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1.

Wskazanie związku z misją uczelni i jej strategią rozwoju:

Uniwersytet Zielonogórski powstał w wyniku połączenia dwu zielonogórskich uczelni, Politechniki
Zielonogórskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego. Zgodnie ze Statutem
Uniwersytetu Zielonogórskiego podstawowymi kierunkami działalności uniwersytetu są: prowadzenie
badań naukowych, kształcenie studentów i doktorantów oraz upowszechnianie i pomnażanie
osiągnięć nauki, techniki, sztuki i kultury.
Uniwersytet kieruje się w swojej działalności zasadami zgodnymi z Kartą Uniwersytetów
Europejskich. Uniwersytet wspiera indywidualizację kształcenia studentów. Proces edukacyjny
w Uniwersytecie Zielonogórskim jest organizowany z poszanowaniem zasady spójności kształcenia
i badań naukowych oraz prawa studiujących do swobodnego rozwijania ich zamiłowań
i indywidualnych uzdolnień.
Program kształcenia na kierunku GRAFIKA wpisuje się w strategię rozwoju Uniwersytetu
Zielonogórskiego i działań na poziomie Wydziału Artystycznego. O dużym zainteresowaniu
kierunkiem świadczy stosunkowo duża liczba kandydatów na studia a absolwenci kierunku mają
otwartą drogę do dalszego studiowania w macierzystej uczelni bądź studia drugiego stopnia
odbywają z powodzeniem w uczelniach artystycznych w kraju oraz poza granicami.

2.
Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy)
i kontynuacji kształcenia przez absolwentów:
Absolwent kierunku GRAFIKA jest przygotowany do samodzielnej pracy twórczej w dziedzinach sztuk
plastycznych. Posiada umiejętności warsztatowe i kompetencje społeczne pozwalające mu
samodzielnie i w grupie realizować projekty warsztatowe i zlecenia projektowe na poziomie
satysfakcjonującym zleceniodawców. Może znaleźć zatrudnienie w studiach graficznych,
wydawnictwach, drukarniach, galeriach sztuki i salonach wystawowych, ma wiedzę i umiejętności
pozwalające na kontynuację studiów drugiego stopnia.
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3.

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydatów):

Osoba przystępująca do postępowania rekrutacyjnego powinna posiadać ogólną wiedzę dotyczącą
historii sztuki, świadomość aktualnych tendencji i ciekawość życia artystycznego. Powinna posiadać
podstawowe umiejętności warsztatowe predestynujące ją do studiowania na wybranym kierunku.
Powinna również posiadać podstawowe umiejętności potrzebne do korzystania ze współczesnych
narzędzi służących rozwojowi wiedzy i umiejętności warsztatowych.

4.

Zasady rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na kierunek GRAFIKA przebiega dwuetapowo.
Etap 1 to egzamin z przedmiotów praktycznych który uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał
łącznie z dwóch sprawdzianów, co najmniej 30 punktów.
Etap 2 to część teoretyczna (0 ‐ 10 punktów), obejmująca dla „nowej" matury ‐ konkurs świadectw
uwzględniający wyniki uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego z przedmiotu historia sztuki a
dla „starej" matury ‐ rozmowa kwalifikacyjna, obejmuje wiedzę z zakresu historii sztuki. Liczba
punktów do listy rankingowej jest sumą liczb punktów za oba etapy.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek GRAFIKA ma prawo wskazać w jednym podaniu
o przyjęcie na studia ‐ poza kierunkiem, na który chce być przyjęty w pierwszej kolejności
dodatkowo drugi kierunek spośród:
architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych lub malarstwo,
na który chciałby być zakwalifikowany (w ramach wolnych miejsc) i może być kwalifikowany wg
obowiązujących dla danego kierunku zasad i harmonogramu rekrutacji.

II.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

1.

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

WIEDZA
1) z zakresu realizacji prac artystycznych
K_W01

ma podstawową wiedzę z zakresu BHP pracowni graficznych

A1_W10

K_W02

ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w zakresie różnych
dyscyplin plastycznych

A1_W10

K_W03

posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z
grafiką warsztatową oraz grafiką projektową

A1_W10

K_W04

posiada wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych
grafice, dyscyplin artystycznych

A1_W10

K_W05

posiada wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych z zakresu
grafiki warsztatowej i projektowej

A1_W10
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2) wiedza i rozumienie kontekstu sztuk plastycznych
K_W06

zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin
artystycznych (malarstwo, rysunek, rzeźba, multimedia) – zna publikacje związane z
tym zagadnieniem

A1_W11

K_W07

zna i rozumie linie rozwojowe w historii grafiki – zna publikacje związane z tym
zagadnieniem

A1_W11

K_W08

wykazuje się ogólną znajomością stylów w sztuce i ich twórczych tradycji

A1_W12

K_W09

wykazuje się poszerzoną znajomością stylów w grafice i ich twórczą tradycją

A1_W12

K_W10

wykazuje się ogólną wiedzą na temat współczesnych trendów w sztuce

A1_W12

K_W11

wykazuje się szeroką wiedzą na temat współczesnych trendów w zakresie grafiki
warsztatowej i dyscyplin pokrewnych

A1_W12

K_W12

wykazuje się szeroką wiedzą na temat współczesnych trendów w zakresie grafiki
projektowej i dyscyplin pokrewnych

A1_W12

K_W13

posiada wiedzę dotyczącą technologii w zakresie grafiki warsztatowej; ma wiedzę n/t
rozwoju technologicznego w/w

A1_W13

K_W14

posiada wiedzę dotyczącą technologii w zakresie grafiki projektowej; ma wiedzę n/t
rozwoju technologicznego w/w

A1_W13

K_W15

ma wiedzę n/t finansowych, marketingowych i prawnych aspektów związanych z
wykonywaniem zawodu artysty plastyka

A1_W14

K_W16

zna zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami w szeroko pojętej
grafice i wie jak je wykorzystać w praktyce (np. wiedza n/t korzystania z jakości
interdyscyplinarnych)

A1_W15

UMIEJĘTNOŚCI
1) umiejętności ekspresji artystycznej
K_U01

umie tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne

A1_U14

K_U02

umie zachować niezależność koncepcji artystycznej

A1_U14

K_U03

umie wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pokrewnych dyscyplin
artystycznych dla potrzeb pełnego wyrażenia idei dzieła plastycznego

A1_U14

2) umiejętności realizacji prac artystycznych
K_U04

umie rozpoznawać i świadomie dobierać narzędzia warsztatu graficznego do założonej
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A1_U15

realizacji
K_U05

umie przygotować miejsce pracy zgodnie z podstawowymi zasadami BHP

A1_U15

K_U06

umie świadomie posługiwać się dobranymi narzędziami w zakresie działań graficznych

A1_U16

K_U07

umie świadomie łączyć technologie graficzne dla osiągnięcia pożądanego efektu

A1_U16

K_U08

umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie realizacji i projektowania realizacji
własnych

A1_U17

K_U09

umie świadomie z powodzeniem i bez kompromisów kreować autorskie idee wg
wcześniej przyjętych założeń

A1_U17

3) umiejętności pracy w zespole
K_U10

umie współdziałać z innymi osobami w zespole

A1_U18

K_U11

umie dzielić się swoją wiedzą i pomysłami z innymi osobami w zespole

A1_U18

K_U12

umie podporządkować się i działać na rzecz priorytetów grupy

A1_U18

4) umiejętności warsztatowe
K_U13

posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych w zakresie grafiki warsztatowej
lub grafiki projektowej

A1_U19

K_U14

posiada podstawowy zakres umiejętności warsztatowych w zakresie dyscyplin
graficznych pozostających poza jego głównym nurtem zainteresowań

A1_U19

K_U15

umie poruszać się w wielu płaszczyznach warsztatowych wzajemnie je uzupełniając
wg indywidualnych potrzeb

A1_U19

K_U16

umie świadomie poruszać się w obszarach warsztatu graficznego w zgodzie z ogólnie
przyjętymi zasadami BHP

A1_U19

K_U17

opanował techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych umożliwiające ciągły rozwój
poprzez samodzielną pracę

A1_U20

5) umiejętności kreacji artystycznej
K_U18

posiada doświadczenie w realizowaniu własnych działań artystycznych opartych na
zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego
wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności

A1_U21

K_U19

umie wykorzystywać wiedzę dotyczącą współczesnych nurtów w zakresie grafiki
projektowej i warsztatowej

A1_U21
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K_U20

umie nadać autonomiczną jakość kreowanym przez siebie koncepcjom

A1_U21

6) umiejętności werbalne
K_U21

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

A1_U22

K_U22

posiada umiejętność pisemnego i werbalnego opisywania wykreowanych przez siebie
koncepcji

A1_U22

K_U23

posiada umiejętność publicznej eksplikacji i obrony autonomicznych koncepcji
twórczych

A1_U22

K_U24

ma umiejętności językowe w zakresie grafiki i dziedzin pokrewnych zgodne z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego

A1_U23

7) umiejętności w zakresie publicznych prezentacji
K_U25

zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych realizacji

A1_U24

K_U26

potrafi komponować przestrzeń wystawienniczą dla prezentacji zbiorowych i
indywidualnych

A1_U24

K_U27

potrafi zintegrować aranżację przestrzeni wystawienniczej z założoną ideą przewodnią
danej prezentacji

A1_U24

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1) niezależność
K_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

A1_K01

K_K02

samodzielnie gromadzi i aktualizuje doświadczenia związane z szeroko pojmowaną
sferą sztuki

A1_K01

K_K03

samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania,
analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej
argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy

A1_K02

K_K04

samodzielnie upowszechnia dokonania własne i innych poprzez ich publikowanie
(np. społecznościowe fora internetowe)

A1_K02

K_K05

sprzyja kreatywnym postawom nonkonformistycznym

A1_K02
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2) uwarunkowania psychologiczne
K_K06

efektywnie wykorzystuje: wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, kreatywność,
elastyczność myślenia, aktywną obserwację, analizę otaczającej rzeczywistości

A1_K03

K_K07

potrafi sprostać zapotrzebowaniu społecznemu w kontekście publicznych prezentacji

A1_K03

K_K08

jest wrażliwy na potrzeby społeczne; jest etyczny w działaniach

A1_K03

3) krytycyzm
K_K09

posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki, podejmowania refleksji i
dyskursu w obszarach społecznych i artystycznych; potrafi oceniać poddaje się ocenie

A1_K04

K_K10

potrafi poddać analizie dzieła i koncepcje artystyczne, ich znaczenia, nie poddając się
subiektywnemu punktowi widzenia

A1_K04

4) komunikacja społeczna
K_K11

posiada umiejętność pracy zespołowej, integracji w grupach docelowych, przystępnej
formy prezentacji zadań, socjalizacji

A1_K05

K_K12

potrafi inspirować do działań zarówno twórczych jak i animacyjnych

A1_K05

5) ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego
K_K13

zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego

A1_K06

2.
Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty
kształcenia – z komentarzami
Symbol

Obszarowe efekty kształcenia

Odniesienie do
efektów
kierunkowych

Wiedza
A1_W10

ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych ze
studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością oraz wiedzę dotyczącą
środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych dyscyplin
artystycznych
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KA1_W01
KA1_W02
KA1_W03
KA1_W04
KA1_W05

A1_W11

zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych

KA1_W06
KA1_W07

dyscyplin artystycznych oraz zna publikacje związane
z tymi zagadnieniami
A1_W12

wykazuje się znajomością stylów w sztuce i związanych z nimi

KA1_W08
KA1_W09

tradycjami twórczymi
KA1_W10
KA1_W11
KA1_W12
A1_W13

zna określony zakres problematyki związanej z technologiami
KA1_W13
stosowanymi w danej dyscyplinie artystycznej (w ujęciu całościowym)
KA1_W14
i jest świadoma rozwoju technologicznego związanego
ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

A1_W14

ma wiedzę dotyczącą finansowych, marketingowych i prawnych

KA1_W15

aspektów związanych z wykonywaniem zawodu artysty
plastyka
A1_W15

zna powiązania i zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi

KA1_W16

elementami związanymi ze studiowanym kierunkiem
studiów
Umiejętności
A1_U14

umie tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne oraz

KA1_U01
KA1_U02

dysponować umiejętnościami potrzebnymi do ich wyrażenia
KA1_U03

A1_U15

umie świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego

KA1_U04
KA1_U05

w wybranych obszarach działalności plastycznej
A1_U16

A1_U17

umie świadomie posługiwać się właściwą techniką i technologią

KA1_U06

w trakcie realizacji prac artystycznych

KA1_U07

umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie do realizacji

KA1_U08
KA1_U09

i projektowania własnych prac artystycznych
A1_U18

jest przygotowana do współdziałania i pracy z innymi osobami
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KA1_U10
KA1_U11

A1_U19

w ramach prac zespołowych

KA1_U12

posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających

KA1_U13
KA1_U14
KA1_U15

realizację własnych koncepcji artystycznych

KA1_U16
A1_U20

opanowała efektywne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych,

KA1_U17

umożliwiające ciągły rozwój poprzez samodzielną pracę
A1_U21

A1_U22

A1_U23

posiada doświadczenie w realizowaniu własnych działań artystycznych

KA1_U18

opartych na zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze
swobodnego i niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i
emocjonalności

KA1_U19

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

KA1_U21

ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin

KA1_U24

KA1_U20

KA1_U22
KA1_U23

artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego
A1_U24

zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami
własnych dokonań

KA1_U25
KA1_U26
KA1_U27

Kompetencje społeczne
A1_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

KA1_K01
KA1_K02

A1_K02

samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami

KA1_K03
KA1_K04
KA1_K05

zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i
formułowania krytycznej argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i
umiejętnością organizacji pracy
A1_K03

jest zdolna do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności,
zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania
problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i
zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych
zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom
związanym z publicznymi występami lub prezentacjami
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KA1_K06
KA1_K07
KA1_K08

A1_K04

A1_K05

posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki w stosunku do działań
innych osób, podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych
aspektów związanych z własną pracą

KA1_K09
KA1_K10

posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia
KA1_K11
KA1_K12

w społeczeństwie, w szczególności:
— pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,
— negocjowania i organizowania,
— integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć
kulturalnych,
— prezentowania zadań w przystępnej formie — z zastosowaniem
technologii informacyjnych
A1_K06

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony

KA1_K13

własności przemysłowej i prawa autorskiego
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III.

