniki graficzne, Arkady, Warszawa, 2004

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Katalogi i albumy polskich i międzynarodowych przeglądowych wystaw grafiki współczesnej np. Kraków, Katowice,
Seul, Ljubljana, itp.

PROGRAM OPRACOWAŁ:
prof. Andrzej Bobrowski

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

GR AF I K A W AR S Z T ATO W A 2
Ko d p rze d m iot u : 03.1-WA-EASPP-GRAWF2
T yp p rze d m io t u : wybieralny
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: prof. Andrzej Bobrowski

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

3

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

30

2

IV

CEL PRZEDMIOTU:
Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z techniką druku płaskiego –litografią i serigrafią.
Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności warsztatowych oraz zapoznanie studenta
z różnymi sposobami zapisu rysunku na matrycy.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowe predyspozycje manualne.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Zajecia wprowadzaja studentów w podstawowe zasady rzadzace sztuka graficzna.
Cwiczenia zapoznaja ich z takimi podstawowymi technikami druku wklesłego jak sucha igła,
akwaforta, akwatinta, miekki werniks, odprysk z mozliwoscia łaczenia ze soba
wymienionych technik, technikami druku wypukłego ( linoryt, drzeworyt, drzeworyt sztorcowy
), a takze litografia i serigrafia. Ogromna role odgrywa tez nauka druku. Uswiadomienie, ze
druk w grafice artystycznej nie musi byc czynnoscia mechaniczna i moze stanowic element
artystycznej kreacji. Program zakłada takze swobode i samodzielnosc poszukiwan. Studenci
powinni pogłebiac wiedze technologiczna, łaczyc techniki czy nawet eksperymentowac, aby
odnalezc takie srodki wyrazu artystycznego, które w najwłasciwszy sposób pozwoliłyby na
realizacje własnych zamierzen twórczych. Studenci realizuja swoje zadania w oparciu o
projekty skonsultowane i zaakceptowane przez prowadzacego pracownie. Zakres cwiczen i
tematów zwiazany jest z rokiem studiów i uzalezniony od indywidualnych predyspozycji
studenta.
METODY KSZTAŁCENIA:
Zajecia maja forme cwiczen i działan w pracowni graficznej. Studenci zapoznaja sie z
problematyka pracowni i cwiczen. Zadania maja charakter praktyczny. Studenci realizuja
grafiki w oparciu o tematy zaproponowane przez prowadzacych pracownie. W
uzasadnionych przypadkach realizuja własne propozycje tematyczne. Po zaakceptowaniu
projektu wybierana jest technika, metoda realizacji i sposób drukowania.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

Zna zakres problematyki
związanej z technologiami
i mediami danych
dyscyplin artystycznych

KA1-W07

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Umie tworzyć i realizować
własne koncepcje
artystyczne , dysponuje
umiejętnościami
niezbędnymi do ich
wyrażenia

KA1-U01

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi dobierać i
stosować plastyczne
środki wyrazu
odpowiednie do
realizowanych tematów i
ćwiczeń. Rozumie związki
łączące formę i treść
utworu plastycznego

KA1-U02

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi świadomie
posługiwać się
narzędziami warsztatu
artystycznego w realizacji
prac plastycznych w
wybranym obszarze sztuki

KA1-U05

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Podejmuje decyzje
pozwalające w
indywidualny sposób
projektować, kształtować i
realizować własne prace
artystyczne

KA1-U07

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Umie korzystać z własnej
wiedzy, intuicji i wyobraźni
a także potrafi korzystać z
korekt wykładowcy w
kreacji własnych prac
artystycznych

KA1-U08

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Posiada umiejętności
warsztatowe
umożliwiające rozwój w
kreacji własnych prac
plastycznych

KA1-U14

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi tworzyć własne
prace i działania
artystyczne oparte na
zróżnicowanych
stylistycznie koncepcjach

KA1-U16

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi samodzielnie i
niezależnie
wykorzystywać swoją
wyobraźnię, intuicje i
emocje w kreacji
artystycznej

KA1-U17

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Kształtuje indywidualny
styl wypowiedzi
artystycznej

KA1-U18

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi przeprowadzić
krytyczną analizę
własnych prac,

KA1-U21

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Ćw.

sformułować ocenę
wartościującą
Potrafi dokonać wyboru
prac, będąc świadomym
ich integralności i
koncepcji wystawy

KA1-U26

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w cotygodniowych korektach i ćwiczeniach.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

30

Udział w ćwiczeniach

ECTS
1

15

Udział w konsultacjach

0,5

15

Przygotowanie do ćwiczeń

0,5

60

RAZEM

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Ales Krejca, Techniki sztuk graficznych, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1984
2. Andrzej Jurkiewicz, Podręcznik metod grafiki artystycznej, Arkady, Warszawa, 1975 Jerzy
Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, PWN, Warszawa, 1979
3. Grafika artystyczna – podrecznik warsztatowy, Wydział Grafiki ASP w Poznaniu, Poznań, 2007
4. Jorgi Catafal, Clara Olivia, Techniki graficzne, Arkady, Warszawa, 2004
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Katalogi i albumy polskich i międzynarodowych przeglądowych wystaw grafiki współczesnej np. Kraków,
Katowice, Seul, Ljubljana, itp.
PROGRAM OPRACOWAŁ:
prof. Andrzej Bobrowski

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

GR AF IK A W AR S Z T AT O W A 3
K od p rze dm io tu : 03.1-WA-EASPP-GRAWF3
T yp p rze dm io tu : wybieralny
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: prof. Andrzej Bobrowski

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

5

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

15

1

V

CEL PRZEDMIOTU:
Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z techniką druku płaskiego –litografią i serigrafią.
Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności warsztatowych oraz zapoznanie studenta
z różnymi sposobami zapisu rysunku na matrycy.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowe predyspozycje manualne.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Zajecia wprowadzaja studentów w podstawowe zasady rzadzace sztuka graficzna.
Cwiczenia zapoznaja ich z takimi podstawowymi technikami druku wklesłego jak sucha igła,
akwaforta, akwatinta, miekki werniks, odprysk z mozliwoscia łaczenia ze soba
wymienionych technik, technikami druku wypukłego ( linoryt, drzeworyt, drzeworyt sztorcowy
), a takze litografia i serigrafia. Ogromna role odgrywa tez nauka druku. Uswiadomienie, ze
druk w grafice artystycznej nie musi byc czynnoscia mechaniczna i moze stanowic element
artystycznej kreacji. Program zakłada takze swobode i samodzielnosc poszukiwan. Studenci
powinni pogłebiac wiedze technologiczna, łaczyc techniki czy nawet eksperymentowac, aby
odnalezc takie srodki wyrazu artystycznego, które w najwłasciwszy sposób pozwoliłyby na
realizacje własnych zamierzen twórczych. Studenci realizuja swoje zadania w oparciu o
projekty skonsultowane i zaakceptowane przez prowadzacego pracownie. Zakres cwiczen i
tematów zwiazany jest z rokiem studiów i uzalezniony od indywidualnych predyspozycji
studenta.
METODY KSZTAŁCENIA:
Zajecia maja forme cwiczen i działan w pracowni graficznej. Studenci zapoznaja sie z
problematyka pracowni i cwiczen. Zadania maja charakter praktyczny. Studenci realizuja
grafiki w oparciu o tematy zaproponowane przez prowadzacych pracownie. W
uzasadnionych przypadkach realizuja własne propozycje tematyczne. Po zaakceptowaniu
projektu wybierana jest technika, metoda realizacji i sposób drukowania.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

Zna zakres problematyki
związanej z technologiami
i mediami danych
dyscyplin artystycznych

KA1-W07

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Umie tworzyć i realizować
własne koncepcje
artystyczne , dysponuje
umiejętnościami
niezbędnymi do ich
wyrażenia

KA1-U01

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi dobierać i
stosować plastyczne
środki wyrazu
odpowiednie do
realizowanych tematów i
ćwiczeń. Rozumie związki
łączące formę i treść
utworu plastycznego

KA1-U02

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi świadomie
posługiwać się
narzędziami warsztatu
artystycznego w realizacji
prac plastycznych w
wybranym obszarze sztuki

KA1-U05

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Podejmuje decyzje
pozwalające w
indywidualny sposób
projektować, kształtować i
realizować własne prace
artystyczne

KA1-U07

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Umie korzystać z własnej
wiedzy, intuicji i wyobraźni
a także potrafi korzystać z
korekt wykładowcy w
kreacji własnych prac
artystycznych

KA1-U08

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Posiada umiejętności
warsztatowe
umożliwiające rozwój w
kreacji własnych prac
plastycznych

KA1-U14

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi tworzyć własne
prace i działania
artystyczne oparte na
zróżnicowanych
stylistycznie koncepcjach

KA1-U16

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi samodzielnie i
niezależnie
wykorzystywać swoją
wyobraźnię, intuicje i
emocje w kreacji
artystycznej

KA1-U17

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Kształtuje indywidualny
styl wypowiedzi
artystycznej

KA1-U18

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi przeprowadzić
krytyczną analizę

KA1-U21

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Ćw.

własnych prac,
sformułować ocenę
wartościującą
Potrafi dokonać wyboru
prac, będąc świadomym
ich integralności i
koncepcji wystawy

KA1-U26

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w cotygodniowych korektach i ćwiczeniach.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

15

Udział w ćwiczeniach

1

30

Udział w konsultacjach

1

90

Przygotowanie do ćwiczeń

3

135

RAZEM

5

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Ales Krejca, Techniki sztuk graficznych, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1984

2.

Andrzej Jurkiewicz, Podręcznik metod grafiki artystycznej, Arkady, Warszawa, 1975 Jerzy Werner, Podstawy
technologii malarstwa i grafiki, PWN, Warszawa, 1979

3.

Grafika artystyczna – podrecznik warsztatowy, Wydział Grafiki ASP w Poznaniu, Poznań, 2007

4.

Jorgi Catafal, Clara Olivia, Techniki graficzne, Arkady, Warszawa, 2004

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Katalogi i albumy polskich i międzynarodowych przeglądowych wystaw grafiki współczesnej np. Kraków, Katowice,
Seul, Ljubljana, itp.

PROGRAM OPRACOWAŁ:
prof. Andrzej Bobrowski

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

GR AF I K A W AR S Z T ATO W A 4
Ko d p rze d m iot u : 03.1-WA-EASPP-GRAWF4
T yp p rze d m io t u : wybieralny
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: prof. Andrzej Bobrowski

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

5

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

30

2

VI

CEL PRZEDMIOTU:
Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z techniką druku płaskiego –litografią i serigrafią.
Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności warsztatowych oraz zapoznanie studenta
z różnymi sposobami zapisu rysunku na matrycy.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowe predyspozycje manualne.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Zajecia wprowadzaja studentów w podstawowe zasady rzadzace sztuka graficzna.
Cwiczenia zapoznaja ich z takimi podstawowymi technikami druku wklesłego jak sucha igła,
akwaforta, akwatinta, miekki werniks, odprysk zmozliwoscia łaczenia ze soba wymienionych
technik, technikami druku wypukłego ( linoryt, drzeworyt, drzeworyt sztorcowy ), a takze
litografia i serigrafia. Ogromna role odgrywa tez nauka druku. Uswiadomienie, ze druk w
grafice artystycznej nie musi byc czynnoscia mechaniczna i moze stanowic element
artystycznej kreacji. Program zakłada takze swobode i samodzielnosc poszukiwan. Studenci
powinni pogłebiac wiedze technologiczna, łaczyc techniki czy nawet eksperymentowac, aby
odnalezc takie srodki wyrazu artystycznego, które w najwłasciwszy sposób pozwoliłyby na
realizacje własnych zamierzen twórczych. Studenci realizuja swoje zadania w oparciu o
projekty skonsultowane i zaakceptowane przez prowadzacego pracownie. Zakres cwiczen i
tematów zwiazany jest z rokiem studiów i uzalezniony od indywidualnych predyspozycji
studenta.
METODY KSZTAŁCENIA:
Zajecia maja forme cwiczen i działan w pracowni graficznej. Studenci zapoznaja sie z
problematyka pracowni i cwiczen. Zadania maja charakter praktyczny. Studenci realizuja
grafiki w oparciu o tematy zaproponowane przez prowadzacych pracownie. W
uzasadnionych przypadkach realizuja własne propozycje tematyczne. Po zaakceptowaniu
projektu wybierana jest technika, metoda realizacji i sposób drukowania.
EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI

Zna zakres problematyki
związanej z technologiami i
mediami danych dyscyplin
artystycznych

KA1-W07

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Umie tworzyć i realizować
własne koncepcje artystyczne
, dysponuje umiejętnościami
niezbędnymi do ich wyrażenia

KA1-U01

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi dobierać i stosować
plastyczne środki wyrazu
odpowiednie do
realizowanych tematów i
ćwiczeń. Rozumie związki
łączące formę i treść utworu
plastycznego

KA1-U02

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi świadomie posługiwać
się narzędziami warsztatu
artystycznego w realizacji
prac plastycznych w
wybranym obszarze sztuki

KA1-U05

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Podejmuje decyzje
pozwalające w indywidualny
sposób projektować,
kształtować i realizować
własne prace artystyczne

KA1-U07

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Umie korzystać z własnej
wiedzy, intuicji i wyobraźni a
także potrafi korzystać z
korekt wykładowcy w kreacji
własnych prac artystycznych

KA1-U08

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Posiada umiejętności
warsztatowe umożliwiające
rozwój w kreacji własnych
prac plastycznych

KA1-U14

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi tworzyć własne prace i
działania artystyczne oparte
na zróżnicowanych
stylistycznie koncepcjach

KA1-U16

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi samodzielnie i
niezależnie wykorzystywać
swoją wyobraźnię, intuicje i
emocje w kreacji artystycznej

KA1-U17

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Kształtuje indywidualny styl
wypowiedzi artystycznej

KA1-U18

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi przeprowadzić
krytyczną analizę własnych
prac, sformułować ocenę
wartościującą

KA1-U21

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Potrafi dokonać wyboru prac,
będąc świadomym ich
integralności i koncepcji
wystawy

KA1-U26

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w cotygodniowych korektach i ćwiczeniach.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

0,5

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

60

Udział w konsultacjach

2

75

Przygotowanie do ćwiczeń

2,5

165

RAZEM

5

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Ales Krejca, Techniki sztuk graficznych, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1984

2.