POGRAM STUDIÓW

1.

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji:

2.

Liczba semestrów:

3.

Opis poszczególnych modułów kształcenia

180
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A. MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 270 godzin
Moduł KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO to 6 przedmiotów teoretycznych i wychowanie fizyczne, łącznie 270
godzin zajęć. Przedmioty teoretyczne pozwalają, poprzez znajomość języków obcych, poruszać się
w zasobach sztuki światowej, uczestniczyć w programach wymiany międzynarodowej studentów,
poprzez znajomość technologii informacyjnych pozwalają w świadomy sposób korzystać
z udogodnień programów ułatwiających wszelkiego rodzaju komunikację a przedmiot ochrony
własności intelektualnej uświadamia potrzebę funkcjonowania w przestrzeni sztuki w sposób zgodny
z prawem. Fakultety natomiast poszerzają horyzonty zainteresowań o rejony które są poza
podstawowymi tematami kształcenia zawodowego.
B. MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO 855 godzin
Moduł KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO obejmuje 7 przedmiotów teoretycznych w łącz‐
nym wymiarze 315 godzin oraz 8 przedmiotów praktycznych realizowanych w czasie 540 godzin.
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Część teoretyczna składa się z przedmiotów humanistycznych, pozwalających na uzyskanie wiedzy
w zakresie historii sztuki, filozofii, estetyki, socjologii sztuki oraz wiedzę opisującą mechanizmy
funkcjonowania rynków sztuki.
Część praktyczna to szeroki wachlarz przedmiotów realizowanych w pracowniach artystycznych,
takich jak: malarstwo, rzeźba, rysunek, rysunek anatomiczny, wideo, fotografia. Przedmioty rozwijają
świadomość plastyczną, poszerzają umiejętności manualne, rozbudowują wiedzę o kompozycji,
analizie tematu, widzeniu kadrem, dają szansę poznania współczesnych narzędzi obrazowania.
C. MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO 1530 godzin
Moduł KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO to przede wszystkim wybieralne pracownie grafiki
warsztatowej i projektowej, seminaria licencjackie dyplomowe oraz praktyka zawodowa i plener
artystyczny. Wszystko w wymiarze 1530 godzin z czego większość to czas spędzony w pracowniach
kierunkowych i dyplomujących. Student poznaje wszystkie techniki warsztatowe od tradycyjnych po
współczesne oraz pełen zestaw pracowni grafiki projektowej. Dzięki temu ma szansę wybrać jako
dyplomową tę, która najbardziej odpowiada jego zainteresowaniom. Poprzez obligatoryjny wybór
pracowni wolnego wyboru innej niż dyplomująca może poszerzyć zakres wiedzy o elementy
pozwalające na znalezienie zatrudnienia poza obszarem jego głównych zainteresowań.
W zrozumieniu rynku pomagają praktyki zawodowe odbywane w studiach graficznych bądź salonach
wystawowych.

4.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk

Praktyka ciągła 3 tygodniowa, po 4 semestrze studiów. Odbywa się w studiach graficznych, zakładach
drukarskich, wydawnictwach, biurach wystaw i galeriach.

5.
Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia (dla programu) z odniesieniem do
konkretnych modułów kształcenia, form zajęć i sprawdzianów.
Efekty kształcenia z poszczególnych przedmiotów są rozliczane przez prowadzącego na zasadzie
przyjętej w programie studiów i sposób określony w planie studiów. Dla przedmiotów teoretycznych
i praktycznych zawodowych są to zaliczenia z oceną bądź zaliczenia. Z tym, że w przedmiotach
teoretycznych mogą to być prace pisemne lub testy a przedmioty praktyczne zaliczane są poprzez
wykonanie odpowiednich ćwiczeń udokumentowanych pracami malarskimi, rysunkowymi,
przedmiotami artystycznymi, drukami i pracami zapisanymi w formie elektronicznej.
6.

Plan studiów z zaznaczeniem modułów podlegających wyborowi przez studenta

A. MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
W module kształcenia ogólnego wyborowi przez studenta podlegają języki obce oraz fakultety
Wychowanie fizyczne
Język obcy 1_2_3_4
Technologie informacyjne
Fakultet 1
Fakultet 2
Fakultet 3
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Ochrona własności intelektualnej

B. MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO
W module kształcenia podstawowego studenci do wyboru mają pracownie rysunkowe i malarskie.
Historia sztuki 1_2_3_4
Tendencje w sztuce współczesnej
Historia grafiki
Filozofia 1_2
Estetyka
Socjologia sztuki
Marketing sztuki
Fotografia intermedialna 1_2
Fotografia dokumentalna 1_2
Podstawy wideo
Rysunek anatomiczny 1_2
Rysunek 1_2_3_4 (pracownia do wyboru studenta od _3)
Malarstwo 1_2
Rzeźba 1_2
Struktury wizualne 1_2

C. MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO
W module kształcenia kierunkowego jest największa możliwość wyboru pracowni zarówno w technikach warsztatowych
jak i pracowni projektowania graficznego. Student ma również możliwość wyboru Pracowni Wolnego Wyboru PWW
spośród wszystkich pracowni ISW. Z pracowni graficznych student wybiera jako PWW pracownię inną niż dyplomowa.
Daje to szansę na uzyskanie dodatkowych umiejętności przydatnych na rynku pracy czy to w studiach graficznych,
galeriach sztuki czy ośrodkach kultury. Oczywiście wyborowi przez studenta podlega również pracownia dyplomująca
pozwalająca na realizację własnych zamierzeń artystycznych w dziedzinie grafiki warsztatowej lub projektowej.
Podstawy grafiki warsztatowej (po jednej pracowni w każdym sem.)1_2_3
1. Pracownia art. druku płaskiego (litografia i sitodruk)
2. Pracownia art. wklęsłodruku i wypukłodruku
3. Pracownia art. druku cyfrowego i grafiki przestrzennej
Podstawy grafiki projektowej 1_2
Pracownia grafiki warsztatowej 1_2 (jedna z trzech pracowni grafiki warsztatowej do wyboru)
Pracownia grafiki projektowej 1_2_3 (jedna z trzech pracowni grafiki projektowej do wyboru):
1. Pracownia projektowa (plakatu i ilustracji)
2. Pracownia projektowa (typografii, projektowania znaku i identyfikacji wizualnej)
3. Pracownia projektowa ( wydawnictw i komunikatu wizualnego)
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Przygotowanie do druku 1_2
Podstawy multimediów i technik przetwarzania obrazu 1_2
Pracownia wolnego wyboru 1_2_3_4_5 (do wyboru studenta)
Praktyka zawodowa ciągła 3 tygodniowa ‐ realizacja po 4 semestrze
Plener artystyczny ‐ do zaliczenia w ciągu 3 lat studiów
Pracownia dyplomująca
Seminarium licencjackie
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MODUŁ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

270 godzin

WYCHOWANIE FIZYCZNE I, II
Ko d prze dm i o tu : 16.1-WA-GRAF-WF
T yp prz edmio tu : obowiązkowy
Jęz yk naucza nia : polski
O dpow ie dzia ln y za prze dmio t: mgr Tomasz Grzybowski
pracownicy Studium Wychowania
Fizycznego i Sportu

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Prow adz ący:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

30

2

I / II

zaliczenie bez oceny

2

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:
-

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 (zał.1 Katalog dyscyplin sportowych w SWFiS).
METODY KSZTAŁCENIA:
Pogadanki, ćwiczenia praktyczne, zajęcia w grupach
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Odniesienie do
Wiedza, umiejętności, kompetencje
efektów dla kierunku
studiów
umie przygotować miejsce pracy zgodnie z podstawowymi zasadami
K_U05
BHP
K_U10
umie współdziałać z innymi osobami w zespole
K_U11
umie dzielić się swoją wiedzą i pomysłami z innymi osobami w zespole
K_U12
umie podporządkować się i działać na rzecz priorytetów grupy
K_K01
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
K_K03
samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się
Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika

K_K09
K_K11

umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji,
rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji oraz
wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy
posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki,
podejmowania refleksji i dyskursu w obszarach społecznych i
artystycznych; potrafi oceniać poddaje się ocenie
posiada umiejętność pracy zespołowej, integracji w grupach
docelowych, przystępnej formy prezentacji zadań, socjalizacji

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
ĆWICZENIA
indywidualna ocena studenta na podstawie jego postępów,
zaangażowania i aktywności w zajęciach oraz umiejętności w zakresie wybranych dyscyplin
sportowych.
Odniesienie do
efektów dla
kierunku
studiów

Metoda sprawdzenia efektu kształcenia

K_U05
K_K01

obserwacja zachowań studenta podczas podejmowania aktywności
ruchowej

K_K03
K_K09

ocena sprawności
1. Wychowanie fizyczne (poziom standardowy)
fizycznej i umiejętności ruchowych przy zastosowaniu standardowych
testów określających poziom rozwoju motorycznego i umiejętności
technicznych
2. Wychowanie fizyczne (obniżony poziom sprawności fizycznej)
ocena 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.

K_U10
K_U11
K_U12
K_K11

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

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Godziny kontaktowe – 30 + 30 godz. / 2 pkt ECTS
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

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika

Jezyk Angielski 1
Kod prz edmiotu: 09.1-WA-GRAF-LEKT
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Jęz yk na uczan ia : j. angielski
Odpowiedzialny za przedmiot: mgr Joanna Simpson

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Prowadzacy przedmiot:

mgr Joanna simpson

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Laboratorium

30

2

II

zaliczenie z oceną

1

CEL PRZEDMIOTU:
Studenci powinni wykazac się znajomoscia jezyka angielskiego (sluchanie, mowienie, czytanie,
pisanie) na poziomie A2/B1+wedlug skali Europejskiego systemu opisu ksztalcenia jezykowego oraz
w zakresie niezbednym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.
WYMAGANIA WSTEPNE:
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 jezyku angielskim. Dyskusja,
pytania, uwagi.
2/ Graffiti-sztuka czy lamanie prawa? Praca z tekstem pochodzacym 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 dziel sztuki pod katem wytycznych SEMI.
4/ Kolory w zyciu, reklamie, sztuce. Dyskusja.

5/Skargi i zazalenia. Skladanie reklamacji w centrach handlowych.
Ogolna dyskusja dotyczaca doswiadczen zwiazanych z reklamacja produktu (okolicznosci,
przyczyny reklamacji, proponowane rozwiazanie. Pisanie skarg i zazalen. Rozmowy telefoniczne
dotyczace reklamacji towaru.
6/Employment/Zatrudnienie.Prowadzenie rozmowy nieformalnej na temat
zatrudnienia,poszukiwanie pracy, prowadzenie rozmow telefonicznych formalnych i nieformalnych
w zwiazku z poszukiwaniem pracy, rekrutacja, rozmowa kwalifikacyjna.

7/ Listy Urzedowe i pisanie CV. Wzory listow urzedowych.
Reagowanie na oferty pracy-pisanie listow motywacyjnych, podan i CV (Wzor),przydatne wyrazenia
i slownictwo.
8/Advertising-Reklama. Dyskusja w grupach 4-osobowych.
Opisywanie 4 roznych rodzajow reklam przedstawionych na fotografiach,
wyrazanie 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 dotyczace mody, jej trendow, zagrozen
dla zdrowia. Dyskusja w grupach.
10/ The real Mona Lisa please stand out. Genuine or fake?Dyskusje dotyczace falszowania
dziel sztuki. Teorie, wydarzenia zwiazane z podrabianiem obrazow, itp.-dyskusja. The real Mona
Lisa please stand out

METODY KSZTAŁCENIA:

Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury przedmiotu oraz
źródeł internetowych, tłumaczenie.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
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,zlecenia, prośby i ustalenia, rozumie
zasadnicza treść sprawozdań i raportów, rozumie instrukcje, procedury, polecenia w zakresie swoich kompetencji
zawodowych, potrafi korzystać z tekstów specjalistycznych z wykorzystaniem słownika
Pisanie: potrafi prowadzić standardową korespondencję, potrafi napisać prosty raport, wymagający korekty
językowej, potrafi sporządzić proste instrukcje, zarządzenia bądź sformułować procedury
Kod efektu
kierunkowego

Opis efektu

K_U17

Posiada umiejętność słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku obcym

K_U08

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności,
korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

K_U10

Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy
dotyczące wybranych zagadnień z zakresu architektury wnetrz; z wykorzystaniem różnych
ujęć teoretycznych i praktycznych

K_U11

Ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka
specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych
kanałów i technik komunikacyjnych

K_U12

Posiada umiejętność prezentowania własnych koncepcji i sugestii dotyczących zmian w
organizacji, popierając je spójną i logiczną argumentacją, dokonuje konstruktywnej krytyki na
podstawie zgromadzonych informacji

K_U15

Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma
elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z
projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I 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. (K_U08, K_U10, K_U11, K_U12, K_U15, K_U17)

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Bilans nakładu pracy studenta:

Wyszczególnienie:

Studia :
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.

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
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Ko d prze dm i o tu :09.1-WA-GRAF-LEKT
T yp prz edmio tu : Obowiązkowy
Jęz yk naucza ni a : j. angielski
O dpow ie dzia ln y za prze dmio t:mgr Joanna Simpson
mgr Joanna Simpson

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Prowadząc y:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Laboratorium

30

2

II , III

zaliczenie z oceną

2

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 wnetrz-dyskusje, propozycje, projekty.
2/Relationships-rozmowy o relacjach miedzyludzkich (przyjaciele, rodzina,itp.)
3/Jobs and Work-zawody:prowadzenie rozmow z pracodawca (rozmowy kwalifikacyjne), czytanie i reagowanie na
ogloszenia, nieformalne i formalne rozmowy o pracy
4/Prezentacja prac-argumentacje, opis i cele pracy, sugestie, wyrazanie opinii, krytyka-praca w grupach lub
parach
5/Pisanie podan o prace, CV, list motywacyjny.
6/Transport and travel-komunikacja, podroze,prowadzenie rozmow zwiazanych z rezerwacja podrozy, hoteli, itp.
Online and telephonebooking.
7/Reports-pisanie raportow z waznych wydarzen artystycznych-wystawy. Umiejetnosc wyrazania opinii
krytycznych dotyczacych wybranych wydarzen artystycznych.
8/ Technology-dialogii dotyczace korzystania z najnowszych technologii-uzycie wyrazen specjalistycznych
zwiazanych z najnowszymi trendami w technologii.
9/Projektownie wnetrz-prace w grupach lub parach.

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

EFEKTY 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.
Kod efektu
kierunkowego

Opis efektu

K_U17

Posiada umiejętność słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku obcym

K_U08

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności,
korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

K_U10

Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy
dotyczące wybranych zagadnień z zakresu architektury wnetrz; z wykorzystaniem różnych
ujęć teoretycznych i praktycznych

K_U11

Ma umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka
specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych
kanałów i technik komunikacyjnych

K_U12

Posiada umiejętność prezentowania własnych koncepcji i sugestii dotyczących zmian w
organizacji, popierając je spójną i logiczną argumentacją, dokonuje konstruktywnej krytyki na
podstawie zgromadzonych informacji

K_U15

Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma
elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z
projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I 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. (K_U08, K_U10, K_U11, K_U12, K_U15, K_U17).

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.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.

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
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Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

zaliczenie z oceną

1

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

30

2

I

CEL PRZEDMIOTU:
Cel ogólny: Przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie
informacyjnym, a także wykształcenie praktycznych umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania
się ICT w pracy pedagoga.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowe wiadomości o komputerze i systemie operacyjnym (zakres szkoły
średniej).

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.

Terminy / pojęcia: Technologia informacyjna a informatyka. TIK (ICT); rola i miejsce TIK
w edukacji; ochrona własności intelektualnej; system operacyjny; alternatywne systemy operacyjne
(bezpieczeństwo danych i systemu); komputer i sieć komputerowa. urządzenia peryferyjne; edytory
tekstu (Microsoft Word, OpenOffice Writer0; Internet – korzystanie z zasobów, komunikacja
synchroniczna i asynchroniczna; publikowanie dokumentów HTML (protokół FTP); arkusze
kalkulacyjne (Microsoft Excel, OpenOffice Calc); bazy danych (Microsoft Access, OpenOffice Base);
pliki multimedialne; prezentacje multimedialne (Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress);
prezentacje multimedialne – sieciowe (witryny, interaktywne animacje Flash): (MS Word; WebSite X5
Smart Edition PL; witryny CMS; iSpring; Aligator Flash Designer; authorPOINT).

2.

Bezpieczeństwo danych oraz systemu operacyjnego – ćwiczenia praktyczne; blended learning,
poszanowanie praw autorskich. Poszanowanie cudzej własności (prywatne dane, hasła, kody).
Edytor tekstu Microsoft Word – formatowanie dokumentów. Marginesy i orientacja strony, listy
wypunktowane i numerowane, nagłówki i stopki, podział tekstu na kolumny, tworzenie
i formatowanie tabel, wstawianie i formatowanie obiektów graficznych, sprawdzanie pisowni
i gramatyki w dokumencie, wykorzystywanie słownika synonimów, edytor równań matematycznych;
style, automatyczny spis treści, automatyczne podpisywanie rysunków i tabel, Style nagłówków;
tworzenie stron WWW; alternatywny edytor tekstu – OpenOffice Writer. ćwiczenia praktyczne; blended
learning.
Arkusz kalkulacyjny - Microsoft Excel lub OpenOffice / LibreOffice Calc (do wyboru). Tworzenie
i formatowanie arkuszy danych, sortowanie, tworzenie i kopiowanie funkcji, podstawowe obliczenia,
formatowanie wykresów; rejestracja makr; tworzenie formularzy. Formularz jako elektroniczny test
lub ankieta. Arkusze sieciowe – import danych z wielu arkuszy, kwerenda sieci Web, sumy częściowe,
tabela przestawna, autofiltrowanie, wykresy. Ćwiczenia praktyczne; blended learning.

3.

4.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika
studia I stopnia

5.

6.

Dla zainteresowanych e-elearning – tworzenie elektronicznych testów i ankiet:
http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning/excel1/00ex.htm.
Multimedia: grafika i dźwięk, film. Grafika - typy plików graficznych, konwersja. Fotografia cyfrowa,
programy do edycji zdjęć, skanery i skanowanie, tworzenie animowanych plików gif, tworzenie
animacji w prezentacji multimedialnej. Dźwięk - rejestracja dźwięku z różnych źródeł, obróbka
dźwięku, konwersja plików dźwiękowych. Osadzanie dźwięku w prezentacji multimedialnej. Film rejestracja filmów z zastosowaniem kamery internetowej, rejestracja ekranu komputera z
zastosowaniem aplikacji do tworzenia filmów ekranowych, zapisywanie i konwersja filmów
rozpowszechnianych legalnie w Internecie, montaż plików filmowych, tworzenie prostych animacji,
animowane napisy.
Internet: FTP; WWW; CMS; Edytory HTML. Aplikacje w chmurze; Google Dokumenty oraz Microsoft
SkyDrive; DropBox. Przegląd narzędzi do publikowania multimedialnych witryn w sieci Internet (MS
Word lub kreatora, np. WebSite X5 Smart Edition PL); Podstawowe informacje o witrynach CMS.
Projekt witryny (wykonanie witryny).

METODY KSZTAŁCENIA:
Pokaz, demonstracja, praca z książką (samodzielne korzystanie z multimedialnych kursów online:
blended learning oraz e-learning), metoda zajęć praktycznych, metoda laboratoryjna.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

Kod efektu

Kompetencje w zakresie technologii informacyjnej – absolwent posiada:

K_W13

posiada wiedzę dotyczącą technologii w zakresie grafiki warsztatowej; ma
wiedzę nt. rozwoju technologicznego ww.,
posiada wiedzę dotyczącą technologii w zakresie grafiki projektowej; ma
wiedzę nt. rozwoju technologicznego ww.,
posiada podstawowy zakres umiejętności warsztatowych w zakresie
dyscyplin graficznych pozostających poza jego głównym nurtem
zainteresowań

K_W14
K_U14

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Wiedza teoretyczna zdobywana podczas zajęć oraz samodzielnej pracy z książką lub kursem online
(przede wszystkim KA1_U44) będzie sprawdzana z zastosowaniem testów z progami punktowymi.
Umiejętności praktyczne, np. korzystanie z edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego itp. będą
weryfikowane na podstawie oceny jakości prac – sprawdzian z progami punktowymi. Weryfikacja
kompetencji społecznych odbywa się na podstawie analizy realizowanych samodzielnie projektów
z zastosowaniem progów punktowych.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

ECTS

25

Udział w ćwiczeniach

0,7

5

Udział w konsultacjach

0,1

10

Przygotowanie do ćwiczeń

0,3

40

Razem

1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Furmanek M., (red.), Technologie informacyjne w warsztacie pracy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika
studia I stopnia

2. Jędryczkowski J., Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008.
3. Materiały prowadzącego: http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning.html.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Murray K., Microsoft Office 2010 PL. Praktyczne podejście, Wyd. Helion, Gliwice 2011.
2. Sokół M., OpenOffice.ux.pl 3.1. Ćwiczenia praktyczne, Wyd. Helion, Gliwice 2010.
3. Materiały prowadzącego: http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/publikacje.html.

UWAGI:
Kurs z materiałami dydaktycznymi, listami zadań oraz wymaganiami jest dostępny na platformie
e-learningowej Katedry oraz na stronie: http://www.uz.zgora.pl/~jjedrycz/elearning.html

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika
studia I stopnia
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T yp prz edmio tu : wybieralny
Jęz yk naucza nia : polski
O dpow ie dzia ln y za prze dmio t: Łukasz Musielak

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Prow adz ący: Łukasz Musielak

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Wykład

15

1

I

egzamin

1

CEL PRZEDMIOTU:
Przybliżenie współczesnego rozumienia sztuki, zaznajomienie z wybitnymi polskimi artystami ostatnich
lat, pobudzenie studentów do własnych poszukiwań artystycznych

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa znajomość historii sztuki XX wieku

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Wybrani artyści polscy po 1990 roku, sztuka krytyczna lat 90-tych, „pop-banalizm” po roku 2000

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład problemowy, pokaz - projekcja slajdów

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
K_W10 wykazuje się ogólną wiedzą na temat współczesnych trendów w sztuce
K_K02
samodzielnie gromadzi i aktualizuje doświadczenia związane z szeroko
pojmowaną sferą sztuki
K_K03
samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami
zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej
argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy
K_K09
posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki, podejmowania refleksji
i dyskursu w obszarach społecznych i artystycznych; potrafi oceniać poddaje się ocenie
K_K10
potrafi poddać analizie dzieła i koncepcje artystyczne, ich znaczenia, nie
poddając się subiektywnemu punktowi widzenia

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie w postaci egzaminu ustnego

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
1

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Alfabet polski 1, Ewa Łączyńska-Widz (kurator projektu), BWA/Galeria Miejska w
Tarnowie 2009.

2.

Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, G. Borkowski, A. Mazur, M. Branicka (red.),
Centrum Sztuki Współczwsnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2007.

3.

Kolekcja Fundacji Sztuki Polskiej ING 2000-2010, Anna Theiss (red.), Fundacja Sztuki
Polskiej ING, Warszawa 2010.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Alicja Kępińska, Sztuka w kulturze płynności, Arsenał, Poznań 2003.
2. Sławomir Marzec, Sztuka, czyli wszystko. Krajobraz po postmodernizmie, KUL, Lublin
2008.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika
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Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Prow adz ący: Łukasz Musielak

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Wykład

15

1

I

egzamin

1

CEL PRZEDMIOTU:
Zrozumienie sztuki awangardowej, zaznajomienie z dziełami wybitnych artystów pierwszej połowy XX
wieku, pobudzenie do własnych eksperymentów artystycznych

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa znajomość historii sztuki

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Sztuka awangardowa pierwszej połowy XX wieku

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład problemowy, pokaz - projekcja slajdów

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
K_W10 wykazuje się ogólną wiedzą na temat współczesnych trendów w sztuce
K_K02
samodzielnie gromadzi i aktualizuje doświadczenia związane z szeroko
pojmowaną sferą sztuki
K_K03
samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami
zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej
argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy
K_K09
posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki, podejmowania refleksji
i dyskursu w obszarach społecznych i artystycznych; potrafi oceniać poddaje się ocenie
K_K10
potrafi poddać analizie dzieła i koncepcje artystyczne, ich znaczenia, nie
poddając się subiektywnemu punktowi widzenia

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie w postaci egzaminu ustnego
Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
1

LITERATURA PODSTAWOWA:
Sztuka Świata, Tom 9, Wyd. Arkady, Warszawa 2004.
Sztuka Świata, Tom 10, Wyd. Arkady, Warszawa 2006.
Piotr Krakowski, O sztuce nowej i najnowszej, Warszawa 1981.
Tony Richardson, Nikos Stangos, Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, Wyd.
Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1980.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Beata Frydryczak, Estetyki oporu, Zielona Góra 1995.
Grzegorz Dziamski (red.), Awangarda w perspektywie
Kulturoznawcze”, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 1996.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika
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Studia stacjonarne
Wykład

15

1

VI

Punkty
ECTS

1
Zaliczenie

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstawowych problemów dotyczących autorskich
praw majątkowych, w szczególności obrotu tymi prawami i ich ochrony. Studenci zapoznają się
z umowami dotyczącymi przeniesienia praw autorskich i udzielania licencji. Studenci poznają
podstawowe pojęcia z zakresu prawa własności przemysłowej.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Brak

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1)
2)

Ustawa z dnia 4 lutego o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. Nr
90 poz. 631 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst. Jedn. z 2003 r. Dz. U.
Nr 119 poz. 1117 z późn. zm.)

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład: Wykład, metody aktywne, metody warsztatowe, praca z ustawą.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Kod efektu

Opis efektu

K_K13

zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Test sprawdzający wiedzę, praca pisemna na zajęciach – umowa o dzieło z przeniesieniem praw
autorskich

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Udział w zajęciach:

15 godz.