Andrzej Jurkiewicz, Podręcznik metod grafiki artystycznej, Arkady, Warszawa, 1975 Jerzy Werner, Podstawy
technologii malarstwa i grafiki, PWN, Warszawa, 1979

3.

Grafika artystyczna – podrecznik warsztatowy, Wydział Grafiki ASP w Poznaniu, Poznań, 2007

4.

Jorgi Catafal, Clara Olivia, Techniki graficzne, Arkady, Warszawa, 2004

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Katalogi i albumy polskich i międzynarodowych przeglądowych wystaw grafiki współczesnej np. Kraków, Katowice,
Seul, Ljubljana, itp.

PROGRAM OPRACOWAŁ:
prof. Andrzej Bobrowski

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

RZEŹBA
K od p rze dm io tu : 03.1-WA-EASPP-RZBAF
T yp p rze dm io tu : obowiązkowy
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: dr hab. Jarosław Dzięcielewski

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

30

2

III

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów z różnymi technikami rzeźbiarskimi, rozwijanie i wykorzystanie
nabytych umiejętności dotyczących rzeźby, wyobraźni i świadomości kształtowania
przestrzeni. Kształtowanie świadomości rzeźbiarskiej i jej praktyczne wykorzystanie.
Umiejętność rozwoju własnej kreacji i indywidualności twórczej oraz refleksji z tym
związanej.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa wiedza i umiejętności rysunku i malarstwa, a także pokrewnych technik plastycznych.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Propedeutyka warsztatu rzeźbiarskiego, rzeźbiarskie studium natury, studium aranżacji
przestrzeni, obiekt w przestrzeni

METODY KSZTAŁCENIA:
Doskonalenie umiejętności i świadomości artystycznej, poprzez doświadczanie różnych
technik i form rzeźbiarskich. Ukazanie rzeźby jako indywidualnej wypowiedzi, opartej na
ciągłym doświadczeniu związanym z poznawaniem siebie i świata. Inspirowanie studentów
do samodzielnych decyzji twórczych, do formułowania własnych myśli, koncepcji,
przekonań. Zachęcanie do wyrażania problemów artystycznych, sądów, do twórczego
dialogu, do twórczego sporu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

Ma podstawową wiedzę w
zakresie pojęć stosowanych
do opisu dzieła plastycznego

KA1-W01

Potrafi
scharakteryzować
plastyczne środki wyrazu w
pracy artystycznej

METODY WERYFIKACJI

KA1-W02

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ

Rozpoznaje
zasadnicze
cechy i właściwości różnych
technik
stosowanych
w dyscyplinach plastycznych

KA1-W03

Posiada wiedzę na temat
struktury dzieła plastycznego
(wizualnego)

KA1-W04

Umie tworzyć i realizować
własne koncepcje artystyczne
, dysponuje umiejętnościami
niezbędnymi do ich wyrażenia

KA1-U01

Potrafi dobierać i stosować
plastyczne środki wyrazu
odpowiednie
do
realizowanych
tematów
i
ćwiczeń. Rozumie związki
łączące formę i treść
utworu plastycznego

KA1-U02

Potrafi
wyszukiwać
i
korzystać z
informacji
potrzebnych
w
procesie
kształtowania
ekspresji
twórczej i metody pracy
(książki,
katalogi,
czasopisma, Internet)

KA1-U03

Potrafi świadomie posługiwać
się narzędziami
warsztatu
artystycznego
w realizacji
prac
plastycznych
w
wybranym obszarze sztuki

KA1-U05

Świadomie posługuje
różnymi
technikami
technologiami,
potrafi
łączyć ze sobą

się
i
je

KA1-U06

Podejmuje
decyzje
pozwalające w indywidualny
sposób
projektować,
kształtować
i
realizować
własne prace artystyczne

KA1-U07

Umie korzystać z własnej
wiedzy, intuicji i wyobraźni a
także potrafi korzystać korekt
wykładowcy
w
kreacji
własnych prac artystycznych

KA1-U08

Posiada
szeroki
zakres
umiejętności warsztatowych w
obszarze różnych dyscyplin
artystycznych

KA1-U12

Potrafi
celowo
dobierać
materiały
i
narzędzia
odpowiednie do charakteru
realizacji
i
swobodnie
posługiwać się nimi

KA1-U13

Posiada
umiejętności
warsztatowe
umożliwiające
rozwój w kreacji własnych
prac plastycznych

KA1-U14

Umie analizować prace i
działania
artystyczne
ze
względu na zastosowane
techniki
warsztatowe,
świadomie
korzystać i
stosować
te
techniki
i
technologie
we
własnej
twórczości

KA1-U15

Umiejętności
artystycznej

kreacji

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Potrafi tworzyć własne prace i
działania artystyczne oparte
na
zróżnicowanych
stylistycznie koncepcjach

KA1-U16

Potrafi
samodzielnie
i
niezależnie
wykorzystywać
swoją wyobraźnię, intuicje i
emocje w kreacji artystycznej

KA1-U17

Kształtuje indywidualny styl
wypowiedzi artystycznej

KA1-U18

Umie korzystać ze źródeł w
zakresie
historii
sztuki,
literatury i innych dziedzin
kultury
w
pracy
nad
kształtowaniem
własnej
kreacji artystycznej

KA1-U19

Potrafi
przeprowadzić
krytyczną analizę własnych
prac, sformułować ocenę
wartościującą

KA1-U21

Potrafi dokonać wyboru prac,
będąc
świadomym
ich
integralności i
koncepcji
wystawy

KA1-U26

Posiada
umiejętności
we
właściwym
wyborze
przestrzeni i komponowaniu

KA1-U27

prezentacji
i
wystaw
własnych prac artystycznych
Rozumie potrzebę uczenia
się.
Umie
zdobywać,
gromadzić,
analizować
i
interpretować potrzebne do
twórczości i refleksji nad
sztuką i kulturą informacje

KA1-K01

Potrafi
ocenić
działania
innych osób oraz działania
własne

KA1-K10

WARUNKI ZALICZENIA:
Frekwencja, aktywność na zajęciach,
końcowosemestralne przeglądy prac.

realizacja

i

rozumienie

zadań,

śródsemestralne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

Razem

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

A. Kępińska- ,,Energie sztuki”.

2.

G.Dziamski - ,,Wolność od intelektu?”

3.

L. Brogowski- ,,Sztuka i człowiek”, ,,Sztuka w obliczu przemian”

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

H. D.Thoreau- ,,Walden, czyli życie w lesie”.

2.

J. Brach- Czaina- ,,Szczeliny istnienia

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr hab. Jarosław Dzięcielewski

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

i

FOTOGR AFI A
Ko d p rze d m iot u : 03.4-WA-EASPP-FOTOF
T yp p rze d m io t u : wybieralny
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: kw. art. I st. Helena Kardasz

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

2

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

30

2

IV

CEL PRZEDMIOTU:
Wprowadzenie znaczenia fotografii jako narzędzia kreującego różnorodne działania w
obszarze interdyscyplinarnym (instalacja, obiekt, zapis wideo, itp.).
Pogłębienie świadomości dotyczącej rejestracji obrazu fotograficznego.
Zagadnienia z zakresu działań eksperymentalnych oraz innych dyscyplin artystycznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Umiejętności wynikające z zaliczenia semestru III (moduł kształcenia kierunkowego).

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Zagadnienia i tematy proponowane do realizacji stanowią interpretację obszaru fotografii
intermedialnej.

METODY KSZTAŁCENIA:
Systematyczne zajęcia w grupie- przedstawianie wybranych tematów i zagadnień przy
pomocy prezentacji wizualnych, wspólne realizacje niektórych ćwiczeń w salach
laboratoryjnych Pracowni Fotografii, konsultacje indywidualne w odniesieniu do realizacji
programu. Dyskusja w grupie w ramach przeglądów: śródsemestralnym i semestralnym.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Ma podstawową wiedzę w zakresie pojęć
stosowanych do opisu dzieła plastycznego w
zakresie fotografii
Potrafi scharakteryzować fotograficzne środki
wyrazu w pracy artystycznej
Rozpoznaje zasadnicze cechy i właściwości
różnych technik stosowanych
w dyscyplinie fotografia

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

KA1-W01

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-W02

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-W03

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Posiada wiedzę na temat struktury dzieła
plastycznego (wizualnego) w obszarze
fotografii
Potrafi dobierać i stosować plastyczne i
fotograficzne środki wyrazu odpowiednie do
realizowanych tematów i ćwiczeń. Rozumie
związki łączące formę i treść utworu
plastycznego
Umie korzystać z własnej wiedzy, intuicji i
wyobraźni a także potrafi korzystać z korekt
wykładowcy w kreacji własnych prac
artystycznych
Potrafi celowo dobierać materiały i narzędzia
odpowiednie do charakteru realizacji i
swobodnie posługiwać się nimi
Posiada umiejętności warsztatowe
umożliwiające rozwój w kreacji własnych prac
plastycznych
Umie analizować prace i działania artystyczne
ze względu na zastosowane techniki
warsztatowe, świadomie korzystać i stosować
te techniki i technologie we własnej
twórczości
Kształtuje indywidualny styl wypowiedzi
artystycznej
Potrafi ocenić działania innych osób oraz
działania własne

KA1-W04

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-U02

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-U08

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-U13

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-U14

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-U15

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-U18

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-K10

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
Uczestniczenie w zajęciach, realizacja tematów proponowanych do pracy indywidualnej;
udział w przeglądach: śródsemestralnym i semestralnym. Końcowe przedstawienie prac.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

udział w ćwiczeniach

1

30

praca indywidualna

1

60

RAZEM

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.

Benjamin Walter, „Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej”, w: „Anioł historii”, red. H.
Orłowski, Wyd. Poznańskie, Poznań 1996
„Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów”, praca zbiorowa pod red. T. Ferenca, K.
Makowskiego, Galeria f5, Łódź 2005
Rouillé André, „Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną”, Universitas, Kraków
2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.
5.