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
Ustawa z dnia 4 lutego o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. Nr
90 poz. 631 z późn. zm.),

2.
3.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst. Jedn. z 2003 r. Dz. U.
Nr 119 poz. 1117 z późn. zm.),
SIEŃCZYŁO-CHLABICZ J., (2009), "Prawo własności intelektualnej", Warszawa, LEXIS-NEXIS.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

MODUŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO
855 godzin

H
HIISSTTO
OR
RIIA
A SSZZTTU
UK
KII
Ko d prze dm i o tu : 03.6-WA-GRAF-HSZT
T yp prz edmio tu : obowiązkowy
Jęz yk naucza nia : polski
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30

2

I, II, III, IV

8
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CEL PRZEDMIOTU: KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚĆI 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:
Celem wykładów jest zapoznanie studentów z zasadami periodyzacji historii sztuki i kultury od
starożytności do 1945 roku oraz z podstawową terminologią specyfyczną dla poszczególnych
dyscyplin artystycznych.

METODY KSZTAŁCENIA:
Na wykładzie prezentuje się i omawią wybrane dzieła architektury, malarstwa, rzeźby,
grafiki i architektury wnętrz. Dokonuje się ich analizy w powiązaniu z szerszym
kontekstem kulturowym i historycznym (także w oparciu o teksty teoretyczne).
Wykorzystuje się także schematy ilustrujące genealogię sztuki w poszczególnych
okresach jej rozwoju.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Opis efektu

Kod efektu
KA1-W01
KA1-W02

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

KA1-W03

Rozpoznaje zasadnicze cechy
w dyscyplinach plastycznych

i

właściwości

różnych

technik

stosowanych

KA1-W04

Posiada wiedzę na temat struktury dzieła plastycznego (wizualnego)

KA1-W06

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-W09

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

KA1-W11

Orientuje się w literaturze dotyczącej głównych nurtów w historii sztuki

KA1-W15

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

KA1-K01

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

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Obecność na wykładach i egzamin

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

ECTS

120

Udział w wykładach

4

60

Udział w konsultacjach

2

90

Przygotowanie do wykładów

3

270

Razem

9

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Kopaliński, Władysław. Słownik mitów i tradycji kultury. Warszawa, 1987
2. Słownik terminologiczny sztuk pięknych PWN. Wyd. V. Warszawa, 2007
3. Battistini, Matilde. Symbole i alegorie. Warszawa, 2005
4. Giorgi, Rosa. Aniołowie i demony. Warszawa, 2005
5. Sztuka świata. T. 1-8. Arkady: Warszawa
6. Koch, Wilfred. Style w archytekturze. Warszawa, 1996
7. Guadelupi, Gianni. Arcydziela sztuki. Biblia w obrazach. Warszawa: Arkady, 2005
8. Biblia w malarstwie. Warszawa: Penta, 1990
9. Chrzanowski, Tadeusz. Polska sztuka sakralna. Wyd. Kluszyński, 2002
10. Dzieje Architektury w Polsce. Wyd. Kluszyński, 2002
11. Janson, H.W. Historia sztuki. Warszawa, 1993
12. Białostocki, Jan. Sztuka cenniejsza niż złoto. Wyd. VII. Warszawa, 1993
13. Gombrich, Ernst. O sztuce. Warszawa, 1997
14. Beckett, Wendy. Historia malarstwa. Warszawa, 2000
15. Kęblowski, Janusz. Dzieje sztuki polskiej. Warszawa, 2001
Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

16.
17.
18.
19.
20.

Watkin, David. Historia architektury zachodniej. Warszawa, 2001
Poprzęcka, Maria. Galeria. Sztuka patrzenia. Warszawa, 2004
Dobrowolski, Tadeusz. Historia architektury dla wszystkich. Wyd III. Wrocław, 1990
Honour, Hugh, John Fleming. Historia Sztuki Świata. Warszawa: Arkady, 2006
Miłobędzki, A. Zarys dziejów architektury w Polsce. Warszawa: Wiedza Powszechna,
1978

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Mała Encyklopedia kultury antycznej. Warszawa, 1983
2. Levey, Michael. Wczesny renesans. Warszawa, 1972
3. Jastrzębowska, Elżbieta. Sztuka wczesnochrześcijańska. Warszawa, 1988
4. Sauerländer, Wilibald. Rzeźba średniowiecza. Warszawa, 1978
5. Huizinga, Johan. Jesień średniowiecza. Warszawa, 1992
6. Shearman, John. Manieryzm. Warszawa, 1970
7. Tomkiewicz, Władysław. Piękno wielorakie – sztuka baroku. Warszawa, 1971
8. Karpowicz, Mariusz. Barok w Polsce. Warszawa, 1988
9. Lorenz, Stanisław, Andrzej Rottermund. Klasycyzm. Warszawa, 1984
10. Poprzęcka, Maria. Akademizm. Warszawa, 1977

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)
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O dpow ie dzia ln y za prze dmio t: mgr Wojciech Kozłowski
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Studia stacjonarne
Wykład
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2

I

Punkty
ECTS

1

Zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów z podstawowymi tendencjami w sztuce współczesnej ze szczególnym
uwzględnieniem najnowszych postaw artystycznych. Uświadomienie skali przemian, jakie zaszły w
sztukach wizualnych w XX i XXI wieku oraz ich roli we współczesnej kulturze. Uświadomienie
studentom relacji pomiędzy sztuką i projektowaniem wnętrz, designem oraz architekturą.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
-

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; projektowanie wnętrz,
przedmiotów i budynków – sztuka w bezpośrednim otoczeniu człowieka.

Metody kształcenia:
Metoda podająco - systematyzująca – wykład połączony z prezentacjami wizualnymi

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Student potrafi definiować zjawiska w sztuce współczesnej(K_W10), wykazuje się wiedzą na temat
zjawisk we współczesnej grafice warsztatowej i projektowej (K_W11, K_W12) Po zakończeniu kursu
student umie wykorzystywać wiedzę dotyczącą współczesnych nurtów w sztuce (K_U20), rozumie
potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01).

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopień)

Rozmowa zaliczeniowa sprawdzająca znajomość lektur i wykładów.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Udział w zajęciach – 30 godzin
Praca własna studenta – 10 godzin
Razem 40 godzin – 1 pkt ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Cynthia Freeland, Czy to jest sztuka, Poznań 2004
2. Sarah Thornton, 7 dni w świecie sztuki, Warszawa 2011
3. Piotr Krakowski, O sztuce nowej i najnowszej, Kraków 1984
4. Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2006
5. Jerzy Kaczmarek, Joseph Beuys, Od sztuki do społecznej utopii, Poznań 2001
6. Art Now, red. Ute Grosenick, Kolonia 2012
7. www.obieg.pl
8. www.e-flux.com
9. Heller Steven, Vienne Veronique, 100 idei, które zmieniły projektowanie graficzne,
Warszawa 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Anna Markowska, Dwa przełomy, Toruń 2012
2. red. Artur Żmijewski, Drżące ciała, Bytom-Kraków 2006
3. red. Grzegorz Borkowski, Adam Mazur, Monika Branicka, Nowe Zjawiska w sztuce polskiej po
2000, Warszawa 2007

4. red. Philip Jodidio, Architecture Now 3, Kolonia 2008
5. red. Philip Jodidio, Architecture Now 4, Kolonia 2010
6. Catherine McDermott, Sztuka projektowania XX wieku, Lesko 1999
11.

UWAGI:
[ Kliknij i wpisz inne istotne informacje, które nie znalazły się wyżej! ]

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopień)
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CEL PRZEDMIOTU:
Znajomość historii grafiki na świecie od antycznych początków po wiek XX. Zapoznanie się z kanonem
dzieł grafiki światowej i specyfiką technik graficznych. Poprzez chronologiczną prezentacje materiału
zmierza się do pogłębienia refleksji nad techniką graficzną, uwrażliwieniem na jej specyfikę także w
kontekście innych sztuk pięknych oraz interdyscyplinarnych odniesień.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa wiedza z zakresu historii sztuk pięknych

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Dzieje grafiki prezentowane są w porządku chronologicznym, koncentrując się wokół grafiki
powszechnej, z elementami historii grafiki polskiej. Zajęcia rozpoczyna omówienie definicji
grafiki, a kolejne spotkania dedykowane są chronologicznie ułożonym problemom z historii
grafiki, w których analizie została podana forma prac, ich ikonografia i technika. Zagadnienia te
stanowią poniższe tematy. Grafika orientalna – narodziny techniki. Wczesna historia drzeworytu
w Europie i początki książek drukowanych. Druk wklęsły w Niemczech i we Włoszech. Rozkwit
grafiki w Europie Północnej w XVII wieku, od Od Jacquesa Callota do Rembrandta van Rijn.
Wiek XVIII – wiek grafiki (prezentacja najważniejszych osobowości grafiki europejskiej tego
czasu, od J. B. Tiepola, przez J. Fragonarda po F. Goyę). Polska grafika doby Oświecenia – J.
P. Norblin i F. Smuglewicz. Peintres-graveurs - mistrzowie grafiki autorskiej XIX wieku.
Drzeworyt sztorcowy - grafika w służbie kultury masowej. Artur Grottger – przypadek narodowej
recepcji grafiki. Andriolli i polska prasa a kultura masowa. Moda na orient – grafika autorska u
progu nowoczesności - od Maneta do Bonnarda. Grafika młodopolska – Wyspiański,
Wojtkiewicz, Weiss. Surrealizm w grafice – główne postacie, najważniejsze tendencje i techniki.
Recepcja surrealizmu w polskiej grafice (sylwetki D. Mroza i J. Gielniaka). Plakat i serigrafia –
międzynarodowy sukces polskiej szkoły plakatu. Ilustracja książkowa w Polsce po 1945.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną, dyskusja, praca z
wybranymi lekturami.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Kod efektu

Opis efektu

K_W07

zna i rozumie linie rozwojowe w historii grafiki – zna publikacje związane z tym
zagadnieniem

K_W09

wykazuje się poszerzoną znajomością stylów w grafice i ich twórczą tradycją

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
zaliczenie na podstawie ocen z kolokwium sprawdzającego znajomość omawianych zagadnień
i zalecanych lektur oraz ocen z prezentacji na temat wybranego zagadnienia z historii grafiki.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Przygotowanie do ćwiczeń - 26 godzin
Przygotowanie do kolokwium i prezentacji – 4 godziny
LITERATURA PODSTAWOWA:
M. Bóbr, Mistrzowie grafiki europejskiej od XV do XVIII wieku, Warszawa 2000.
F. Bunsch, Grafika warsztatowa - podręcznik technik graficznych, Poznań 2006 .
J. Catafal, C. Oliva, Techniki graficzne, Warszawa 2005.
K. Czarnocka, Półtora wieku grafiki polskiej, Warszawa 1962.
Interpretacje. Tradycje warszawskiej grafiki warsztatowej, kat. wystawy, Muzeum
Narodowe w Warszawie, Warszawa 2008.
A. Krejča, Techniki sztuk graficznych. Podręcznik metod warsztatowych i historii grafiki
artystycznej, Warszawa 1984.
A. Jurkiewicz, Podręcznik metod grafiki artystycznej, Warszawa 1975
Techniki sztuk graficznych. Podręcznik metod warsztatowych i historii grafiki
artystycznej, Warszawa 1984.
Q. Newark, Design i grafika dzisiaj, ABE Dom Wydawniczy, 2006.
J. Werner, Technika i technologia sztuk graficznych, Kraków 1972.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
J. Białostocki, W pracowniach dawnych grafików, Warszawa 1957
S. Bojko, Polska sztuka plakatu. Początki i rozwój do roku 1939, Warszawa 1971.
M. Bryl, Cykle Artura Grottgera, poetyka i recepcja, Poznań 1994.
E. Chojecka, Związki artystyczne polskiego drzeworytu renesansowego z grafiką europejską.
Krispin i Wandel Scharffenbergowie, [w:] 500-lecie polskiego słowa pisanego na Śląsku.
Materiały sesji naukowej 9-11 X. 1975, Wrocław 1978
E. Chojecka, Ilustracja polskiej książki drukowanej XVI i XVII wieku, Warszawa 1980

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

Feliks Jasieński i jego Manggha, oprac. E. Miodońska-Brookes, Kraków 1992.
W. Juszczak, Młody Weiss, Warszawa 1979.
W. Juszczak, Wojtkiewicz i nowa sztuka, wyd. II, Kraków 2000
A. Kępińska, Jean Piere Norblin, Wrocław1978
I. Kossakowska, Narodziny polskiej grafiki artystycznej 1897-1917, Kraków 2000
W. Hütt, Niemieckie malarstwo i grafika późnego gotyku i renesansu, Warszawa 1985.
Rembrandt. Rysunki i ryciny w zbiorach polskich, kat. wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie,
Warszawa 2006
G. Socha, Andriolli i rozwój drzeworytu w Polsce, Wrocław 1988.
V. Stoichita, Historia cienia, Kraków 2001.
A. Wincencjusz-Patyna, Stacja ilustracja. Polska ilustracja książkowa 1950-1980, artystyczne
kreacje i realizacje, Wrocław 2008.
Złoty Dom Nerona, kat. wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 2008.
100 lat polskiej sztuki plakatu. BWA w Krakowie, oprac. zbiorowe, Kraków 1993.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)
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1

I / II

Egzamin pisemny

4

CEL PRZEDMIOTU:
Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi nurtami i pojęciami
filozofii, przy szczególnym uwzględnieniu jej historii. Tak jak nie można uprawiać filozoficznego
namysłu bez historii filozofii Zachodu, tak nie można stawiać określonych pytań dotyczących
współczesności i kondycji człowieka XXI wieku. Wykłady mają na celu rozbudzenie w słuchaczach
zarówno ciekawości filozoficznej, jak i pobudzenie do samodzielności i odwagi w myśleniu.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Czytanie ze zrozumieniem. Podstawowa znajomość języka niemieckiego i angielskiego. Mile
widziane podstawy języka greckiego i łaciny.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Zakres tematyczny obejmuje całość doświadczenia filozoficznego w historii Zachodu, od
starożytności po czasy obecne. Szczególnie idzie o to, by słuchacz był przygotowany do myślenia, to
zaś możliwe będzie tylko wówczas, gdy poprzez samodzielność oraz odrzucenie utartych schematów
odnajdzie siebie w obliczu tematyki przedmiotu.