Berger John, „O patrzeniu”, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999
Berger John, „Nasze twarze, moje serce, zwięzłe jak fotografie”, Czuły Barbarzyńca Pies,
Warszawa 2006
„Co widać?”, praca zbiorowa pod red. J. Kaczmarka, M. Krajewskiego, Wyd. Naukowe UAM,
Poznań 2006
Flusser Vilém, „Ku filozofii fotografii”, folia academiae, Katowice 2004
„Fotografia: realność medium”, praca zbiorowa pod red. G. Dziamskiego, A. Kępińskiej, S.
Wojneckiego, ASP Poznań, Poznań 2000

PROGRAM OPRACOWAŁ:
kw.art. I st. Helena Kardasz

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

INTERMEDIA
Ko d p rze d m iot u : 03.4-WA-EASPP-INTRF
T yp p rze d m io t u : wybieralny
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia
pracownik akademicki Instytutu Sztuk
Wizualnych

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy:

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

5

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

45

3

V

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów z przykładami intermedialnych dzieł sztuki a także nauka łączenia
różnych dyscyplin i mediów sztuki współczesnej we własnych realizacjach.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiadomości na temat sztuki współczesnej będące w dotyczasowym programie studiów.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
analiza pojęcia intermedia i podziału sztuk wizualnych na poszczególne dyscypliny
artystyczne z uwzględnieniem wzajemnego ich oddziaływania i przenikania
omówienie wybranych przykładów działalności artystycznej usytuowanej na pograniczu
sztuk (połączenie teatru ze sztukami plastycznymi - spektakle Leszka Mądzika, Tadeusza
Kantora, poezja konkretna, twórczość pomiędzy performance, instalacją a wideo – prace
Katarzyny Kozyry, etc.)
praca indywidualna studentów na wybrany temat realizowana w nurcie sztuki intermedialnej
prezentacja i omówienie na forum grupy poszczególnych realizacji studentów
opracowanie i omówienie pracy pisemnej opisującej wykonaną pracę, jej aspekty
intermedialne a także odniesienia do sztuki współczesnej

METODY KSZTAŁCENIA:
pogadanka
dyskusja
prezentacja multimedialna
burza mózgów
praca praktyczna
esej
ekspozycja prac studentów

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

Ma podstawową wiedzę w zakresie
pojęć stosowanych do opisu dzieła
plastycznego

KA1-W01

Potrafi scharakteryzować plastyczne
środki wyrazu w pracy artystycznej

KA1-W02

KA1-W03

Posiada wiedzę na temat struktury
dzieła plastycznego (wizualnego)

KA1-W04

Zna zakres problematyki związanej z
technologiami i mediami danych
dyscyplin artystycznych

KA1-W07

Potrafi dobierać i stosować plastyczne
środki wyrazu odpowiednie do
realizowanych tematów i ćwiczeń.
Rozumie związki łączące formę i treść
utworu plastycznego

Świadomie posługuje się różnymi
technikami i technologiami, potrafi je
łączyć ze sobą

KA1-U06

Potrafi celowo dobierać materiały i
narzędzia odpowiednie do charakteru
realizacji i swobodnie posługiwać się
nimi
Posiada umiejętności warsztatowe
umożliwiające rozwój w kreacji
własnych prac plastycznych

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

KA1-U02

KA1-U03

Jest przygotowany do współdziałania
z innymi w ramach prac projektów
zespołowych, warsztatów, działań
plastycznych i edukacyjnych

ćwiczenia

KA1-W09

Potrafi wyszukiwać i korzystać z
informacji potrzebnych w procesie
kształtowania ekspresji twórczej i
metody pracy (książki, katalogi,
czasopisma, Internet)

Umie korzystać z własnej wiedzy,
intuicji i wyobraźni a także potrafi
korzystać z korekt wykładowcy w
kreacji własnych prac artystycznych

FORMA
ZAJĘĆ

bieżąca kontrola na zajęciach

Rozpoznaje zasadnicze cechy i
właściwości różnych technik
stosowanych w dyscyplinach
plastycznych

Wykazuje się znajomością stylów w
ramach poszczególnych dyscyplin
artystycznych i związanych z nimi
tradycjami twórczymi

METODY WERYFIKACJI

KA1-U08

KA1-UO9

KA1-U13

KA1-U14

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Umie analizować prace i działania
artystyczne ze względu na
zastosowane techniki warsztatowe,
świadomie korzystać i stosować te
techniki i technologie we własnej
twórczości

KA1-U15

Potrafi samodzielnie i niezależnie
wykorzystywać swoją wyobraźnię,
intuicje i emocje w kreacji artystycznej

KA1-U17

Zna formy zachowań związane z
publicznymi prezentacjami własnych
dokonań artystycznych i z obszaru
refleksji nad sztuką

KA1-U24

Potrafi adaptować się do zmiennych
okoliczności występujących podczas
wykonywania pracy twórczej

KA1-K05

Potrafi wykorzystać kreatywność
myślenia i twórczą pracę w trakcie
rozwiązywania problemów

KA1-K07

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

bieżąca kontrola na zajęciach

ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
aktywne uczestnictwo w zajęciach
zdolność refleksyjnego i krytycznego myślenia
indywidualne opracowanie koncepcji a następnie wykonanie intermedialnej pracy plastycznej
analiza teoretyczne powstałej pracy
prezentacja i omówienie powstałej pracy

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

45

Udział w ćwiczeniach

1,5

10

Udział w konsultacjach

0,5

60

Przygotowanie do ćwiczeń

3

105

Razem

5

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Leszek Brogowski Sztuka w obliczu przemian, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

2.

Małgorzata Jankowska, Wideo, wideo instalacja, wideo performance w Polsce w latach 1973 – 1994. Historia,
artyści, dzieła, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2004.

3.

Piotr Piotrowski, Znaczenie modernizmu. W stronę sztuki polskiej po 1945 roku, Dom Wydawniczy Rebis,
Poznań 1999.

4.

Sztuka dzisiaj, pod red. Marii Poprzęckiej. Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2002

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

PROGRAM OPRACOWAŁA:
dr Patrycja Wilczek-Sterna

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

PRZESTRZEŃ WSPÓLNA
K od p rze dm io tu : 03.6-WA-EASPP-FAKF
T yp p rze dm io tu : wybieralny
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: mgr Marta Gendera

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie

1

Studia stacjonarne
W yk ła d

15

1

III

CEL PRZEDMIOTU:
Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi przestrzeni publicznej;
Zapoznanie studentów z przykładami działań artystycznych i społecznych w przestrzeni
publicznej w Polsce i za granicą;
Zapoznanie uczestników zajęć z aktualnymi tendencjami architektonicznymi i
urbanistycznymi w projektowaniu miast;

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa znajomość zagadnień ze sztuki współczesnej.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Na zajęciach przeanalizowane zostaną zagadnienia dotyczące przestrzeni publicznej, z
elementami urbanistyki i projektowania miejskiego. Punktem wyjścia dla fakultetu będzie
działalność artystyczna i społeczna w przestrzeni miast w Polsce i na świecie. W ramach
zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami przestrzeni publicznej oraz
konkretnymi przykładami działalności artystów i miejskich aktywistów. Na zajęciach
omówione zostaną również aktualne tendencje rozwoju miast w zakresie kształtowania
otwartych przestrzeni.

METODY KSZTAŁCENIA:
wykład, krótkie formy warsztatowe, dyskusja

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Posiada wiedzę w zakresie przedmiotów
humanistycznych poszerzających wiedzę
ogólną dotyczącą różnych dziedzin sztuki i
kultury

SYMBOLE
EFEKTÓW
KA1-W14

METODY WERYFIKACJI
Aktywność w dyskusji na zajęciach

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ
W

WARUNKI ZALICZENIA:
uczestnictwo w zajęciach

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

15

udział w zajęciach

1

15

RAZEM

1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Jan Gehl, Życie pomiędzy budynkami. Użytkowanie przestrzeni pomiędzy budynkami, Kraków, 2009

2.

Jan Gehl, Miasta dla ludzi, Kraków, 2014

3.

Jane Jacobs, Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Warszawa, 2015

4.

Project for Public Spaces, Jak przetworzyć Miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych:
http://www.mck.pk.edu.pl/panel/dokumenty/PPS,%20Jak_przetworzyc_miejsce.pdf

5.

Justin McGuirk, Radykalne Miasta, Warszawa, 2015

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
-

PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Marta Gendera

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

G. MODUŁ FAKULTATYWNY W ZAKRESIE
MEDIÓW CYFROWYCH I PROJEKTOWANIA
GRAFICZNEGO - 390 h
____________________________________________

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

WS TĘ P D O AN I M AC J I
Ko d p rze d m iot u : 03.4-WA-EASPP-ANIM
T yp p rze d m io t u : wybieralny
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: mgr Łukasz Urbanowski

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie

1

Studia stacjonarne
W yk ł ad

15

1

II

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studenta z najistotniejszymi wydarzeniami w historii animacji.
zainteresowania. Przygotowanie do rozpoczęcia aktywności twórczej .

Rozbudzenie

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak wymagań.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Historia animacji.

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład , projekcja, dyskusja

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Ma podstawową wiedzę w zakresie pojęć
stosowanych do opisu dzieła plastycznego
Potrafi scharakteryzować plastyczne środki
wyrazu w pracy artystycznej
Rozpoznaje zasadnicze cechy i właściwości
różnych technik stosowanych w dyscyplinach
plastycznych
Posiada wiedzę na temat struktury dzieła
plastycznego (wizualnego)
Posiada wiedzę dotyczącą środków ekspresji
różnych dyscyplin artystycznych
Zna zakres problematyki związanej z
technologiami i mediami danych dyscyplin
artystycznych
Wykazuje się znajomością stylów w ramach
poszczególnych dyscyplin artystycznych i

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

KA1-W01

Bieżąca kontrola na zajęciach

Wykład

KA1-W02

Bieżąca kontrola na zajęciach

KA1-W03

Bieżąca kontrola na zajęciach

Wykład ,
projekcja
Wykład,
projekcja

KA1-W04

Bieżąca kontrola na zajęciach

KA1-W05

Bieżąca kontrola na zajęciach

KA1-W07

Bieżąca kontrola na zajęciach

KA1-W09

Bieżąca kontrola na zajęciach

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Wykład,
projekcja
Wykład,
projekcja
Wykład
Wykład,
projekcja

związanych z nimi tradycjami twórczymi
Rozumie potrzebę uczenia się. Umie
zdobywać, gromadzić, analizować i
interpretować potrzebne do twórczości i
refleksji nad sztuką i kulturą informacje

KA1-K01

Dyskusja

Wykład

WARUNKI ZALICZENIA:
Uczestnictwo w zajęciach. Egzamin ustny.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

15

Uczestnictwo w zajęciach

0,7

10

Praca własna studenta

0,3

25

Razem

1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.

Redakcja: Jerry Beck „Sztuka animacji. Od ołówka do piksela. Historia filmu animowanego”,
Arkady 2006
Paul Wells „Animacja” , PWN 2009
Redakcja: Marcin Giżycki i Bogusław Żmudziński, „Polski film animowany” , Narodowy instytut
Audiowizualny 2008
Zasoby internetu.

2.
3.
4.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
-

PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Łukasz Urbanowski

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

R Y S UN E K IN TE R M E D I AL N Y 1
Ko d p rze d m iot u : 03.4-WA-EASPP-RYSIT1
T yp p rze d m io t u : wybieralny
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: mgr Aleksandra Kubiak

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

4

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

30

2

III

CEL PRZEDMIOTU:
Wyprowadzenie rysunku w przestrzeń trójwymiarową, rysunek – gest – instalacja – obiekt działanie.
Rozpoznanie problemów dla sztuki współczesnej w przestrzeni społecznej, codziennej,
lokalnej, relacyjnej.
Efektem kształcenia jest realizacja prac plastycznych przez studentów.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
-

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Włączenie w obszar wypowiedzi plastycznej historii lokalnych oraz pokoleniowych
związanych z miejscem, relacją w społeczności, w rodzinie.
Włączenie do dyskursu zainteresowań własnych, spoza obszaru sztuki.
Stopniowe wprowadzenie zadań o dominujących przestrzeń społeczną procesach,
politycznych i gospodarczych, co pozwala umocnić w studencie myślenie o sztuce
współczesnej jako o pojemnym narzędziu analizy świata.

METODY KSZTAŁCENIA:
W trakcie drugiego semestru w pracowni Rysunku Intermedialnego studenci realizują
indywidualnie trzy tematy oraz jeden w zespole.
Praca indywidualna.
Konsultacje indywidualne i w grupie.
Dyskusja, wymiana opinii.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Nacisk położony jest na wykształcenie autorskiego języka wypowiedzi oraz budowanie
umiejętności działania i dyskursu w grupie. Zajęcia odbywają się w trybie konsultacji
indywidualnych i zespołowych co pozwala na szczegółową analizę postępów pracy.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Potrafi dobierać i stosować plastyczne środki
wyrazu odpowiednie do realizowanych
tematów i ćwiczeń. Rozumie związki łączące
formę i treść utworu plastycznego

KA1-U02

Świadomie posługuje się różnymi technikami i
technologiami, potrafi je łączyć ze sobą

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI
Konsultacja, ocena projektu, dyskusja,
analiza pracy na tle historii sztuki
współczesnej.

Ćw.

KA1-U06

Konsultacja, ocena projektu, dyskusja,
analiza pracy na tle historii sztuki
współczesnej

Ćw.

KA1-U07

Konsultacja, ocena techniczna projektu.

Ćw.

KA1-U08

Bieżąca ocena postępów w realizacji
tematu, pracy.

Ćw.

KA1-U16

Konsultacja, ocena projektu, dyskusja,
analiza pracy na tle historii sztuki
współczesnej.

Ćw.

Potrafi samodzielnie i niezależnie
wykorzystywać swoją wyobraźnię, intuicje i
emocje w kreacji artystycznej

KA1-U17

Konsultacja, ocena projektu, dyskusja,
analiza pracy na tle historii sztuki
współczesnej.

Ćw.