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład i dyskusja.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Kod efektu
K_K03

Opis efektu
samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania,
analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy
K_K09

posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki, podejmowania refleksji i
dyskursu w obszarach społecznych i artystycznych; potrafi oceniać poddaje się ocenie

K_K10

potrafi poddać analizie dzieła i koncepcje artystyczne, ich znaczenia, nie poddając się
subiektywnemu punktowi widzenia

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Egzamin pisemny – test.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Udział w wykładach.

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Fryderyk Nietzsche, Narodziny tragedii, tł. Bogdan Baran, wyd. Inter esse, Kraków
1994.

2.

Fryderyk Nietzsche, Pisma pozostałe 1862 - 1875, tł. Bogdan Baran, wyd. Inter esse,
Kraków 1992.

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

Fryderyk Nietzsche, Antychrześcijanin, tł. Grzegorz sowiński, wyd. A, Kraków 2000.
Martin Heidegger, Bycie i czas, tł. Bogdan Baran, PWN, Warszawa 1994.
Platon, Uczta, tł. Władysław Witwicki.
Platon, Państwo, tł. Władysław Witwicki.
Arystoteles, Etyka nikomachejska.
Giovanni Reale, Historia filozofii antycznej, tom I i II, tł. Iwo Zieliński.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)
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Zaliczenie z oceną

2

CEL PRZEDMIOTU:
Z a p o z n a n i e z p r o b l e m a t yk ą e s t e t y c z n ą ( z a g a d n i e n i e p i ę k n a , wa r t o ś c i , s z t u k i ) w u j ę c i u
h i s t o r yc z n y m W p r o wa d z e n i e d o t e m a t yk i f i l o z o f i c z n yc h u wa r u n k o wa ń s p o r u o s z t u k ę o r a z
m i e j s c a i r o l i s z t u k i w k u l t u r z e . U p o r z ą d k o wa n i e wi e d z y d o t yc z ą c e j t r a d y c j i m y ś l o w y c h
d o m i n u j ą c yc h w z a k r e s i e t e o r i i s z t u k i . U k a z a n i e wp ł y wu t r a d y c j i m y ś l o w yc h n a t wó r c z o ś ć
a r t ys t yc z n ą .

WYMAGANIA WSTĘPNE:
P o d s t a wo wa wi e d z a z z a k r e s u h i s t o r i i f i l o z o f i i o r a z h i s t o r i i k u l t u r y i s z t u k i .

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1 . P r z e d m i o t e s t e t yk i . P o j ę c i e „ e s t e t yk i ” .
2 . K s z t a ł t o wa n i e s i ę p i e r ws z yc h w y o b r a ż e ń e s t e t y c z n y c h - p r z e m i a n y p o j ę ć „ p i ę k n o ” i
„ s z t u k a ” o d s t a r o ż y t n o ś c i d o c z a s ó w n a j n o ws z yc h .
3 . P o ws t a n i e e s t e t y k i j a k o n a u k i . E ta p y k s z t a ł t o wa n i a s i ę m yś l i e s t e t yc z n e j .
4 . St r u k t u r a ś wi a d o m o ś c i e s t e t y c z n e j . E s t e t y c z n e p r z e ż yc i e , e s t e t yc z n y s m a k , e s t e t yc z n y
i d e a ł . E s t e t yc z n e p o g l ą d y i t e o r i e .
5 . P o d s t a wo we e s t e t y c z n e k a t e g o r i e . K a t e g o r i a „ h a r m o n i i ” i „ m i a r y ” . K a t e g o r i a „ p i ę k n a ” i
„brzydoty”.
Kategoria
„ wz n i o s ł o ś c i ”
i
„heroiczności”.
Kategoria
„tragiczności”
i
„komiczności”. Kategoria „estetyczności”.
6 . S y t u a c j a e s t e t y c z n a , p r z e ż yc i e e s t e t yc z n e . Sp ó r o n a t u r ę k a t e g o r i i e s t e t y c z n y c h :
o b i e k t y wn o ś ć i s u b i e k t y wn o ś ć , r e l a t y wi z m i u n i we r s a l i z m .
7 . E s t e t yk a j a k o m e t a t e o r i a s z t u k i . M e t o d o l o g i c z n e z a s a d y a n a l i z y s z t u k i . P a r a d y g m a t
sztuki: pojęcie i istota.
8 . I n t e n c j o n a l n o ś ć j a k o p r z e d m i o t i e s t e t yc z n a wł a ś c i wo ś ć . N a ś l a d o wc z o - e k s p r e s yj n a
n a t u r a s z t u k i . A r t ys t yc z n o ś ć t r e ś c i i f o r m y. St y l j a k o k a t e g o r i a e s t e t y c z n o - a r t y s t y c z n a .
Wydział Artystyczny
Instytut Sztuk Wizualnych

9 . S e m i o t yk a s z t u k i : o b r a z , s ym b o l , z n a k . G e n e z a o b r a z u a r t ys t yc z n e g o . O b r a z a r t ys t yc z n y
j a k o f o r m a z m ys ł o wo ś c i . Z a s a d a a n t yn o m i c z n o ś c i i s t r u k t u r a o b r a z u a r t ys t yc z n e g o . Z n a k i
k o n we n c j a w a r t y s t y c z n y m o b r a z i e . U n i we r s a l i a o b r a z u a r t ys t yc z n e g o . A s o c j a c j a , m e t a f o r a
i a l e g o r i a j a k o c z y n n i k i a r t y s t y c z n e g o o b r a z o wa n i a .
1 0 . Twó r c z o ś ć a r t ys t y c z n a j a k o b i e k t a n a l i z y e s t e t yc z n e j . H i s t o r i a p r o b l e m u . Twó r c z o ś ć
a r t y s t y c z n a – p e r s p e k t y wa i n t e r d y s c y p l i n a r n a . E s t e t y c z n e z a s a d y t wó r c z o ś c i .
11 . E s t e t yk a X X wi e k u . P s yc h o a n a l i z a . P s yc h o l o g i a g ł ę b i . I n t u i c j o n i z m . .
1 2 . E s t e t yk a X X wi e k u . F e n o m e n o l o g i a . St r u k t u r a l i z m . E g z ys t e n c j a l i z m .
1 3 . E s t e t yk a h e r m e n e u t yc z n a o r a z s z k o ł y f r a n k f u r c k i e j .
1 4 . E s t e t y k a p o s t m o d e r n i s t y c z n a . I n s t yt u c j o n a l n a t e o r i a s z t u k i .
1 5 . E s t e t yk a p o l s k a .

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład (metoda audytoryjna)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Kod efektu

Opis efektu

K_W08
K_W09
K_W10

Wykazuje się ogólną znajomością stylów w sztuce i ich twórczych tradycji.
Wykazuje się poszerzoną znajomością stylów w grafice oraz ich twórczych tradycji.
Wykazuje się ogólną wiedzą na temat współczesnych trendów w sztuce.
Wykazuje się szeroką wiedzą na temat współczesnych trendów w zakresie sztuk
wizualnych.
Potrafi zachować niezależność koncepcji artystycznej.
Posiada doświadczenie w realizowaniu własnych działań artystycznych opartych na
zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego
wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności.
Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych,
dotyczących zagadnień szczegółowych na temat różnych dziedzin twórczości
plastycznej z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych
źródeł.
Potrafi zintegrować aranżację przestrzeni wystawienniczej z założoną ideą przewodnią
danej prezentacji.
Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

K_W12
K_U02
K_U19

K_U22

K_U28
K_K01
K_K02
K_K05
K_K06
K_K09
K_K10

Samodzielnie gromadzi i aktualizuje doświadczenia związane z szeroko pojmowaną
sferą sztuki.
Sprzyja kreatywnym postawom nonkonformistycznym.
Efektywnie wykorzystuje: wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, kreatywność,
elastyczność myślenia, aktywną obserwację, analizę otaczającej rzeczywistości.
Posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki, podejmowania refleksji i
dyskursu w obszarach społecznych i artystycznych. Potrafi oceniać oraz poddaje się
ocenie.
Potrafi poddać analizie dzieła i koncepcje artystyczne, ich znaczenia, nie poddając się
subiektywnemu punktowi widzenia.

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Obecność na zajęciach, napisanie eseju dotyczącego problematyki estetycznej

Wydział Artystyczny
Instytut Sztuk Wizualnych

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:

Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

ECTS

30

Udział w zajęciach

1

15

Przygotowanie do zajęć oraz udział
w konsultacjach

0,5

15

Przygotowanie eseju
zaliczeniowego

0,5

60

Razem

2

LITERATURA PODSTAWOWA:
Estetyki filozoficzne XX wieku (red. K Wilkoszewska), Kraków 2000.
Welsch W., Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, Kraków 2005.
Gołaszewska M. Zarys estetyki, Warszawa 1986
Tatarkiewicz W. Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1988
Tatarkiewicz W. Historia estetyki, t. 1-3.
Dziemidok B., Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Warszawa 2002.
Gołaszewska M., Estetyka i antyestetyka, Warszawa 1984.
Berleant A., Prze-myśleć estetykę, Kraków 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Margolis J., Czym, w gruncie rzeczy, jest dzieło sztuki?, Kraków 2004
Kuczyńska A., Piękno. Mit i rzeczywistość, Warszawa 1972.
Stróżewski Wł., Wokół piękna, Kraków 2002.
Melberg A., Teorie mimesis, Kraków 2002.
Auerbach E., Mimesis, t. 1–2, Warszawa 1968.
Ghyka M.C., Złota liczba, Kraków 2001.
Danto A., Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, Kraków 2006.
Kosuth J., Sztuka po filozofii, w: Zmierzch estetyki rzekomy czy autentyczny?, red. S. Morawski, Warszawa 1987.

Wydział Artystyczny
Instytut Sztuk Wizualnych

SSO
OC
CJJO
OLLO
OG
GIIA
A SSZZTTU
UK
KII
Ko d prze dm i o tu : 14.2-WA-GRAF-SOCJ
T yp prz edmio tu : obowiązkowy
Jęz yk naucza nia : polski
O dpow ie dzia ln y za prze dmio t: Wojciech Kozłowski
Prow adz ący: Wojciech Kozłowski

Forma
zajęć

Liczb
a
godzi
n
w sem
estrze

Liczb
a
godzi Seme
n
str
w tyg
odniu

Forma
zaliczenia

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

30

2

IV

Punkty
ECTS

3

Zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest umieszczenie sztuk wizualnych w kontekście socjologii jako nauki o
społeczeństwie, zapoznanie studentów z podstawami socjologii sztuki, przedstawienie sztuki jako
systemu i elementu życia społecznego.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
-

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Sztuka i socjologia; Co to jest twórczość; Obieg sztuki; Pojęcie świata sztuki; Odbiór i funkcje sztuki;
Kształt sztuki dziś;

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład systematyzujący z prezentacjami, konwersatorium i warsztaty.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Kod efektu

Opis efektu

K_W06

Student zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe, w historii dyscyplin artystycznych,
zna publikacje związane z tym zagadnieniem

K_U22

Student posiada umiejętność typowych prac pisemnych i wystąpień ustnych dotyczących
zagadnień
szczegółowych na temat różnych dziedzin twórczości plastycznej, z
wykorzystaniem źródeł

K_U24

Student posiada umiejętność publicznej eksplikacji i obrony autonomicznych koncepcji
twórczych

K_K05

Student sprzyja kreatywnym postawom nonkonformistycznym

K_K09

Student posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki, podejmowania refleksji
i dyskursu w obszarach społecznych i artystycznych
Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

K_K08

Jest wrażliwy na kwestie społeczne i etyczny w działaniach.

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Rozmowa zaliczeniowa i sprawdzian z lektur

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
45 godzin - ćwiczenia i wykłady - 2 pkt ECTS
30 godzin praca własna - 1 pkt ECTS
razem 3 pkt ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Marian Golka, Socjologia sztuki, Warszawa 2008
2. Nathalie Heinich, Socjologia sztuki, Warszawa 2010
3. Leszek Brogowski, Sztuka w obliczu przemian, Warszawa 1990
4. Piotr Piotrowski, Sztuka według polityki, Kraków 2007
5. red. Marta Kosińska, Karolina Sikorska, Agata Skórzyńska, Artysta, Kurator, Instytucja, Odbiorca,
Poznań 2012

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.Marcin Lachowski, Awangarda wobec instytucji, Lublin 2006
2.Gerald Matt, Muzeum jako przedsiębiorstwo, Warszawa 2006

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

M
MA
AR
RK
KEETTIIN
NG
G SSZZTTU
UK
KII
Ko d prze dm i o tu : 04.9-WA-GRAF-MARS
T yp prz edmio tu : obowiązkowy
Jęz yk naucza nia : polski
O dpow ie dzia ln y za prze dmio t: mgr Wojciech Kozłowski
Prow adz ący: mgr Wojciech Kozłowski

Forma
zajęć

Liczb
a
godzi
n
w sem
estrze

Liczb
a
godzi Seme
n
str
w tyg
odniu

Forma
zaliczenia

Studia stacjonarne
Wykład

45

3

VI

Punkty
ECTS

4

Zaliczenie z oceną

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:
-

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 towarowopieniężnej; rola Internetu w handlu sztuką; podstawowe kwestie prawne związane z zawodem artysty.
Metody kształcenia:
Metoda podająco - systematyzująca – wykład połączony z prezentacjami wizualnymi

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Student zna publikacje dotyczące linii rozwojowych w sztuce (K_W04), potrafi definiować style w
sztuce (K_W05), wykazuje się znajomością tradycji twórczych w sztuce (K_W06), zna finansowe,
marketingowe i prawne aspekty związane z kierunkiem kształcenia (K_W09), ma wiedzę dotyczącą
finansowych, marketingowych i prawnych aspektów związanych z wykonywaniem zawodu artysty
(K_W15).
Po zakończeniu kursu student umie wykorzystywać podstawowe pojęcia teoretyczne (K_U24), rozumie
potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01). Samodzielnie upowszechnia dokonania własne i innych
poprzez ich upowszechnianie (K_K04), potrafi inspirować do działań twórczych i animacyjnych
(K_K12), zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa
autorskiego.

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Rozmowa zaliczeniowa sprawdzająca znajomość lektur i wykładów.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopień)

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Udział w zajęciach – 30 godzin - 1 pkt ECTS
Praca własna studenta – 30 godzin - 1 pkt. ECTS
Razem 60 godzin – 2 pkt ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Sarah Thornton, 7 dni w świecie sztuki, Warszawa 2011
2. red. Agnieszka Pindera, Praktyczny poradnik dla artystów, Toruń 2012
3. Krzysztof Masiewicz, Piotr Bazylko, Poradnik kolekcjonera sztuki najnowszej,
Warszawa 2008

4.
5.
6.
7.
8.
9.

www.artprice.com
www.artinfo.com
www.artfacts.net
www.obieg.pl
www.e-flux.com
Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

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

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopień)

FFO
OTTO
OG
GR
RA
AFFIIA
A IIN
NTTEER
RM
MEED
DIIA
ALLN
NA
A
Ko d prze dmio tu :

03.4-WA-GRAF-FOTI

T yp prz edmio tu :

obowiązkowy

Jęz yk naucza nia :

polski

ad Helena Kardasz

Forma
zajęć

Semestr

Prow adz ący:

Liczba godzin w tygodniu

ad Helena Kardasz

Liczba godzin w semestrze

O dpow ie dzia ln y za prze dmio t:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

30

2

V / VI

Zaliczenie ze stopniem

4

CEL PRZEDMIOTU:
Rozpoznanie roli fotografii w sztuce współczesnej. Doświadczenie fotografii jako narzędzia umożliwiającgo
i poszerzającego środki i sposoby wypowiedzi w różnych dziedzinach twórczości. Pogłębienie
świadomości artystycznej ekspresji studenta poprzez fotografię w obszarze różnorodnych działań
eksperymentalnych. Nabycie umiejętności samodzielnego proponowania znaczeń do interpretacji.
Student ma możliwość interpretacji programu poprzez zapis analogowy, cyfrowy, wideo, obiekt, instalację.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Wiedza z obszaru: opanowanie techniki i technologii fotografii w stopniu podstawowym - umiejętność
samodzielnej rejestracji obrazu poprzez zapis analogowy, cyfrowy. Świadomość tradycji obrazowania
fotograficznego.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Pracownia proponuje twórczy dialog - zakres tematyczny w dużym stopniu odwołuje się do
indywidualnych zainteresowań studenta. Zagadnienia przybliżające kontekst fotografii intermedialnej.
Przykładowy temat: Płaski świat - przestrzeń wykreowana.

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

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopień)

Kod efektu

Opis efektu

K_W02

ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w podstawowym
zakresie malarstwa, rzeźby, rysunku, fotografii

K_U01

umie tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w obszarze fotografii
intermedialnej
umie wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pokrewnych dyscyplin artystycznych
dla potrzeb pełnego wyrażenia idei dzieła plastycznego
umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie realizacji i projektowania realizacji
własnych

K_U03
K_U08
K_U09

umie świadomie z powodzeniem i bez kompromisów kreować autorskie idee wg
wcześniej przyjętych założeń

K_U17

opanował techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych umożliwiające ciągły rozwój
poprzez samodzielną pracę

K_U21

umie nadać autonomiczną jakość kreowanym przez siebie koncepcjom

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Podstawowym kryterium otrzymania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach i
konsultacjach indywidualnych. Zrealizowanie przez studenta ćwiczeń i tematów z efektem finalnym:
prace o charakterze wystawienniczym.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą
studenta

ECTS

60

Udział w ćwiczeniach

2

15

Udział w konsultacjach

1

40

Przygotowanie do ćwiczeń

1

115

Razem

4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Benjamin Walter, „Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej”, w: „Anioł historii”,
2.
3.
4.
5.

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
Sontag Susan, „O fotografii”, Wyd. Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1989
„Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów”, opr. Andrzej Gwóźdź, Universitas, Kraków
2001

6.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Berger John, „O patrzeniu”, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999
2. Berger John, „Nasze twarze, moje serce, zwięzłe jak fotografie”, Czuły Barbarzyńca
3.
4.
5.
6.
7.

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
Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopień)

Michałowska Marianna, „Obraz utajony. Szkice o fotografii i pamięci”, Galeria f5,
Kraków 2007
9. „Efekt rzeczywistości. Fotografia i wideo z Polski”, praca zbiorowa pod red. M.
Jurkiewicz, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2007
10. „Estetyka wirtualności”, praca zbiorowa pod red. M. Ostrowickiego, Universitas, Kraków
2005
11. Ostrowicki Michał, „Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki”, Universitas,
Kraków 2006
12. Pontremoli Edouard, „Nadmiar widzialnego. Fenomenologiczna interpretacja
fotogeniczności”, słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2007

8.

-

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopień)
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K o d p r z e d m i o t u : 03.4-WA-GRAF-FOTD
T y p p r z e d m i o t u : Fotografia dokumentalna
J ę z y k n a u c z a n i a : polski
O d p o w i e d z i a l n y z a p r z e d m i o t : ad Leszek Krutulski

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

P r o w a d z ą c y : ad Leszek Krutulski

Forma
zaliczenia

Studia stacjonarne
Ćwiczenia

30

2

Punkty
ECTS

5

III/IV Zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem jest wykształcenie świadomości artystycznej i posługiwanie się w celach twórczych
takim narzędziem jakim jest fotografia. Zdobycie umiejętności dokumentowania
fotograficznego i narracji fotograficznej oraz rozróżnienie roli uczestnika i świadka
relacjonowanych fotograficznie wydarzeń.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Podstawowa wiedza dotycząca obsługi komputera
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fotografia jako dokument.
Narracja fotograficzna i zapis przebiegu czasowego zdarzeń.
Formy fotograficznej kreacji rzeczywistości.
Zagadnienia czasu w fotografii dokumentalnej i kreowanej.
Budowa aparatów fotograficznych (omówienie, prezentacja).
Fotografia studyjna (systemy i techniki oświetleniowe w fotografii, fotografia
portretowa, fotografia produktowa, fotografia ruchu).
Fotografia plenerowa (reportaż, dokument) .
Technologia materiałów światłoczułych i chemii fotograficznej (omówienie,
ćwiczenia).
Wywołanie i obróbka materiałów negatywowych i pozytywowych.
Cyfrowa obróbka fotografii.

METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia praktyczne w studio, w ciemni i w plenerze, wprowadzenie zagadnień z obszaru fotografii
współczesnej przy pomocy prezentacji wizualnych, podejmowanie eksperymentów, praca indywidualna i
praca z grupą.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

Kod efektu

Opis efektu

K_W02

ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych
podstawowym zakresie malarstwa, rzeźby, rysunku, fotografii

K-U08

umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie realizacji i projektowania
realizacji własnych

K_U09

umie świadomie z powodzeniem i bez kompromisów kreować autorskie idee
wg wcześniej przyjętych założeń

K_U17

opanował techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych umożliwiające ciągły
rozwój poprzez samodzielną pracę

K_U21

umie nadać autonomiczną jakość kreowanym przez siebie koncepcjom

K_K08

jest wrażliwy na potrzeby społeczne; jest etyczny w działaniach

w

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Ćwiczenia – podstawą zaliczenia jest aktywność na zajęciach oraz przygotowanie i
prezentacja pracy fotograficznej na wystawie w ramach przeglądu kończącego semestr.
Ocena końcowa z przedmiotu jest wypadkową aktywności na zajęciach oraz poziomu
wykonanych prac.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
1.

Udział w zajęciach

- 60 godzin

2.

Przygotowanie do zajęć i zaliczeń

3.

Zaliczenia /wystawa i przygotowanie do niej/

- 60 godzin

4.

Konsultacje

- 15 godzin

5.

Łącznie

- 140 godzin

6.

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego

-

5 godzin

– 75 godzin

LITERATURA PODSTAWOWA:

1.
2.
3.

Brauchtisch B., Mała historia fotografii, Warszawa 2004.

4.
5.
6.
7.
8.

Francois Soulages „Estetyka fotografii”, Wyd. Universitas, Kraków 2007

Feininger A., Nauka o fotografii, Warszawa 1987.
Urszula Czartoryska "Przygody plastyczne fotografii", Wyd.
Słowo/obraz/terytoria, 2002
Susan Sontag, „O fotografii”, Wyd. Karakter, Kraków 2009.
www.photoeye,com
www.szerokikadr.pl
www.loc.gov /index.html

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Benjamin W., “Mała historia fotografi”i, [w:] Anioł historii,. Eseje, szkice,
fragmenty, Poznań 1996.

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

Freeman M. ,” Fotografia studyjna”, Warszawa 1993.
Loengard J.; Parks G., “The Great Life Photographers”, London 2004.
Roland Barthes „Światło Obrazu“, Wyd. Aletheia, Kraków 2001.
Jan Kurowicki "Fotografia jako zjawisko estetyczne", Wyd. Adam Marszałek.
Andre Rouille "Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną",
Wyd. Universitas, 2007.
Susan Sontag, „Widok cudzego cierpienia”, Wyd. Karakter, Kraków 2010.

Alan Sekula, „Społeczne użycia fotografii”, Wyd. UW, Warszawa 2010.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

UWAGI:
Zajęcia prowadzone są przy pomocy specjalistycznego, profesjonalnego sprzętu
fotograficznego, oświetlenia studyjnego oraz w pomieszczeniach ciemniowych wyposażonych
w sprzęt do wywoływania i obróbki materiałów fotograficznych.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)
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Ko d prze dm i o tu : 03.4-WA.GRAF-VIDE
T yp prz edmio tu : obowiązkowy
Jęz yk naucza nia : polski
O dpow ie dzia ln y za prze dmio t: Wojciech Kozłowski
Prow adz ący: Wojciech Kozłowski

Forma
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Forma
zaliczenia

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a
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2

IV

Punkty
ECTS

3

Zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności kreatywnego posługiwania się elektronicznymi
narzędziami do tworzenia ruchomego obrazu z dźwiękiem oraz zdobycie wiedzy z zakresu historii
mediów technicznej reprodukcji.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
-

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Podstawy historii filmu awangardowego, wideo i sztuki interaktywnej; podstawy filmowania kamerą
wideo i innymi narzędziami kreacji obrazu; łączenie mediów w jednym dziele; Internet jako miejsce dla
sztuki.

METODY KSZTAŁCENIA:
Warsztaty, ćwiczenia, pokazy medialne i działania własne.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Kod efektu

Opis efektu

KU_01

Student umie tworzyć własne koncepcje i realizować je praktycznie

KU_03

Student umie wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pokrewnych dyscyplin
artystycznych dla potrzeb pełnego wyrażania idei dzieła plastycznego

KU_17

Student opanował techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych umożliwiających ciągły
rozwój poprzez samodzielną pracę

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Praktyczne ćwiczenia realizujące tematy, rozmowa zaliczeniowa.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
30 godzin ćwiczeń - 1,2 pkt ECTS
50 godzin pracy własnej - 1,8 pkt ECTS
razem 3 pkt ECTS

LITERATURA PODSTAWOWA:


Ryszard Kluszczyński, Film, wideo, multimedia, Kraków 2002



Ryszard Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne...,Krakó 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. Lev Manovich, Język nowych mediów, Warszawa 2006
2. Marta Kosińska, Ciało filmu, Poznań 2012
3. Ukryta dekada, Polska sztuka wideo 1985-1995, Wrocław

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)
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Ko d prze dm i o tu : 03.1-WA-GRAF-RANA
T yp prz edmio tu : obowiązkowy
Jęz yk naucza nia : polski
O dpow ie dzia ln y za prze dmio t: prof. Piotr Szurek

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Prow adz ący: prof. Piotr Szurek

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

30

2

I / II

4

CEL PRZEDMIOTU:
Zajęcia zaznajamiają studentów z anatomią człowieka, uczą ukazywać ją za pomocą
rysunku. Wzbogacają studenta o nowe doświadczenia, mogą być źródłem inspiracji i wstępem
do samodzielnej pracy twórczej, której tematem jest człowiek.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student powinien posiadać podstawową umiejętność rysowania
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Tematy realizowane podczas zajęć:
- podstawowe informacje o układzie kostnym i mięśniowym człowieka
- rysowanie szkieletu człowieka
- szkielet w perspektywie
- studium proporcji człowieka
- kontrapost
- dokładne studium ludzkiego ciała
- studium tułowia, tułów w ruchu
- kończyny górne, ramiona, bark, anatomia dłoni
- kończyny dolne, biodro udo, podudzie, budowa stopy
- głowa człowieka, oczy, nos, usta, uszy
- różnice w budowie ciała kobiety i mężczyzny
- ciało w przestrzeni, perspektywa postaci (skróty)
- postać w ruchu

METODY KSZTAŁCENIA:
Wydział Artystyczny
Instytut Sztuk Wizualnych

Program pracy przewiduje wyłącznie ćwiczenia rysunkowe z natury (studium aktu). Zajęcia mają na
celu zaznajomienie studentów z budową ludzkiego ciała, szczegółami anatomicznymi, przejściami i
relacjami pomiędzy poszczególnymi partiami ciała. Ogromne znaczenie ma studiowanie proporcji a
także wyczucie konstrukcji postaci. Ważna jest tu wnikliwa obserwacja i bezpośrednie spostrzeganie,
gdyż studenci spotykają się z perspektywicznymi zniekształceniami, skrótami. Przeprowadzane
ćwiczenia zapoznawać będą z ogólną budową człowieka, jak i z poszczególnymi częściami ciała
osobno (np. tors, kończyny górne i dolne, głowa). Dynamizowanie pozy, studiowanie człowieka w
ruchu, przedstawianie napiętych i rozluźnionych mięśni prowadzić będzie do pełniejszego poznania
ciała, jego dynamiki.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Kod efektu
K_W01

Opis efektu
Zna, rozumie i rozróżnia pojęcia stosowane do opisu dzieła plastycznego

K_W02

Ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w podstawowym
zakresie rysunku.