Kształtuje indywidualny styl wypowiedzi
artystycznej

KA1-U18

Konsultacja, ocena projektu, dyskusja,
analiza pracy na tle historii sztuki
współczesnej.

Ćw.

KA1-U21

Wypowiedź w trakcie korekty w grupie.

Ćw.

KA1-U26

Przygotowanie prac do przeglądu
semestralnego (zainstalowanie pracy w
wybranym miejscu na terenie Instytutu
Sztuk Wizualnych)

Ćw.

KA1-K09

Dyskusja z uczestnikami przeglądu na
temat prezentowanych prac.

Ćw.

Podejmuje decyzje pozwalające w
indywidualny sposób projektować,
kształtować i realizować własne prace
artystyczne
Umie korzystać z własnej wiedzy, intuicji i
wyobraźni a także potrafi korzystać z korekt
wykładowcy w kreacji własnych prac
artystycznych
Potrafi tworzyć własne prace i działania
artystyczne oparte na zróżnicowanych
stylistycznie koncepcjach

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę
własnych prac, sformułować ocenę
wartościującą
Potrafi dokonać wyboru prac, będąc
świadomym ich integralności i koncepcji
wystawy
Posiada umiejętność samooceny,
konstruktywnej krytyki, podejmowania refleksji
i dyskursu w obszarach społecznych i
artystycznych

WARUNKI ZALICZENIA:
•

Aktywność i obecność na zajęciach.

•

Przygotowanie do zajęć, przedstawienie koncepcji pracy oraz merytoryczne jej uzasadnienie.

•

Wykonanie i prezentacja prac indywidualnych.

•

Wykonanie i prezentacja zadania zrealizowanego w grupie.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

Kontakt z nauczycielem, konsultacje, prezentacja
projektów i prac

1

70

Przygotowanie merytoryczne tematu,
opracowanie zadań w trybie indywidualnym i w
grupie

3

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

100

RAZEM

4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Książki, katalogi, czasopisma z zakresu sztuki i kultury współczesnej:
a) dostępne w internecie opisujące bieżące wystawy sztuki współczesnej: Szum, Obieg, Dwutygodnik,
b) wydawnictwa dostępne w Bibliotece Wydziału Artystycznego UZ Zielona Góra, wydawnictwa dostępne
w czytelni Galerii BWA i Fundacji Salony w Zielonej Górze,
c) „Zatańczą ci, co drżeli. Polska sztuka krytyczna.” Karol Sienkiewicz, Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz
wydawnictwo Karakter,

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Darmowe portale udostępniające zasoby Muzealne:
a) Filmoteka Muzeum Sztuki Nowoczesne w Warszawie,
b) Narodowy Instytut Audiowizualny nina.gov.pl

PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Aleksandra Kubiak

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

RY S U N EK IN TE R M E D I AL N Y 2
K od p rze dm io tu : 03.4-WA-EASPP-RYSIT2
T yp p rze dm io tu : wybieralny
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: mgr Aleksandra Kubiak

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

4

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

30

2

IV

CEL PRZEDMIOTU:
Wyprowadzenie rysunku w przestrzeń trójwymiarową, rysunek – gest – instalacja – obiekt działanie.
Rozpoznanie problemów dla sztuki współczesnej w przestrzeni społecznej, codziennej,
lokalnej, relacyjnej.
Efektem kształcenia jest realizacja prac plastycznych przez studentów.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
-

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Włączenie w obszar wypowiedzi plastycznej historii lokalnych oraz pokoleniowych
związanych z miejscem, relacją w społeczności, w rodzinie.
Włączenie do dyskursu zainteresowań własnych, spoza obszaru sztuki.
Stopniowe wprowadzenie zadań o dominujących przestrzeń społeczną procesach,
politycznych i gospodarczych, co pozwala umocnić w studencie myślenie o sztuce
współczesnej jako o pojemnym narzędziu analizy świata.

METODY KSZTAŁCENIA:
W trakcie semestru w pracowni Rysunku Intermedialnego studenci realizują indywidualnie
trzy tematy oraz jeden w zespole.
Praca indywidualna.
Praca w grupie.
Konsultacje indywidualne i w grupie.
Dyskusja, wymiana opinii na temat projektów oraz prac, które studenci przedstawiają w
odpowiedzi na zadane tematy.
Nacisk położony jest na wykształcenie autorskiego języka wypowiedzi oraz budowanie
umiejętności działania i dyskursu w grupie. Zajęcia odbywają się w trybie konsultacji
indywidualnych i zespołowych co pozwala na szczegółową analizę postępów pracy.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
SYMBOLE
EFEKTÓW

OPIS EFEKTU
Potrafi dobierać i stosować plastyczne środki
wyrazu odpowiednie do realizowanych
tematów i ćwiczeń. Rozumie związki łączące
formę i treść utworu plastycznego
Świadomie posługuje się różnymi technikami i
technologiami, potrafi je łączyć ze sobą

KA1-U02

FORMA
ZAJĘĆ

METODY WERYFIKACJI
Konsultacja, ocena projektu, dyskusja,
analiza pracy na tle historii sztuki
współczesnej.

Ćw.

KA1-U06

Konsultacja, ocena projektu, dyskusja,
analiza pracy na tle historii sztuki
współczesnej

Ćw.

KA1-U07

Konsultacja, ocena techniczna projektu.

Ćw.

KA1-U08

Bieżąca ocena postępów w realizacji
tematu, pracy.

Ćw.

KA1-U16

Konsultacja, ocena projektu, dyskusja,
analiza pracy na tle historii sztuki
współczesnej.

Ćw.

Potrafi samodzielnie i niezależnie
wykorzystywać swoją wyobraźnię, intuicje i
emocje w kreacji artystycznej

KA1-U17

Konsultacja, ocena projektu, dyskusja,
analiza pracy na tle historii sztuki
współczesnej.

Ćw.

Kształtuje indywidualny styl wypowiedzi
artystycznej

KA1-U18

Konsultacja, ocena projektu, dyskusja,
analiza pracy na tle historii sztuki
współczesnej.

Ćw.

KA1-U21

Krótki opis projektu, ocena tekstu,
wypowiedź w trakcie korekty w grupie.

Ćw.

KA1-U26

Przygotowanie do wystawy kończącej rok
akademicki.

Ćw.

KA1-K09

Krótki opis projektu, ocena tekstu, dyskusja
z uczestnikami i publicznością wystawy
kończącej rok akademicki.

Ćw.

Podejmuje decyzje pozwalające w
indywidualny sposób projektować,
kształtować i realizować własne prace
artystyczne
Umie korzystać z własnej wiedzy, intuicji i
wyobraźni a także potrafi korzystać z korekt
wykładowcy w kreacji własnych prac
artystycznych
Potrafi tworzyć własne prace i działania
artystyczne oparte na zróżnicowanych
stylistycznie koncepcjach

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę
własnych prac, sformułować ocenę
wartościującą
Potrafi dokonać wyboru prac, będąc
świadomym ich integralności i koncepcji
wystawy
Posiada umiejętność samooceny,
konstruktywnej krytyki, podejmowania refleksji
i dyskursu w obszarach społecznych i
artystycznych

WARUNKI ZALICZENIA:
Aktywność i obecność na zajęciach.
Przygotowanie do zajęć, przedstawienie koncepcji
uzasadnienie.
Wykonanie i prezentacja prac indywidualnych.
Wykonanie i prezentacja pracy wykonanej w grupie.

pracy

oraz

merytoryczne

jej

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

Kontakt z nauczycielem, konsultacje, prezentacja
projektów i prac

1

70

Przygotowanie merytoryczne tematu,
opracowanie zadań w trybie indywidualnym i w
grupie

3

100

RAZEM
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LITERATURA PODSTAWOWA:

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

1. Książki, katalogi, czasopisma z zakresu sztuki i kultury współczesnej:
a) dostępne w internecie opisujące bieżące wystawy sztuki współczesnej: Szum, Obieg, Dwutygodnik,
b) wydawnictwa dostępne w Bibliotece Wydziału Artystycznego UZ Zielona Góra, wydawnictwa dostępne
w czytelni Galerii BWA i Fundacji Salony w Zielonej Górze,
c) „Przestrzeń społeczna. Historie mówione Złotego Grona i Biennale Sztuki Nowej” red. Piotr Słodkowski,
wydawca Fundacja Salony, Zielona Góra, 2014.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Darmowe portale udostępniające zasoby Muzealne:
a) Filmoteka Muzeum Sztuki Nowoczesne w Warszawie,
b) Narodowy Instytut Audiowizualny nina.gov.pl

PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Aleksandra Kubiak

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

PR OJ E K TO W AN I E GR AF I C Z N E 1
Ko d p rze d m iot u : 03.5-WA-EASP-PGRF1
T yp p rze d m io t u : wybieralny
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia
I st. kw. art. Piotr Czech (adiunkt)
mgr Bernard Szumocki

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy:

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

5

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

45

3

V

CEL PRZEDMIOTU:
Zagadnienia komunikacji wizualnej związane z uniwersalnością systemów informacji.
Ćwiczenia obejmują: wstęp do projektowania znaków firmowych lub towarowych, projektów
piktogramów, emblematów i znaków graficznych rozumianych jako podstawowe elementy
identyfikacji wizualnej oraz rozwijanie tych umiejętności. Obraz i tekst jako komponenty
komunikatu wizualnego. Plakat jako komunikat kulturalny i społeczny. Projektowanie
opakowań w oparciu o szablon. Książka i ilustracja jako graficzna forma przekazu.
Stosowanie zasad typografii. Podstawy konstruowania typografii. Kolor jako element w
realizacjach projektowych, przetwarzanych cyfrowo. Umiejętność przygotowania projektów
do druku. Historia i współczesne tendencje w projektowaniu identyfikacji wizualnej.
Kreowanie indywidualnych postaw w tym obszarze ma na celu uzyskanie jak
najciekawszych efektów w twórczości artystycznej studenta oraz poszerzanie jego
wrażliwości estetycznej oraz umiejętności samodzielnego i efektywnego wdrażania projektu
graficznego. Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem graficznym w stopniu
zaawansowanym pakiet Adobe Creative Suite, CorelDraw, Fontlab Studio).

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaawansowana umiejętność obsługi komputera. Obsługa programów graficznych
Corel Draw, Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign). Umiejętność
komponowania tekstu i obrazu, znajomość pojęć z zakresu projektowania
graficznego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Ćwiczenia obejmują: projektowanie znaków firmowych lub towarowych, projekty
piktogramów, emblematów i znaków graficznych rozumianych jako podstawowe
elementy identyfikacji wizualnej oraz komunikacji wizualnej w przestrzeni
publicznej i reklamowej. Projektowanie typografii od wiedzy propedeutycznej aż po
rozwinięte indywidualne realizacje. Projektowanie plakatu ze szczególnym
uwzględnieniem
układów
typograficznych.
Projektowanie
opakowań.
Wykorzystanie ilustracji w realizacjach książkowych (publikacja).

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia realizowane są w oparciu o konsultacje zapoczątkowane koncepcjami
szkicowymi (manualnymi) aż po gotowe realizacje (tematy do wyboru – treści programowe)
w adekwatnym oprogramowaniu graficznym w które wyposażona jest pracownia
komputerowa. Indywidualne konsultacje pozwalają na wypracowaniu właściwych i
samodzielnych decyzji projektowych. Studenci przygotowują również materiały i pracują
samodzielnie poza pracownią. Zajęcia poparte są materiałami wizualnymi, pokazami oraz
krótkimi wykładami dotyczącymi współczesnych zagadnień projektowania oraz identyfikacji i
komunikacji wizualnej, odniesieniami do źródeł www oraz dyskusjami w tym obszarze.
Studenci zobowiązani są do bieżącego zapoznawania się z aktualnymi propozycjami z
zakresu czasopism i literatury oraz stron www.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

Rozpoznaje zasadnicze
cechy i właściwości różnych
technik stosowanych
w projektowaniu graficznym

KA1-W03

dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Zna zakres problematyki
związanej z technologiami i
mediami wykorzystywanymi w
projektowaniu graficznym

KA1-W07

dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Dysponuje wiedzą związaną z
zagadnieniem
intermedialności i
wykorzystuje ją do realizacji
prac artystycznych (z
uwzględnieniem
projektowania graficznego)

KA1-W08

dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje

Ćw.

Posiada podstawową wiedzę
w zakresie literatury
dotyczącej tendencji w sztuce
współczesnej (w tym historii
grafiki projektowej)

KA1-W12

dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Ma wiedzę dotyczącą
finansowych, marketingowych
i prawnych aspektów zawodu
artysty plastyka (projektanta)
ze szczególnym
uwzględnieniem praw
autorskich

KA1-W16

dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje

Ćw.