K_W03

Rozpoznaje zasadnicze cechy i właściwości różnych technik stosowanych w dyscyplinie
rysunku

K_W14

Posiada podstawową wiedzę techniczną i technologiczną niezbędną do wykonania
kompozycji na płaszczyźnie

K_W16

Rozumie zależności między tematem i treścią pracy plastycznej a wyrażającą je
konwencją językową

K_W17

Posiada znajomość podstawowych wzorców kreacji i improwizacji
UMIEJĘTNOŚCI

K_U02

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

K_U03

Potrafi pozyskiwać i wykorzystywać informacje niezbędne w procesie kształtowania
indywidualnej techniki i metody pracy (książki, katalogi, czasopisma, Internet)

K_U06

Potrafi przygotować się do pracy prowadząc notatki, wykonując szkice koncepcyjne i
selektywnie wykorzystywać je w trakcie realizacji

K_U07

Potrafi projektować i realizować dzieła plastyczne z wykorzystaniem wiedzy i
doświadczeń z zakresu podstawowych kryteriów stylistycznych

K_U08

Umie wykorzystywać i łączyć własne zasoby intelektualne, emocjonalne, intuicję i
wyobraźnię w poszukiwaniu własnych rozwiązań wyrazowych i formalnych

K_U09

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

K_U10

Kreuje spójne metody warsztatowe łączące większe grupy kompozycji plastycznych

K_U11

Stosuje efektywne techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych umożliwiających
rozwój poprzez samodzielną pracę

K_U13

Samodzielnie i świadomie kształtuje cechy własnej techniki rysunkowej i rozwija
indywidualny styl wypowiedzi

K_U14

Czerpie inspiracje z tradycji rysunku oraz z aktualnych tendencji występujących w tej
dyscyplinie

K_U15

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizą własnych prac oraz sformułować ocenę
wartościującą

K_U17

Opanował techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych umożliwiające ciągły rozwój
poprzez samodzielną pracę

K_U19

Posiada doświadczenie w realizowaniu własnych działań artystycznych opartych na
zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i
niezależnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Wydział Artystyczny
Instytut Sztuk Wizualnych

K_K01

Umie zdobywać, gromadzić, analizować i interpretować potrzebne do twórczości
informacje

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się podczas bezpośrednich korekt i konsultacji
na zajęciach, a także podczas przeglądów semestralnych i końcowo rocznych. Na ogólną
ocenę studenta składają się: aktywność w pracowni, zaangażowanie i współpraca z
prowadzącymi, samodzielność, kreatywność, ocena artystycznego i merytorycznego rezultatu
prac. Istotne jest zrealizowanie ustalonej ilości rysunków.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

ECTS

60

Udział w ćwiczeniach

2

30

Udział w konsultacjach

1

30

Przygotowanie do ćwiczeń

1

120

Razem

4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Sarah Simblet, „Anatomia dla artystów”, Arkady, Warszawa, 2003
2. Josef Zrzawy, „Anatomia człowieka dla plastyków”, PZWL, Warszawa, 1963
3. Jeno Barscsay, „Anatomia dla artysty”, Wydawnictwo Ossolińskich, Wrocław, 1988
4. Terisio Pignatti, „Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa”, Arkady
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. R.D. Sinelnikow, Atlas of human anatomy, tom 1-3, Mir Publishers, Moscow, 1989

Wydział Artystyczny
Instytut Sztuk Wizualnych
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Ko d prze dm i o tu : 03.1-WA-GRAF-RYS
T yp prz edmio tu : obowiazkowy
Jęz yk naucza ni a : polski/angielski
O dpow ie dzia ln y za prze dmio t: Dr hab. Radosław Czarkowski prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Prof. dr hab. Paulina Komorowska- Birger
Dr hab. Alicja Lewicka – Szczegóła prof. UZ
Prow adz ący:
Dr hab. Radosław Czarkowski prof. UZ
Ad. Kw. I st. Zenon Polus

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne I stopnia rok I, II, III
30

2

I,

30

2

II,

30

2

III,

45

3

30

2

Ć wi c z e n i a

ć wi c z e n i a

zaliczenie z oceną - przeglądy końcowo
semestralne

8

IV
V

zaliczenie bez oceny

CEL PRZEDMIOTU:
semestry I, II, III, IV
Wykształcenie umiejętności warsztatowych, kreacji i ekspresji artystycznej, realizacji prac
artystycznych, prezentacji publicznych, werbalnej komunikacji dot. działań w zakresie
rysunku i działań około rysunkowych, autonomii i niezależności w zakresie kreowania
autorskiej refleksji
semestr V
- permanentne doskonalenie indywidualnego warsztatu;
- wzbogacanie świadomości twórczej;
- kształcenie umiejętności argumentowania racji (idei) twórczej;
- budowanie 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.
Stosowane metody dydaktyczne to.
Tematy zajęć opracowywane.
Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

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

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
semestr I - II
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
semestr III - IV
praca na podstawie martwych natur i odpowiadających im tematom; praca z modelem wg
odpowiadających, wcześniej przygotowanych tematów; 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
semestr V
wg wymagań indywidualnych z nastawieniem na przygotowanie dla potrzeb pracowni
dyplomujących w zakresie warsztatu artystycznego w szerokim tego pojęcia znaczeniu

METODY KSZTAŁCENIA:

-

semestr I, II, III, IV
ćwiczenia w oparciu o martwą naturę, modela, dyskusja indywidualna, dyskusja w grupie,
korekta indywidualna, śród semestralne przeglądy prac, końcowo semestralne przeglądy
prac
semestr V
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: Grafika (I stopnień)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Kod efektu

Opis efektu

K_W02

ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w podstawowym
zakresie rysunku,

K_U01

umie tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne

K_U03

umie wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pokrewnych dyscyplin artystycznych
dla potrzeb pełnego wyrażenia idei dzieła plastycznego

K_U08

umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie realizacji i projektowania realizacji
własnych

K_U09

umie świadomie z powodzeniem i bez kompromisów kreować autorskie idee wg
wcześniej przyjętych założeń

K_U15

umie poruszać się w wielu płaszczyznach warsztatowych wzajemnie je uzupełniając wg
indywidualnych potrzeb

K_U17

opanował techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych umożliwiające ciągły rozwój
poprzez samodzielną pracę

K_U19

posiada doświadczenie w realizowaniu własnych działań artystycznych opartych na
zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego
wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności

K_U21

umie nadać autonomiczną jakość kreowanym przez siebie koncepcjom

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
- frekfencja
- aktywne uczestnictwo w zajęciach,
- realizacja wszystkich, podanych tematów,
- kreatywne podejście do zajęć
- kreatywna postawa artystyczna,
- wysoka świadomość twórcza

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Podczas I i II roku studiów konieczny jest stały kontakt studenta z pedagogiem (115 godz. - 4,5 pkt
ECTS);
rok III to:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

ECTS

30

Udział w ćwiczeniach

1

30

Udział w konsultacjach

1

45

Przygotowanie do ćwiczeń

105

Razem

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Leszek Brogowski – Sztuka i człowiek
2. Leszek Brogowski – Sztuka w obliczu przemian
3. H. Anna Suh - Leonardo da Vinci, szkice i zapiski
Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

1,5
3,5

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wasilij Kandinski – Punkt, linia, płaszczyzna
Anda Rottenberg, Sztuka polska 1945 – 2005
Maria Gołaszewska, Estetyka i antyestetyka
David Sylwester, Rozmowy z Francisem Baconem wydania!
Literatura wg indywidualnych potrzeb, oraz m.in. Sztuka – Umberto Eco, Obecność mitu –
Leszek Kołakowski, Energie sztuki – Alicja Kępińska, Zestaw do śmierci – Susan Sontag,
Zaproszenie na egzekucję - Vladimir Nabokow

10.
11.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Exit
Arteon
Obieg
Format
inne, aktualne wydawnictwa

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

M
MA
ALLA
AR
RSSTTW
WO
O
Ko d prze dm i o tu : 03.1-WA-GRKA-MALF
T yp prz edmio tu : Obowiązkowy
Jęz yk naucza nia : Język polski, język angielski
O dpow ie dzia ln y za prze dmio t: Prof. Stanisław Kortyka

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Prof. Stanisław Kortyka, Prof. UZ Ryszard
Woźniak, mgr Barbara Bańda, dr hab.
Prow adz ący:
Magdalena Gryska, dr Norman Smużniak,
dr Jarosław Łukasik

Forma
zaliczenia

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

60

4

I / II

Punkty
ECTS

6

Zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Rozpoznanie i rozwinięcie mentalnych i manualnych uzdolnień studenta oraz nauczenie go
podstawowych metod z zakresu obrazowania w określonej technice malarskiej. Stworzenie warunków
dla zdobycia niezbędnych doświadczeń oraz dla opanowania umiejętności warsztatowych w stopniu
umożliwiającym tworzenie oryginalnych utworów. Rozwinięcie umiejętności tworzenia kompozycji
wielobarwnych w technikach bardziej bezpośrednich niż oferuje to większość technik graficznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Pomyślne przejście procesu rekrutacji na studia

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Analityczna obserwacja natury znajdująca zastosowanie we wszystkich zadaniach o charakterze
studyjnym oraz inne ćwiczenia wykonywane na podstawie bezpośredniej obserwacji.
Poznanie podstawowych materiałów i narzędzi malarskich.
Poznanie najważniejszych pojęć stosowanych do opisu dzieła plastycznego.
Projektowanie i planowanie kompozycji malarskich (szkic malarski).
Realizacja właściwa o charakterze studyjnym (studium martwej natury, studium wnętrza, studium
pejzażu, portret i autoportret, studium postaci).
Poznanie głównych technik wyrazowych stosowanych w realizacjach na płaszczyźnie.

METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia realizowane pod kierunkiem pedagoga. Indywidualny kontakt pedagoga ze
studentem. Omawianie wszystkich realizowanych zadań zarówno na etapie projektów, w
trakcie ich powstawania jak też wobec gotowych, ukończonych prac.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Wydział Artystyczny
Kierunek: GRAFIKA

KA1_W02

ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w zakresie różnych dyscyplin
plastycznych

KA1_W03

posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z grafiką
warsztatową oraz grafiką projektową

KA1_W04

posiada wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych grafice,
dyscyplin artystycznych

KA1_W06

zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin artystycznych
(malarstwo, rysunek, rzeźba, multimedia) – zna publikacje związane z tym zagadnieniem

KA1_W08

wykazuje się ogólną znajomością stylów w sztuce i ich twórczych tradycji

KA1-U01

umie tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne

KA1_U02

umie zachować niezależność koncepcji artystycznej

KA1_U03

umie wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pokrewnych dyscyplin artystycznych dla
potrzeb pełnego wyrażenia idei dzieła plastycznego

KA1_U08

umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie realizacji i projektowania realizacji własnych

KA1-K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

KA1-K02

samodzielnie gromadzi i aktualizuje doświadczenia związane z szeroko pojmowaną sferą sztuki

KA1-K05

sprzyja kreatywnym postawom nonkonformistycznym

KA1-K06

efektywnie wykorzystuje: wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, kreatywność, elastyczność
myślenia, aktywną obserwację, analizę otaczającej rzeczywistości

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I 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:
Podczas I i II roku studiów konieczny jest stały kontakt studenta z pedagogiem.

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Praca zbiorowa: Techniki wielkich mistrzów malarstwa, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2004
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
2.
3.
4.
5.

Artforum, WWW.ARTFORUM.COM
Art Review, WWW.ARTREVIEW.COM
Flash Art., WWW.FLASHARTONLINE.COM
Parkett, WWW.PARKETTART.COM
Obieg, WWW.OBIEG.PL
Wydział Artystyczny
Kierunek: GRAFIKA

6.

Katalogi monograficzne i katalogi z wystaw różnych artystów.

UWAGI:
Ze względu na często występujące naturalne różnice w poziomie uzdolnień plastycznych studentów jak
również różnice w tempie przyswajania specyficznej wiedzy i umiejętności pedagog jest zmuszony
indywidualizować tok pracy na wszystkich etapach kształcenia. Poszczególne części programu i
elementy tworzące zakres tematyczny przedmiotu mogą być realizowane przez pedagogów w różnym
czasie. Zdarza się również, że na kolejnych etapach kształcenia powraca się też w miarę potrzeby do
zadań o charakterze podstawowym.