Umie tworzyć i realizować
własne koncepcje artystyczne
, dysponuje umiejętnościami
niezbędnymi do ich wyrażenia

KA1-U01

dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Potrafi dobierać i stosować
plastyczne środki wyrazu
odpowiednie do
realizowanych tematów i
ćwiczeń. Rozumie związki
łączące formę i treść utworu
plastycznego

KA1-U02

bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Potrafi wyszukiwać i
korzystać z informacji
potrzebnych w procesie
kształtowania ekspresji
twórczej i metody pracy
(książki, katalogi,
czasopisma, Internet)

KA1-U03

bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Potrafi świadomie posługiwać
się narzędziami warsztatu
artystycznego w realizacji
prac projektowych

KA1-U05

bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Podejmuje decyzje
pozwalające w indywidualny
sposób projektować,
kształtować i realizować
własne prace artystyczne

KA1-U07

bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Umie korzystać z własnej
wiedzy, intuicji i wyobraźni a
także potrafi korzystać korekt
wykładowcy w kreacji
własnych prac artystycznych

KA1-U08

konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Jest przygotowany do
współdziałania z innymi w
ramach prac projektów
zespołowych

KA1-U09

konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Umie analizować prace i
działania artystyczne ze
względu na zastosowane
techniki warsztatowe,
świadomie korzystać i
stosować te techniki i
technologie we własnej
twórczości (oprogramowanie
graficzne)

KA1-U15

konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Potrafi tworzyć własne prace i
działania artystyczne oparte
na zróżnicowanych
stylistycznie koncepcjach

KA1-U16

konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Potrafi przeprowadzić
krytyczną analizę własnych
prac, sformułować ocenę
wartościującą

KA1-U21

dyskusja, konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Rozumie potrzebę uczenia
się. Umie zdobywać,
gromadzić, analizować i
interpretować potrzebne do
twórczości i refleksji nad
sztuką i kulturą informacje

KA1-K01

dyskusja, konsultacje

Ćw.

Jest zdolny do efektywnego
wykorzystania: wyobraźni,
intuicji, emocjonalności w
trakcie rozwiązywania zadań i
problemów

KA1-K06

dyskusja, konsultacje

Ćw.

Potrafi zaprezentować własną
działalność artystyczną
posługując się fachową
terminologią z zakresu
reprezentowanej dyscypliny

KA1-K15

dyskusja, konsultacje

Ćw.

Zna i rozumie podstawowe
pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności
przemysłowej i prawa
autorskiego

KA1-K17

dyskusja, konsultacje

Ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie z oceną.
Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte w ramach konsultacji

indywidualnych projektów (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).
Obowiązkowa obecność na zajęciach. Realizacja wyznaczonych ilościowo
ćwiczeń w obszarze semestru (roku) z możliwością wyboru z pełnego zakresu
propozycji. Przygotowanie prac do wydruku: pliki .pdf , druk zrealizowanych
prac. Przesłanie w formie cyfrowych „wglądówek” zrealizowanych zadań.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

45

Udział w ćwiczeniach

1,7

45

Udział w konsultacjach

1,7

40

Przygotowanie do ćwiczeń

1,6

130

RAZEM
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LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Airey David, Logo Design Love, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010
Baines Phil, Hasalam, Pismo i Typografia, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2010
Bringhurst Robert, Elementarz stylu w typografii, Design Plus, Kraków 2007
Evamy Michael, Logo, Przewodnik dla projektantów, PWN, Warszawa 2008
Frutiger Adrian, Człowiek i jego znaki, Wydawnictwo d2d.pl, Warszawa 2010
Gołąb Andrzej, Od projektu aż po druk. O współpracy grafika z drukarzem, Wydawnictwo Helion,
Gliwice 2013
7. Hardy
Gareth,
Podręcznik
projektantów
logo
(Smashing
Magazine),
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012
8. Samara Timothy, Kroje i kolory pisma – Przewodnik dla grafików, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2010
9. Scaglione Jose, Meseguer Laura, Henestrosa Cristobal, Jak projektować kroje pisma, Od szkicu
do ekranu, Wydawnictwo d2d.pl, Kraków 2013
10. Szántó Tibor, Pismo i styl, Wrocław, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo 1986

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Mrowczyk Jacek, Warda Michał, Projektowanie Graficzne w Polsce, Karakter,
Kraków 2010
Manovich Lev, Język nowych mediów, Warszawa 2006
Dębowski Przemek., Mrowczyk Jacek, Widzieć Wiedzieć,
Wydawnictwo Karakter, Kraków 2011
Rypson Piotr, Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919–1949,
Wydawnictwo Karakter, Kraków 2011
Shaughnessy Adrian, Jak zostać dizajnerem i nie stracić duszy, Wydawnictwo Karakter, Kraków
2012
Tomaszewski Andrzej, Architektura książki, Wydawnictwo COBRPP, Warszawa 2011

PROGRAM OPRACOWAŁ:
kw. art. I st. Piotr Czech

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

PR OJ E K TO W AN I E GR AF I C Z N E 2
Ko d p rze d m iot u : 03.5-WA-EASP-PGRF2
T yp p rze d m io t u : wybieralny
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia
I st. kw. art. Piotr Czech (adiunkt)
mgr Bernard Szumocki

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy:

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

30

2

VI

zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Zagadnienia komunikacji wizualnej związane z uniwersalnością systemów informacji.
Ćwiczenia obejmują: wstęp do projektowania znaków firmowych lub towarowych, projektów
piktogramów, emblematów i znaków graficznych rozumianych jako podstawowe elementy
identyfikacji wizualnej oraz rozwijanie tych umiejętności. Obraz i tekst jako komponenty
komunikatu wizualnego. Plakat jako komunikat kulturalny i społeczny. Projektowanie
opakowań w oparciu o szablon. Książka i ilustracja jako graficzna forma przekazu.
Stosowanie zasad typografii. Podstawy konstruowania typografii. Kolor jako element w
realizacjach projektowych, przetwarzanych cyfrowo. Umiejętność przygotowania projektów
do druku. Historia i współczesne tendencje w projektowaniu identyfikacji wizualnej.
Kreowanie indywidualnych postaw w tym obszarze ma na celu uzyskanie jak
najciekawszych efektów w twórczości artystycznej studenta oraz poszerzanie jego
wrażliwości estetycznej oraz umiejętności samodzielnego i efektywnego wdrażania projektu
graficznego. Umiejętność posługiwania się oprogramowaniem graficznym w stopniu
zaawansowanym pakiet Adobe Creative Suite, CorelDraw, Fontlab Studio).

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaawansowana umiejętność obsługi komputera. Obsługa programów graficznych
Corel Draw, Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign). Umiejętność
komponowania tekstu i obrazu, znajomość pojęć z zakresu projektowania
graficznego.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Ćwiczenia obejmują: projektowanie znaków firmowych lub towarowych, projekty
piktogramów, emblematów i znaków graficznych rozumianych jako podstawowe
elementy identyfikacji wizualnej oraz komunikacji wizualnej w przestrzeni
publicznej i reklamowej. Projektowanie typografii od wiedzy propedeutycznej aż po
rozwinięte indywidualne realizacje. Projektowanie plakatu ze szczególnym
uwzględnieniem
układów
typograficznych.
Projektowanie
opakowań.
Wykorzystanie ilustracji w realizacjach książkowych (publikacja).

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

5

METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia realizowane są w oparciu o konsultacje zapoczątkowane koncepcjami
szkicowymi (manualnymi) aż po gotowe realizacje (tematy do wyboru – treści programowe)
w adekwatnym oprogramowaniu graficznym w które wyposażona jest pracownia
komputerowa. Indywidualne konsultacje pozwalają na wypracowaniu właściwych i
samodzielnych decyzji projektowych. Studenci przygotowują również materiały i pracują
samodzielnie poza pracownią. Zajęcia poparte są materiałami wizualnymi, pokazami oraz
krótkimi wykładami dotyczącymi współczesnych zagadnień projektowania oraz identyfikacji i
komunikacji wizualnej, odniesieniami do źródeł www oraz dyskusjami w tym obszarze.
Studenci zobowiązani są do bieżącego zapoznawania się z aktualnymi propozycjami z
zakresu czasopism i literatury oraz stron www.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

Rozpoznaje zasadnicze
cechy i właściwości różnych
technik stosowanych
w projektowaniu graficznym

KA1-W03

dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Zna zakres problematyki
związanej z technologiami i
mediami wykorzystywanymi w
projektowaniu graficznym

KA1-W07

dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Dysponuje wiedzą związaną z
zagadnieniem
intermedialności i
wykorzystuje ją do realizacji
prac artystycznych (z
uwzględnieniem
projektowania graficznego)

KA1-W08

dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje

Ćw.

Posiada podstawową wiedzę
w zakresie literatury
dotyczącej tendencji w sztuce
współczesnej (w tym historii
grafiki projektowej)

KA1-W12

dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Ma wiedzę dotyczącą
finansowych, marketingowych
i prawnych aspektów zawodu
artysty plastyka (projektanta)
ze szczególnym
uwzględnieniem praw
autorskich

KA1-W16

dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje

Ćw.

Umie tworzyć i realizować
własne koncepcje artystyczne
, dysponuje umiejętnościami
niezbędnymi do ich wyrażenia

KA1-U01

dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Potrafi dobierać i stosować
plastyczne środki wyrazu
odpowiednie do
realizowanych tematów i
ćwiczeń. Rozumie związki
łączące formę i treść utworu
plastycznego

KA1-U02

bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Potrafi wyszukiwać i
korzystać z informacji
potrzebnych w procesie
kształtowania ekspresji
twórczej i metody pracy
(książki, katalogi,
czasopisma, Internet)

KA1-U03

bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Potrafi świadomie posługiwać
się narzędziami warsztatu
artystycznego w realizacji
prac projektowych

KA1-U05

bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Podejmuje decyzje
pozwalające w indywidualny
sposób projektować,
kształtować i realizować
własne prace artystyczne

KA1-U07

bieżąca kontrola na
zajęciach, konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Umie korzystać z własnej
wiedzy, intuicji i wyobraźni a
także potrafi korzystać korekt
wykładowcy w kreacji
własnych prac artystycznych

KA1-U08

konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Jest przygotowany do
współdziałania z innymi w
ramach prac projektów
zespołowych

KA1-U09

konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Umie analizować prace i
działania artystyczne ze
względu na zastosowane
techniki warsztatowe,
świadomie korzystać i
stosować te techniki i
technologie we własnej
twórczości (oprogramowanie
graficzne)

KA1-U15

konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Potrafi tworzyć własne prace i
działania artystyczne oparte
na zróżnicowanych
stylistycznie koncepcjach

KA1-U16

konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Kształtuje indywidualny styl
wypowiedzi artystycznej

KA1-U18

konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Potrafi przeprowadzić
krytyczną analizę własnych
prac, sformułować ocenę
wartościującą

KA1-U21

dyskusja, konsultacje, realizacja ćwiczeń

Ćw.

Rozumie potrzebę uczenia
się. Umie zdobywać,
gromadzić, analizować i
interpretować potrzebne do
twórczości i refleksji nad
sztuką i kulturą informacje

KA1-K01

dyskusja, konsultacje

Ćw.

Jest zdolny do efektywnego
wykorzystania: wyobraźni,
intuicji, emocjonalności w
trakcie rozwiązywania zadań i
problemów

KA1-K06

dyskusja, konsultacje

Ćw.

Potrafi zaprezentować własną
działalność artystyczną
posługując się fachową
terminologią z zakresu
reprezentowanej dyscypliny

KA1-K15

dyskusja, konsultacje

Ćw.

Zna i rozumie podstawowe
pojęcia i zasady z zakresu
ochrony własności
przemysłowej i prawa
autorskiego

KA1-K17

dyskusja, konsultacje

Ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie z oceną.
Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki osiągnięte w ramach konsultacji

indywidualnych projektów (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).
Obowiązkowa obecność na zajęciach. Realizacja wyznaczonych ilościowo
ćwiczeń w obszarze semestru (roku) z możliwością wyboru z pełnego zakresu
propozycji. Przygotowanie prac do wydruku: pliki .pdf , druk zrealizowanych
prac. Przesłanie w formie cyfrowych „wglądówek” zrealizowanych zadań.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

1,2

30

Udział w konsultacjach

1,2

60

Przygotowanie do ćwiczeń

2,6

120

RAZEM
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LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ambrose Gavin, Harris Paul, Twórcze projektowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Baines Phil, Hasalam, Pismo i Typografia, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2010
Bringhurst Robert, Elementarz stylu w typografii, Design Plus, Kraków 2007
David Dabner, Sheena Calvert, Anoki Casey, Szkoła Projektowania Graficznego, zasady i
praktyka, nowe programy i technologie, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2012
Evamy Michael, Logo, Przewodnik dla projektantów, PWN, Warszawa 2008
Frutiger Adrian, Człowiek i jego znaki, Wydawnictwo d2d.pl, Warszawa 2010
Gołąb Andrzej, Od projektu aż po druk. O współpracy grafika z drukarzem, Wydawnictwo Helion,
Gliwice 2013
Mrowczyk
Jacek,
Niewielki
słownik
typograficzny,
Słowo/Obraz
Terytoria,
Warszawa 2008
Mrowczyk Jacek, Warda Michał, Projektowanie Graficzne w Polsce, Karakter,
Kraków 2010
Newark Quentin, Design i grafika dzisiaj, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2006
Samara Timothy, Kroje i kolory pisma – Przewodnik dla grafików, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2010
Szántó Tibor, Pismo i styl, Wrocław, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo 1986
Krzysztof Tyczkowski, Lettera Magica, Wydawnictwo Polski Drukarz Sp. z o.o, Łódź 2005
Willberg Hans Peter, Forssman Friedrich, Pierwsza pomoc w typografii, Słowo/Obraz Terytoria,
Gdańsk 2006

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.

Manovich Lev, Język nowych mediów, Warszawa 2006
Dębowski Przemek., Mrowczyk Jacek, Widzieć Wiedzieć,
Wydawnictwo Karakter, Kraków 2011
Rypson Piotr, Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919–1949,
Wydawnictwo Karakter, Kraków 2011
Twemlow Alice, Czemu służy grafika użytkowa, ABE Dom Wydawniczy,
Warszawa 2006

PROGRAM OPRACOWAŁ:
kw. art. I st. Piotr Czech

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

AN IM OW AN E FOR M Y FILM OWE 1
Ko d p rze d m iot u : 03.4-WA-EASPP-AFF1
T yp p rze d m io t u : wybieralny
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: mgr Łukasz Urbanowski

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

5

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

45

3

III

CEL PRZEDMIOTU:
Realizacja zbioru zadań praktycznych i wstępny etap prac nad krótkometrażowym filmem
animowanym.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa znajomość obsługi komputera i cyfrowego aparatu fotograficznego.
Umiejętność podstawowej edycji obrazu. Ukończone zajęcia: Wstęp do animacji.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Zasady animacji. Badanie natury. Ożywienie plamy, kreski, obiektu, materiałów sypkich,
cieczy, papieru, fotografii, światła. Eksperyment. Podstawy narracji filmowej. Elementy
języka filmowego. Podstawy reżyserii, sztuki operatorskiej oraz montażu. Nowoczesne
techniki realizatorskie.

METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia praktyczne, wykład, projekcja, analiza dyskusja, konsultacje, praca własna.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

Umie tworzyć i realizować własne koncepcje KA1_U01
artystyczne oraz dysponować
umiejętnościami potrzebnymi do ich
wyrażenia
Potrafi dobierać i stosować plastyczne środki KA1-U02
wyrazu odpowiednie do realizowanych
tematów i ćwiczeń. Rozumie związki łączące
formę i treść
utworu plastycznego
Potrafi wyszukiwać i korzystać z informacji
KA1-U03
potrzebnych w procesie kształtowania
ekspresji twórczej i metody pracy (książki,

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, etap prac nad filmem
końcoworocznym.

Ćwiczenia

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, etap prac nad filmem
końcoworocznym.

Ćwiczenia

Bieżąca kontrola na zajęciach

Ćwiczenia

Wydział Artystyczny
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katalogi, czasopisma, Internet)
Potrafi świadomie posługiwać się
KA1-U05
narzędziami warsztatu artystycznego w
realizacji prac plastycznych w wybranym
obszarze sztuki
Świadomie posługuje się różnymi technikami KA1-U05
i technologiami, potrafi je łączyć ze sobą

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, etap prac nad filmem
końcoworocznym.

Ćwiczenia

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, etap prac nad filmem
końcoworocznym.
Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, etap prac nad filmem
końcoworocznym.

Ćwiczenia

KA1-U08

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, etap prac nad filmem
końcoworocznym.

Ćwiczenia

KA1-U09

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne

Ćwiczenia

KA1-U10

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne

Ćwiczenia

KA1-U11

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne
Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, etap prac nad filmem
końcoworocznym.
Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, etap prac nad filmem
końcoworocznym.
Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, etap prac nad filmem
końcoworocznym.
Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne

Ćwiczenia

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, etap prac nad filmem
końcoworocznym.
Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, etap prac nad filmem
końcoworocznym.
Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, etap prac nad filmem
końcoworocznym, konsultacje.
Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, etap prac nad filmem
końcoworocznym, konsultacje.
Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, etap prac nad filmem
końcoworocznym, konsultacje.

Ćwiczenia

KA1-K02

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, etap prac nad filmem
końcoworocznym.

Ćwiczenia

KA1-K03

Ćwiczenia

KA1-K05

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, etap prac nad filmem
końcoworocznym.
Etap prac nad filmem końcoworocznym,
konsultacje.
Bieżąca kontrola na zajęciach

KA1-K06

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania

Ćwiczenia

Podejmuje decyzje pozwalające w
indywidualny sposób projektować,
kształtować i realizować własne prace
artystyczne
Umie korzystać z własnej wiedzy, intuicji i
wyobraźni a także potrafi korzystać korekt
wykładowcy w kreacji własnych prac
artystycznych
Jest przygotowana do współdziałania z
innymi w ramach prac projektów
zespołowych, warsztatów, działań
plastycznych i edukacyjnych
Potrafi obserwować proces twórczy
wynikający z działań grupy, włączać się w
niego oraz aktywnie w nim uczestniczyć
Współdziała z grupą – dzieli się z innymi
osobami swoją wiedzą i umiejętnościami
Posiada szeroki zakres umiejętności
warsztatowych w obszarze różnych
dyscyplin artystycznych
Potrafi celowo dobierać materiały i narzędzia
odpowiednie do charakteru realizacji i
swobodnie posługiwać się nimi
Posiada umiejętności warsztatowe
umożliwiające rozwój w kreacji własnych
prac plastycznych
Umie analizować prace i działania
artystyczne ze względu na zastosowane
techniki warsztatowe, świadomie korzystać i
stosować te techniki i technologie we
własnej twórczości
Potrafi tworzyć własne prace i działania
artystyczne oparte na zróżnicowanych
stylistycznie koncepcjach
Potrafi samodzielnie i niezależnie
wykorzystywać swoją wyobraźnię, intuicje i
emocje w kreacji artystycznej
Kształtuje indywidualny styl wypowiedzi
artystycznej

KA1-U07

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę
własnych prac, sformułować ocenę
wartościującą
Rozumie potrzebę uczenia się. Umie
zdobywać, gromadzić, analizować i
interpretować potrzebne do twórczości i
refleksji nad sztuką i kulturą informacje
Potrafi tworzyć koncepcje i realizować
niezależne działania artystyczne
nawiązujące do aktualnych zdarzeń i zjawisk
z otaczającej rzeczywistości
w oparciu o wewnętrzną motywację i
umiejętność organizacji pracy
Posiada wewnętrzną motywację i
umiejętność organizacji pracy

KA1-U21

Ma świadomość i potrzebę popularyzacji
dokonań własnych i innych
Potrafi adaptować się do zmiennych
okoliczności występujących podczas
wykonywania pracy twórczej
Jest zdolny do efektywnego wykorzystania:

KA1-K04

KA1-U12
KA1-U13
KA1-U14
KA1-U15

KA1-U16
KA1-U17
KA1-U18

KA1-K01

Wydział Artystyczny
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studia I stopnia

Ćwiczenia

Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia

Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia

Ćwiczenia
Ćwiczenia

wyobraźni, intuicji, emocjonalności w trakcie
rozwiązywania zadań i problemów
Potrafi wykorzystać kreatywność myślenia i
twórczą pracę w trakcie rozwiązywania
problemów
Kontroluje swoje emocje i zachowania w
sytuacji stresu związanego z publiczną
prezentacją dokonań
Potrafi ocenić działania innych osób oraz
działania własne
Jest zdolny do pracy zespołowej w ramach
wspólnych projektów i działań
Potrafi podejmować działania negocjacyjne i
organizacyjne
Posiada umiejętność współpracy i integracji
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady
z zakresu ochrony własności przemysłowej i
prawa autorskiego
a) podstawową wiedzę i umiejętności w
zakresie technik informatycznych,
przetwarzania tekstów, wykorzystywania
arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz
danych, posługiwania się grafiką
prezentacyjną, korzystania z usług w
sieciach informatycznych, pozyskiwania i
przetwarzania informacji,

praktyczne.
KA1-K07

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, etap prac nad filmem
końcoworocznym.
Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne

Ćwiczenia

KA1-K10

Bieżąca kontrola na zajęciach

Ćwiczenia

KA1-K13

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne.
Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne.
Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne.
Bieżąca kontrola na zajęciach, konsultacje

Ćwiczenia

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, etap prac nad filmem
końcoworocznym, konsultacje.

Ćwiczenia,
wykład

KA1-K08

KA1-K14
KA1-K16
KA1-K17
KA1_WU1

Ćwiczenia

Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Uczestnictwo we
praktycznych.

wszystkich

ćwiczeniach.

Konsultacje.

Realizacja

zbioru

zadań

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

45

Udział w ćwiczeniach

3,9

3

Udział w konsultacjach

0,1

30

Przygotowanie do ćwiczeń

1

78

RAZEM

5

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bruce Block, „ Opowiadanie obrazem tworzenie struktury wizualnej w filmie,TV i mediach
cyfrowych” , Wydawnictwo Wojciech Marzec 2010
Blain Brown, „Światło w filmie” Wydawnictwo Wojciech Marzec 2009
Lidia Zonn, „Wokół montażu” , PWSFTviT 2012
Witold Szymczyk, „ Inscenizacja filmowa. Podręcznik reżyserii”, PWSFTViT 2012
Barry J.C. Purves, „Stop motion. Passion, process and performance"
Joseph Mascelli, „5 tajników warsztatu filmowego” , Wydawnictwo Wojciech Marzec 2007
Jerry Beck „Sztuka animacji. Od ołówka do piksela. Historia filmu animowanego”, Arkady 2006
Zasoby internetu.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Mariusz Frukacz, „24 klatki na sekunde. Rozmowy o animacji” , Lokator 2010

PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Łukasz Urbanowski

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

AN I M O W AN E FOR M Y FILM OWE 2
K od p rze dm io tu : 03.4-WA-EASPP-AFF2
T yp p rze dm io tu : wybieralny
Ję zyk na ucza n ia : polski
Od po wie d zia ln y za p rze dm io t: nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą c y: mgr Łukasz Urbanowski

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

5

Studia stacjonarne
Ć wi c ze n i a

45

3

IV

CEL PRZEDMIOTU:
Realizacja zbioru zadań praktycznych i krótkometrażowego filmu animowanego.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa znajomość obsługi komputera i cyfrowego aparatu fotograficznego.
Umiejętność podstawowej edycji obrazu. Ukończone zajęcia: Wstęp do animacji oraz I
semestr: Animowane Formy Filmowe.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Zasady animacji. Badanie natury. Ożywienie plamy, kreski, obiektu, materiałów sypkich,
cieczy, papieru, fotografii, światła. Eksperyment. Podstawy narracji filmowej. Elementy
języka filmowego. Podstawy reżyserii, sztuki operatorskiej oraz montażu, Rola muzyki i
dźwięku w dziele wizualnym. Nowoczesne techniki realizatorskie. Technologie i zasady
przygotowania materiałów emisyjnych, projekcji, prezentacji.

METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia praktyczne, wykład, projekcja, analiza dyskusja, konsultacje, praca własna.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Umie tworzyć i realizować własne koncepcje
artystyczne oraz dysponować
umiejętnościami potrzebnymi do ich
wyrażenia
Potrafi dobierać i stosować plastyczne środki
wyrazu odpowiednie do realizowanych
tematów i ćwiczeń. Rozumie związki łączące
formę i treść
utworu plastycznego
Potrafi wyszukiwać i korzystać z informacji

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

KA1_U01

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, film końcoworoczny.

Ćwiczenia

KA1-U02

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, film końcoworoczny.

Ćwiczenia

KA1-U03

Bieżąca kontrola na zajęciach

Ćwiczenia,
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potrzebnych w procesie kształtowania
ekspresji twórczej i metody pracy (książki,
katalogi, czasopisma, Internet)
Potrafi świadomie posługiwać się narzędziami
warsztatu artystycznego w realizacji prac
plastycznych w wybranym obszarze sztuki
Świadomie posługuje się różnymi technikami i
technologiami, potrafi je łączyć ze sobą
Podejmuje decyzje pozwalające w
indywidualny sposób projektować,
kształtować i realizować własne prace
artystyczne
Umie korzystać z własnej wiedzy, intuicji i
wyobraźni a także potrafi korzystać korekt
wykładowcy w kreacji własnych prac
artystycznych
Jest przygotowana do współdziałania z innymi
w ramach prac projektów zespołowych,
warsztatów, działań plastycznych i
edukacyjnych
Potrafi obserwować proces twórczy
wynikający z działań grupy, włączać się w
niego oraz aktywnie w nim uczestniczyć
Współdziała z grupą – dzieli się z innymi
osobami swoją wiedzą i umiejętnościami
Posiada szeroki zakres umiejętności
warsztatowych w obszarze różnych dyscyplin
artystycznych
Potrafi celowo dobierać materiały i narzędzia
odpowiednie do charakteru realizacji i
swobodnie posługiwać się nimi
Posiada umiejętności warsztatowe
umożliwiające rozwój w kreacji własnych prac
plastycznych
Umie analizować prace i działania artystyczne
ze względu na zastosowane techniki
warsztatowe, świadomie korzystać i
stosować te techniki i technologie we własnej
twórczości
Potrafi tworzyć własne prace i działania
artystyczne oparte na zróżnicowanych
stylistycznie koncepcjach
Potrafi samodzielnie i niezależnie
wykorzystywać swoją wyobraźnię, intuicje i
emocje w kreacji artystycznej
Kształtuje indywidualny styl wypowiedzi
artystycznej
Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę
własnych prac, sformułować ocenę
wartościującą
Rozumie potrzebę uczenia się. Umie
zdobywać, gromadzić, analizować i
interpretować potrzebne do twórczości i
refleksji nad sztuką i kulturą informacje
Potrafi tworzyć koncepcje i realizować
niezależne działania artystyczne nawiązujące
do aktualnych zdarzeń i zjawisk z otaczającej
rzeczywistości
w oparciu o wewnętrzną motywację i
umiejętność organizacji pracy
Posiada wewnętrzną motywację i umiejętność
organizacji pracy
Ma świadomość i potrzebę popularyzacji
dokonań własnych i innych
Potrafi adaptować się do zmiennych
okoliczności występujących podczas
wykonywania pracy twórczej
Jest zdolny do efektywnego wykorzystania:
wyobraźni, intuicji, emocjonalności w trakcie

wykład
KA1-U05

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, film końcoworoczny.

Ćwiczenia

KA1-U05

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, film końcoworoczny.
Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, film końcoworoczny.

Ćwiczenia

KA1-U08

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, film końcoworoczny.

Ćwiczenia

KA1-U09

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne

Ćwiczenia

KA1-U10

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne

Ćwiczenia

KA1-U11

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne
Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, film końcoworoczny.

Ćwiczenia

KA1-U13

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, film końcoworoczny.

Ćwiczenia

KA1-U14

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, film końcoworoczny.

Ćwiczenia

KA1-U15

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne

Ćwiczenia

KA1-U16

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, film końcoworoczny.

Ćwiczenia

KA1-U17

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, film końcoworoczny.

Ćwiczenia

KA1-U18

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, film końcoworoczny,
konsultacje.
Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, film końcoworoczny,
konsultacje.
Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, film końcoworoczny,
konsultacje.

Ćwiczenia

KA1-K02

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, film końcoworoczny.

Ćwiczenia

KA1-K03

Ćwiczenia

KA1-K04

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, film końcoworoczny.
film końcoworoczny, konsultacje.

KA1-K05

Bieżąca kontrola na zajęciach

Ćwiczenia

KA1-K06

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, film końcoworoczny.

Ćwiczenia

KA1-U07

KA1-U12

KA1-U21
KA1-K01
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Ćwiczenia

Ćwiczenia

Ćwiczenia
Ćwiczenia

Ćwiczenia

rozwiązywania zadań i problemów
Potrafi wykorzystać kreatywność myślenia i
twórczą pracę w trakcie rozwiązywania
problemów
Kontroluje swoje emocje i zachowania w
sytuacji stresu związanego z publiczną
prezentacją dokonań
Potrafi ocenić działania innych osób oraz
działania własne
Jest zdolny do pracy zespołowej w ramach
wspólnych projektów i działań
Potrafi podejmować działania negocjacyjne i
organizacyjne
Posiada umiejętność współpracy i integracji
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z
zakresu ochrony własności przemysłowej i
prawa autorskiego
a) podstawową wiedzę i umiejętności w
zakresie technik informatycznych,
przetwarzania tekstów, wykorzystywania
arkuszy kalkulacyjnych, korzystania z baz
danych, posługiwania się grafiką
prezentacyjną, korzystania z usług w sieciach
informatycznych, pozyskiwania i
przetwarzania informacji,

KA1-K07

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, film końcoworoczny.

Ćwiczenia

KA1-K08

Bieżąca kontrola na zajęciach

Ćwiczenia

KA1-K10

Bieżąca kontrola na zajęciach

Ćwiczenia

KA1-K13

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne.
Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne.
Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne.
Bieżąca kontrola na zajęciach,
konsultacje

Ćwiczenia

Bieżąca kontrola na zajęciach, zadania
praktyczne, film końcoworoczny,
konsultacje.

Ćwiczenia,w
ykład

KA1-K14
KA1-K16
KA1-K17
KA1_WU1

Ćwiczenia
Ćwiczenia
Ćwiczenia

WARUNKI ZALICZENIA:
Uczestnictwo we wszystkich ćwiczeniach. Konsultacje. Realizacja
zbioru zadań
praktycznych. Egzamin w postaci projekcji indywidualnie zrealizowanej krótkometrażowej
formy animowanej.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

45

Udział w ćwiczeniach

2,7

10

Udział w konsultacjach

0,3

60

Przygotowanie do ćwiczeń

2

115

RAZEM

5

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bruce Block, „Opowiadanie obrazem tworzenie struktury wizualnej w filmie,TV i mediach
cyfrowych” , Wydawnictwo Wojciech Marzec 2010
Blain Brown, „Światło w filmie” Wydawnictwo Wojciech Marzec 2009
Lidia Zonn, „Wokół montażu” , PWSFTviT 2012
Witold Szymczyk, „ Inscenizacja filmowa. Podręcznik reżyserii”, PWSFTViT 2012
Barry J.C. Purves, „Stop motion. Passion, process and performance"
Joseph Mascelli, „5 tajników warsztatu filmowego” , Wydawnictwo Wojciech Marzec 2007
Jerry Beck „Sztuka animacji. Od ołówka do piksela. Historia filmu animowanego”, Arkady 2006
Zasoby internetu.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.

Mariusz Frukacz, „24 klatki na sekunde. Rozmowy o animacji” , Lokator 2010

PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Łukasz Urbanowski
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P OD S T AW Y M U LTIM E D IÓ W I TE C H N IK PR ZE TW AR Z AN I A
OBR AZU
Ko d p rze d m iot u : 03.4-WA-EASPP-MTPO
T yp p rze d m io t u : wybieralny
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: dr Katarzyna Dziuba

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

3

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

45

3

II

CEL PRZEDMIOTU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przygotowanie studenta do tworzenia szeroko rozumianego obrazu cyfrowego
o różnym zastosowaniu, funkcji, formie itd.,
konstruowanie i analiza koncepcji twórczej odnośnie obowiązujących tematów oraz
adekwatny dobór środków artystycznych,
poszukiwanie i świadome wykorzystywanie cech cyfrowego obrazu graficznego,
twórcze eksperymentowanie z obrazem, łączenie różnych form obrazowania,
rozwinięcie i poszerzenie własnego języka wypowiedzi artystycznej,
rozwijanie świadomości plastycznej i indywidualnej kreatywności,
rozwijanie umiejętności konstruowania idei artystycznych,
nauka programów graficznych,
zapoznanie z podstawami druku cyfrowego i związaną z nią technologią (min. rodzaje
druku cyfrowego i stosowanych w nich podłoży),

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa znajomość obsługi komputera.
Znajomość podstawowych zasad kompozycji obrazu plastycznego.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Konstruowanie obrazu graficznego w przestrzeni wirtualnej komputera – jak i również poza
nim.
-warsztaty
1)- manualne- ,,matryca naturalna”twórcze pozyskiwanie interesujących śladów
graficznych,
-2) -komputerowe- budowanie obrazu z użyciem programów rastrowych do edycji i
przetwarzania obrazu. (Photoshop)
Skanowanie, fotografowanie jako eksperymentalny proces kreacji artystycznej.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Warsztat cyfrowy jako inspiracja.
Łączenie technik (np. tradycyjnych technik graficznych z drukiem cyfrowym)
Proces przygotowania pliku do druku wielkoformatowego.
Metody druku cyfrowego.
Podłoża stosowane w artystycznym druku cyfrowym
Poruszanie się w obszarach szeroko rozumianych zagadnień graficznych związanych z
artystyczną grafiką cyfrową.

METODY KSZTAŁCENIA:
Warsztaty i ćwiczenia, konsultacje (również mailowe), dyskusje, pokazy i wykłady.
Najlepsze prace biorą udział w wystawie końcoworocznej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

METODY WERYFIKACJI

SYMBOLE
EFEKTÓ
W

FORMA
ZAJĘĆ

Posiada wiedzę na temat struktury dzieła
plastycznego (wizualnego)

KA1-W04

Dyskusja, bieżące przeglądy w
trakcie trwania semestru,

Ćwiczenia,
warsztaty
wykład,
pokazy

Potrafi dobierać i stosować plastyczne środki
wyrazu odpowiednie do realizowanych
tematów i ćwiczeń. Rozumie związki łączące
formę i treść
utworu plastycznego

KA1-U02

Dyskusja, bieżące przeglądy w
trakcie trwania semestru,

Ćwiczenia,
prelekcje,
pokazy

Potrafi świadomie posługiwać się narzędziami KA1-U05
warsztatu artystycznego w
Realizacji prac plastycznych w wybranym
obszarze sztuki

Dyskusja, bieżące przeglądy w
trakcie trwania semestru,

Ćwiczenia,

Świadomie posługuje się różnymi technikami i KA1-U06
technologiami, potrafi je łączyć ze sobą

Dyskusja, bieżące przeglądy w
trakcie trwania semestru,

Ćwiczenia,

Potrafi celowo dobierać materiały i narzędzia
odpowiednie do charakteru realizacji i
swobodnie posługiwać się nimi

KA1-U13

Dyskusja, bieżące przeglądy w
trakcie trwania semestru,wystawa
końcoworoczna

Ćwiczenia,

Posiada umiejętności warsztatowe
umożliwiające rozwój w kreacji własnych prac
plastycznych

KA1-U14

Dyskusja, bieżące przeglądy w
trakcie trwania semestru,wystawa
końcoworoczna

Ćwiczenia,
warsztaty,

WARUNKI ZALICZENIA:
Podstawą do zaliczenia i uzyskania oceny jest systematyczne uczestniczenie w zajęciach i
realizacja postawionych zadań w formie wydruku cyfrowego lub technik mieszanych lub
innych form prezentacji np. projekcji.
Ocena jest wypadkową frekwencji, osiągniętych wyników i zaangażowania w przebieg
procesu dydaktycznego.
Skala ocen: 2 do 5+

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

25

Udział w ćwiczeniach

1,5

5

Udział w konsultacjach

0,5

15

Przygotowanie do ćwiczeń

1

45

RAZEM

3
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Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

LITERATURA PODSTAWOWA:
Katalogi z konkursów i wystaw oraz strony internetowe dotyczące tych wydarzeń min:

1.
2.
3.
4.
5.

5 Biennale grafiki studenckiej – Poznan 2007 (i wczesniejsze edycje)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

7 Triennale Grafiki Polskiej, Katowice 2009, BWA Katowice

20.
21.
22.

„Zastosowanie druku cyfrowego w praktyce grafiki artystycznej” Prof. A. Romaniuk ASP Katowice 2002

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Interaktywne Media Sztuki,red A. Porczak, ASP Kraków 2009

6 Biennale grafiki studenckiej – Poznan 2009
7 Biennale grafiki studenckiej – Poznan 2011
8 Biennale grafiki studenckiej – Poznan 2013
ARSGRAFIA – PrintArt 2009, Międzynarodowe Triennale PrintArt Kraków - Katowice 2009, wydawca ASP w
Katowicach
8 Triennale Grafiki Polskiej, Katowice 2012, BWA, Katowice
Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej- Kraków 2006, 2009, 2012
Międzynarodowe Triennale Grafiki – Kraków 2006, 2009, 2012
Kolor w Grafice Toruń 2003, 2006, 2009,2012, Galeria Sztuki Wozownia
Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej – Gdynia 2008, 2010, 2012
Podręczniki do programów graficznych min:
Adobe Photoshop CS5/CSP PL , Helion, 2011
Po prostu Photoshop CS5/CSP PL, Helion 2011, Elaine Weinmann, Peter Lourekas
Sztuka w Polsce 1945- 2005, A. Rottenberg,Stentor, Warszawa 2005
,,Digital art”, Christiane Paul, Thames& Hudson world of art ,2003
,,Printmaking at the edge’’ Richard Noice, 2006
,,Colour in art ‘’ John Gage ,Thames& Hudson world of art, 2006
„Grafika współczesna :Między unikatem a elektroniczną kopią: referaty z sesji naukowej zorganizowanej w
ramach programu Międzynarodowego Triennale Grafiki Kraków, 1999
Lev Manovich, Język nowych mediów, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006
R.W.Kluszczyński, Sztuka Interaktywna-Od dzieła –instrumentu do interaktywnego spektaklu, Wydawnictwo
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010
Estetyka cyfrowa, N.Bolz, przeł J.Ostaszewski, red.A. Gwóźdź
Sztuka i iluzja, B.Gombrich, PWN,Warszawa 1984
Punkt,linia,płaszczyzna, W.Kandinsky, Warszawa 1989
Sztuka w Polsce 1945- 2005, A. Rottenberg, ,Stemtor, Warszawa 2005
Sztuka i percepcja wzrokowa, R.Arnheim,PWN,Warszawa 1979

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Czasopisma, strony www, książki:
1.

,,Arteon” „Format” ,,2+3D",,,Notes", ,,Autoportret’’ Exit’’ ‘’Grafia (2004-2008)

2.

Strony www:

3.

www:triennial.cracow.pl (Stowarzyszenie Miedzynarodowe Triennale Grafiki- Kraków)

4.

www:icondata.trienial.cracow.pl (wirtualne muzeum współczesnej grafiki)

5.

www:polishprintmaking.com

6.

www:arteon.pl

7.

www:obieg.pl

8.

,,Namietnosci i inne przypadki, /Izabella Gustowska: Passions and Other Cases,

Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa 2001,
9.

,,Społeczeństwo informacyjne, Cyberkultura. Sztuka Multimediów,

R.W.Kluszczyński, Rabid, Kraków 2001,
10. ,,Skanowanie cyfrowe dla profesjonalistów", Busch David D.
11. ,,Sztuka i percepcja wzrokowa” Rudolf Arnheim
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12.
13.
14.
15.
16.

,,KOLOR kurs dla artystów i projektantów” David Hornung, Universitas, 2009
,,Contemporary graphic art. in Poland”R. Noyce– Craftsman House – 1997
Wprowadzenie w problematykę widzenia, WFP,ASP Kraków,Jan Pamuła
Główne kontrowersje estetyki współczesnej, B.Dziemidok
Wprowadzenie w problematyke widzenia, WFP, ASP Kraków

PROGRAM OPRACOWAŁ:
dr Katarzyna Dziuba
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PR OJ E K TO W AN I E N A P OTR ZE B Y IN TE R N E TU
Ko d p rze d m iot u : 03.4-WA-EASPP-PPI
T yp p rze d m io t u : wybieralny
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: mgr Paweł Andrzejewski

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

5

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

45

3

V

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności tworzenia elementów
graficznych na potrzeby internetu. Zapoznanie z aplikacjami do tworzenia layoutów stron
www, aplikacjami do tworzenia i edycji witryn oraz systemami zarządzania treścią CMS
(Content Management System).

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Obsługa komputera w stopniu średnio-zaawansowanym

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Przekazanie wiedzy z zakresu tworzenia i edycji grafiki na potrzeby internetu. Zapoznanie z
rodzajami stron internetowych oraz technologiami wykorzystywanymi do realizacji projektu.
Instalacja, konfiguracja i administrowanie systemów zarządzania treścią CMS (Wordpress,
Drupal...) Zapoznanie studenta z zaawansowanymi narzędziami przeznaczonymi do
tworzenia i edycji witryn, tradycyjną i interaktywną publikacją materiałów (m.in. Photoshop,
Illustrator, Dreamweaver, Flash, InDesign).

METODY KSZTAŁCENIA:
wykład, pokaz, ćwiczenia, dyskusja, prezentacja multimedialna

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU

SYMBOLE
EFEKTÓW

Potrafi świadomie posługiwać się narzędziami
warsztatu artystycznego w realizacji prac
plastycznych w wybranym obszarze sztuki

KA1-U05

Świadomie posługuje się różnymi technikami i
technologiami, potrafi je łączyć ze sobą

KA1-U06

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

projekt, dyskusja, bieżąca kontrola na
zajęciach

Ćw.

Wydział Artystyczny
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WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest wykonanie przewidzianych planem zajęć ćwiczeń
(zgodnie z wytycznymi prowadzącego) i aktywna obecność na zajęciach.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

45

Udział w ćwiczeniach

1,5

45

Udział w konsultacjach

1,5

60

Przygotowanie do ćwiczeń

2

150

RAZEM

5

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.

Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce, Marek Kasperski, Anna Boguska-Torbicz,
wyd. Helion
Tworzenie stron WWW. Kurs, Radosław Sokół, wyd. Helion
Responsywne strony WWW, Technologia na start!, Andrew Fisher,Earle Castledine, wyd. Helion
Adobe Dreamweaver CS6/CS6 PL – OFICJALNY PODRĘCZNIK
Adobe Flash CS6/CS6 PL – OFICJALNY PODRĘCZNIK

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.
5.

Darmowe sposoby na tworzenie profesjonalnych stron WWW. Podręcznik webmastera, Mark
William Bell, wyd. Helion
jQuery. Tworzenie animowanych witryn internetowych, Wojciech Majkowski, wyd. Helion
Responsywne i wydajne projekty internetowe. Szybkie aplikacje dla każdego, Tom Baker, wyd.
Helion
„Typografia komputerowa”, S.G Wheeler, G.S. Wheeler, Exit, Warszawa
„Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce”, Paweł Zakrzewski, wyd. Helion

PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Paweł Andrzejewski

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FOTOGR AFI A
Ko d p rze d m iot u : 03.4-WA-EASPP-FOTF
T yp p rze d m io t u : wybieralny
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: kw. art. I st. Helena Kardasz

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie z oceną

3

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

45

3

II

CEL PRZEDMIOTU:
Rozpoznanie roli fotografii w sztuce współczesnej. Doświadczenie fotografii jako
autonomicznego (posiadającego swoją własną tradycję) środka wypowiedzi.
Semestr II - nabycie podstawowych umiejętności warunkujących prawidłowość rejestracji
obrazu fotograficznego (praca z aparatem fotograficznym - zapis cyfrowy prawidłowość parametrów). Uświadomienie udziału różnorodnych elementów w
budowaniu znaczeń obrazu fotograficznego: kreatywna rola światła, przełożenie przestrzeni
na płaszczyznę, element ruchu w fotografii.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Zajęcia ćwiczeniowe studyjne w grupie, interpretacja tematów w oparciu o zapis: cyfrowy.
Przykładowe zagadnienia: fotografia światła, fotografia przestrzeni. Tematy proponowane do
pracy indywidualnej.

METODY KSZTAŁCENIA:
Systematyczne zajęcia w grupie - przedstawianie wybranych tematów i zagadnień przy
pomocy prezentacji wizualnych, wspólne realizacje niektórych ćwiczeń w salach
laboratoryjnych Pracowni Fotografii, konsultacje indywidualne w odniesieniu do realizacji
programu. Dyskusja w grupie w ramach przeglądów: śródsemestralnym i semestralnym.

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Ma podstawową wiedzę w zakresie pojęć
stosowanych do opisu dzieła plastycznego w
zakresie fotografii
Potrafi scharakteryzować fotograficzne środki
wyrazu w pracy artystycznej

SYMBOLE
EFEKTÓW

METODY WERYFIKACJI

FORMA
ZAJĘĆ

KA1-W01

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-W02

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

Posiada wiedzę na temat struktury dzieła
plastycznego (wizualnego) w obszarze
fotografii
Umie korzystać z własnej wiedzy, intuicji i
wyobraźni a także potrafi korzystać z korekt
wykładowcy w kreacji własnych prac
artystycznych
Posiada umiejętności warsztatowe
umożliwiające rozwój w kreacji własnych prac
plastycznych
Umie analizować prace i działania artystyczne
ze względu na zastosowane techniki
warsztatowe, świadomie korzystać i stosować
te techniki i technologie we własnej
twórczości
Kształtuje indywidualny styl wypowiedzi
artystycznej
Potrafi ocenić działania innych osób oraz
działania własne

KA1-W04

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-U08

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-U14

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-U15

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-U18

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

KA1-K10

konsultacje, zadania realizowane w grupie

Ćw.

WARUNKI ZALICZENIA:
Uczestniczenie w zajęciach, realizacja tematów proponowanych do pracy indywidualnej;
udział w przeglądach: śródsemestralnym i semestralnym. Końcowe przedstawienie prac.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

45

udział w ćwiczeniach

1,6

40

praca indywidualna, realizacja tematów

1,4

85

RAZEM

3

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.

Benjamin Walter, „Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej”, w: „Anioł historii”, red. H.
Orłowski, Wyd. Poznańskie, Poznań 1996
Brauchitsch Boris von, „Mała historia fotografii”, Cyklady, Warszawa 2004
Sontag Susan, „O fotografii”, Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1989
Tomaszczuk Zbigniew, „Łowcy obrazów. Szkice o fotografii”, CAK, Warszawa 1998

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
6.
7.
8.
9.

Flusser Vilém, „Ku filozofii fotografii”, folia academiae, Katowice 2004
„Fotografia: realność medium”, praca zbiorowa pod red. G. Dziamskiego, A. Kępińskiej, S.
Wojneckiego, ASP Poznań, Poznań 2000
Michałowska Marianna, „Niepewność przedstawienia. Od kamery obskury do współczesnej
fotografii”, Rabid, Kraków 2004
Rouillé André, „Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną”, Universitas, Kraków
2007

PROGRAM OPRACOWAŁ:
kw. art. I st. Helena Kardasz
UWAGI:
Studenci, którzy dokonali wyboru modułu fakultatywnego w zakresie mediów cyfrowych i
projektowania graficznego, kontynuują zajęcia w Pracowni Fotografii w ramach III i IV semestru.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

PRZESTRZEŃ WSPÓLNA
Ko d p rze d m iot u : 03.6-WA-EASPP-FAKF
T yp p rze d m io t u : wybieralny
Ję zyk n au cza n ia : polski
O dp o wie d zia ln y za p rze d m io t : nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P ro wa d zą cy: mgr Marta Gendera

Forma
zaliczenia

Punkty
E C TS

zaliczenie

1

Studia stacjonarne
W yk ł ad

15

1

III

CEL PRZEDMIOTU:
Zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi przestrzeni publicznej;
Zapoznanie studentów z przykładami działań artystycznych i społecznych w przestrzeni
publicznej w Polsce i za granicą;
Zapoznanie uczestników zajęć z aktualnymi tendencjami architektonicznymi i
urbanistycznymi w projektowaniu miast;

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa znajomość zagadnień ze sztuki współczesnej.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Na zajęciach przeanalizowane zostaną zagadnienia dotyczące przestrzeni publicznej, z
elementami urbanistyki i projektowania miejskiego. Punktem wyjścia dla fakultetu będzie
działalność artystyczna i społeczna w przestrzeni miast w Polsce i na świecie. W ramach
zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi pojęciami przestrzeni publicznej oraz
konkretnymi przykładami działalności artystów i miejskich aktywistów. Na zajęciach
omówione zostaną również aktualne tendencje rozwoju miast w zakresie kształtowania
otwartych przestrzeni.

METODY KSZTAŁCENIA:
wykład, krótkie formy warsztatowe, dyskusja

EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY WERYFIKACJI OSIĄGANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:
OPIS EFEKTU
Posiada wiedzę w zakresie przedmiotów
humanistycznych poszerzających wiedzę
ogólną dotyczącą różnych dziedzin sztuki i
kultury

SYMBOLE
EFEKTÓW
KA1-W14

METODY WERYFIKACJI
Aktywność w dyskusji na zajęciach

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

FORMA
ZAJĘĆ
W

WARUNKI ZALICZENIA:
uczestnictwo w zajęciach

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
LICZBA GODZIN

RODZAJ OBCIĄŻENIA PRACĄ STUDENTA

ECTS

15

udział w zajęciach

1

15

RAZEM

1

LITERATURA PODSTAWOWA:
6.

Jan Gehl, Życie pomiędzy budynkami. Użytkowanie przestrzeni pomiędzy budynkami, Kraków, 2009

7.

Jan Gehl, Miasta dla ludzi, Kraków, 2014

8.

Jane Jacobs, Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, Warszawa, 2015

9.

Project for Public Spaces, Jak przetworzyć Miejsce. Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych:
http://www.mck.pk.edu.pl/panel/dokumenty/PPS,%20Jak_przetworzyc_miejsce.pdf

10. Justin McGuirk, Radykalne Miasta, Warszawa, 2015

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
-

PROGRAM OPRACOWAŁ:
mgr Marta Gendera

Wydział Artystyczny
Kierunek: Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych
studia I stopnia