Wydział Artystyczny
Kierunek: GRAFIKA

R
RZZEEŹŹB
BA
A
Ko d prze dm i o tu : 03.1-WA-GRAF-RZBA
T yp prz edmio tu : obowiązkowy
Jęz yk naucza nia : polski
O dpow ie dzia ln y za prze dmio t: dr hab.. Jarosław Dzięcielewski prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Prow adz ący: dr hab.. Jarosław Dzięcielewski prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

30
30

I
II

4
ZAL. Z OCENĄ

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:
Kod efektu

Opis efektu

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

K-W02

ma podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych w podstawowym
zakresie malarstwa, rzeźby, rysunku, fotografii

K-U01

umie tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne

K-U03

umie wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pokrewnych dyscyplin artystycznych
dla potrzeb pełnego wyrażenia idei dzieła plastycznego

K-U08

umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie realizacji i projektowania realizacji
własnych

K-U17

opanował techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych umożliwiające ciągły rozwój
poprzez samodzielną pracę

K-U19

posiada doświadczenie w realizowaniu własnych działań artystycznych opartych na
zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego
wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności

K-U21

umie nadać autonomiczną jakość kreowanym przez siebie koncepcjom

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Frekwencja, aktywność na zajęciach,
końcowosemestralne przeglądy prac

realizacja

i

rozumienie

zadań,

śródsemestralne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

ECTS

60

Udział w ćwiczeniach

2

30

Udział w konsultacjach

1

30

Przygotowanie do ćwiczeń

1

120

Razem

4

[Określ nakład pracy studenta, wyszczególniając godziny kontaktowe i pracę samodzielną! ]

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. A. Kępińska- ,,Energie sztuki”.
G.Dziamski - ,,Wolność od intelektu?”
2. LBrogowski- ,,Sztuka i człowiek”, ,,Sztuka w obliczu przemian”.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

H. D.Thoreau- ,,Walden, czyli życie w lesie”.

J, Brach- Czaina- ,,Szczeliny istnienia

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

i
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Ko d prze dm i o tu : 03.9-WA-GRAF-SWIZ
T yp prz edmio tu : OBOWIĄZKOWY
Jęz yk naucza nia : POLSKI
O dpow ie dzia ln y za prze dmio t: dr hab. Jarosław Dzięcielewski prof. UZ

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Prow adz ący: dr hab. Jarosław Dzięcielewski prof. UZ

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Wykład

30

I
II

2
ZAL. Z OCENĄ

CEL PRZEDMIOTU:
Ukazanie problematyki symboliki barw w kontekstach kulturowych i artystycznych.
Omówienie podstawowych elementów kształtowania płaszczyzny oraz przestrzeni i ich wzajemnych
relacji.
Przybliżeni studentom wieloznaczności i wieloaspektowości doświadczania przestrzeni, w
kontekście złudzeń optycznych, perspektywicznych, figur ,,niemożliwych”, rysunków
dwuznacznych.
Ukazanie optyki i budowy oka w kontekstach psychofizjolog widzenia.
Ukazanie związków psychofizjologii widzenia ze strukturami wizualnymi i mechanizmami percepcji
wzrokowej.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Ogólna orientacja w zakresie sztuki i jej mediów.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
możliwość zapoznania się z zagadnieniami związanymi z przedmiotem, takimi jak: percepcja
wzrokowa, odbiór wrażeń zmysłowych i ich psychofizjologiczne podłoże.
Próba ukazania związków pomiędzy zjawiskami psychicznymi a procesami fizjologicznymi.
Przybliżenie studentom teorii barw oraz wskazanie możliwości wykorzystania tego w praktyce
artystycznej. Ukazanie problematyki symboliki barw w kontekstach kulturowych i artystycznych.

METODY KSZTAŁCENIA:
Kształtowanie umiejętności formułowania własnych sądów i przekonań związanych
z realizacją tematów.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Kod efektu

Opis efektu

K-W04

posiada wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych
grafice, dyscyplin artystycznych

K-U15

umie poruszać się w wielu płaszczyznach warsztatowych wzajemnie je uzupełniając wg
indywidualnych potrzeb

K-U27

potrafi komponować
indywidualnych

K-K06

efektywnie wykorzystuje: wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, kreatywność,
elastyczność myślenia, aktywną obserwację, analizę otaczającej rzeczywistości

przestrzeń

wystawienniczą

dla

prezentacji

zbiorowych

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Obecność na zajęciach i zrealizowanie obowiązującego programu

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

30
15
15
60

Rodzaj obciążenia pracą studenta
Udział w wykładach
Udział w konsultacjach
Przygotowanie do ćwiczeń
Razem

ECTS

1
0,5
0,5
2

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.Ludwik Wittgenstein - ,,Uwagi o kolorach”,wydawnictwo ,,Spacja” - Warszawa 1998 r.
2.Jose M. Parramón - ,,Kolor”, wydawnictwo – Wrocław 1993r.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. 3.Władysław Kopaliński - ,,Słownik symboli”, wydawnictwo - ,,Wiedza
Powszechna” - Warszawa 1990r

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

i

MODUŁ KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO
1530 godzin
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Ko d prze dm i o tu : 03.1-WA-GRAF-GRWA
T yp prz edmio tu : obowiązkowy
Jęz yk naucza nia : polski
O dpow ie dzia ln y za prze dmio t: prof. Andrzej Bobrowski
prof. Piotr Szurek; prof. Andrzej Bobrowski;
dr Katarzyna Dziuba

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Prow adz ący:

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

75

5

przegląd prac, zaliczenie z oceną

15

CEL PRZEDMIOTU:
Zajęcia mają na celu poznanie techniki wklęsłodruku i wypukłodruku, opanowanie przez
studentów warsztatu graficznego, rozbudzają wrażliwość plastyczną i co najważniejsze inicjują
własny proces kreacji artystycznej.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Studenci, którzy są pierwszy raz w pracowni przedstawiają prace wykonane w innych
pracowniach ( np. rysunkowych, malarskich ) lub tzw. prace domowe wykonane poza
pracownią. Ma to na celu poznanie studenta, jego predyspozycji i zainteresowań.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Zajęcia wprowadzają studentów w podstawowe zasady rządzące sztuką graficzną. Ćwiczenia
zapoznają ich z takimi podstawowymi technikami druku wklęsłego jak sucha igła, akwaforta,
akwatinta, miękki werniks, odprysk z możliwością łączenia ze sobą wymienionych technik i
technikami druku wypukłego ( linoryt, drzeworyt, drzeworyt sztorcowy ).. Ogromną rolę odgrywa
też nauka druku. Uświadomienie, że druk w grafice artystycznej nie musi być czynnością
mechaniczną i może stanowić element artystycznej kreacji. Program zakłada także swobodę i
samodzielność poszukiwań. Studenci powinni pogłębiać wiedzę technologiczną, łączyć techniki
czy nawet eksperymentować, aby odnaleźć takie środki wyrazu artystycznego, które w
najwłaściwszy sposób pozwoliłyby na realizację własnych zamierzeń twórczych. Studenci
realizują swoje zadania w oparciu o projekty skonsultowane i zaakceptowane przez
prowadzącego pracownię. Zakres ćwiczeń i tematów związany jest z rokiem studiów i
uzależniony od indywidualnych predyspozycji studenta.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

Zajęcia mają formę ćwiczeń i działań w pracowni graficznej. Studenci zapoznają się z problematyką
pracowni i ćwiczeń. Zadania mają charakter praktyczny. Studenci realizują grafiki w oparciu o tematy
zaproponowane przez prowadzących pracownię. W uzasadnionych przypadkach realizują własne
propozycje tematyczne. Po zaakceptowaniu projektu wybierana jest technika, metoda realizacji i sposób
drukowania. Korekty, konsultacje, dyskusje, warsztaty dotyczące obowiązujących zadań. Student realizuje
konkretne zadania i na bieżąco przedstawia je do korekty (również możliwość mailowej konsultacji).
Wykłady i ćwiczenia związane z poznaniem właściwości programów do grafiki rastrowej i wektorowej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Kod efektu

Opis efektu
Ma podstawową wiedzę z zakresu BHP pracowni graficznych

K-W01

posiada wiedzę dotyczącą środków ekspresji
warsztatowych z zakresu grafiki warsztatowej

K-W05

i

umiejętności

K-W13

Posiada wiedzę dotyczącą technologii w zakresie grafiki warsztatowej; ma wiedzę
n/t rozwoju technologicznego w/w

K-U04

Umie rozpoznawać i świadomie dobierać narzędzia warsztatu graficznego do
założonej realizacji
Umie przygotować miejsce pracy zgodnie z podstawowymi zasadami BHP

K-U05
K-U06

Umie świadomie posługiwać się dobranymi narzędziami w zakresie działań
graficznych

K-U16

Umie świadomie poruszać się w obszarach warsztatu graficznego w zgodzie z
ogólnie przyjętymi zasadami BHP

K-U17

Opanował techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych umożliwiające ciągły
rozwój poprzez samodzielną pracę

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się podczas bezpośrednich korekt i konsultacji
na zajęciach, a także podczas przeglądów semestralnych i końcoworocznych Na ogólną
ocenę pracy studenta składają się: aktywność w pracowni, zaangażowanie i współpraca
z prowadzącymi, samodzielność, kreatywność, ocena artystycznego i technicznego
rezultatu prac. Istotne jest zrealizowanie ustalonej ilości prac.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

225

Udział w ćwiczeniach

90

Udział w konsultacjach

135

Przygotowanie do ćwiczeń

450

Razem

LITERATURA PODSTAWOWA:
Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

ECTS
7,5
3
4,5
15

1.
2.
3.
4.
5.

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 – podręcznik warsztatowy”, Wydział Grafiki ASP w Poznaniu,
Poznań, 2007
Jorgi Catafal, Clara Olivia, „Techniki graficzne”, Arkady, Warszawa, 2004

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

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)
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O dpow ie dzia ln y za prze dmio t: prof. Piotr Szurek

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Prow adz ący: prof. Piotr Szurek

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

75

5

IV / V

Przegląd prac, zaliczenie z oceną

10

CEL PRZEDMIOTU:
Studenci pracowni kierunkowej dzięki pogłębionej wiedzy artystycznej i technologicznej
zdobędą umiejętności, które w najwłaściwszy sposób pozwolą na realizację własnych
zamierzeń twórczych. Studenci pracowni uzupełniającej zdobędą dodatkowe doświadczenie
poszerzające zakres ich umiejętności warsztatowych umożliwiające im realizację własnych
koncepcji artystycznych.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Studenci przedstawiają swoje dotychczasowe prace plastyczne ( wykonane w innych
pracowniach np. rysunkowych czy malarskich lub prace „domowe” wykonane poza pracownią ).
Ma to na celu poznanie studenta, jego predyspozycji i zainteresowań. Powinni posiadać
podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu historii sztuki ( z uwzględnieniem historii grafiki ), w
podstawowy sposób powinni orientować się w zagadnieniach aktualnej sztuki i kultury.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Zapoznanie studentów z możliwościami technologicznymi i artystycznymi druku wklęsłego i
wypukłego. Studenci, którzy wybiorą pracownię jako kierunkową lub uzupełniającą (pracownia
wolnego wyboru) zdobędą wiedzę dotyczącą obszarów grafiki warsztatowej, zapoznają się z
możliwościami artystycznymi i technologicznymi druku wklęsłego i wypukłego. Poznają takie
podstawowe techniki jak sucha igła, miękki werniks, akwaforta, akwatinta, odprysk, linoryt,
drzeworyt, z możliwością łączenia ze sobą wymienionych technik. Zdobędą wiedzę na temat
metod drukowania, która pozwoli uświadomić im, że druk w grafice artystycznej ni musi być
czynnością mechaniczną, a może stanowić element artystycznej kreacji. Studenci, dla których
pracownia będzie pracownią kierunkową program zakłada większą swobodę i samodzielność
poszukiwań. Powinni pogłębiać wiedzę technologiczną, łączyć techniki, czy nawet
eksperymentować. Program pozwoli też na zdobycie podstawowej wiedzy dla zrozumienia
kontekstu historycznego i kulturowego grafiki.
METODY KSZTAŁCENIA:
Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

Zajęcia mają formę ćwiczeń i działań w pracowni graficznej. Studenci zapoznają się z
problematyką pracowni i ćwiczeń. Zadania mają charakter praktyczny. Studenci realizują grafiki
w oparciu o tematy zaproponowane przez prowadzących pracownię. W uzasadnionych
przypadkach realizują własne propozycje tematyczne. Po zaakceptowaniu projektu wybierana
jest technika, metoda realizacji i sposób drukowania.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Kod efektu

KA1-W01

Opis efektu
Ma podstawową wiedzę z zakresu BHP pracowni graficznych

KW1-W05

Posiada wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych z
zakresu grafiki warsztatowej i projektowej

KA1-W02

Potrafi scharakteryzować plastyczne środki wyrazu w pracy artystycznej

KA1-W03

Rozpoznaje zasadnicze cechy i właściwości różnych technik stosowanych
w dyscyplinach plastycznych

KA1-W04

Posiada wiedzę na temat struktury dzieła plastycznego (wizualnego)

KA1-W07

Zna zakres problematyki związanej z technologiami i mediami danych
dyscyplin artystycznych

KA1-W09

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

KA1-W13

Posiada wiedzę dotyczącą technologii w zakresie grafiki warsztatowej; ma wiedzę
n/t rozwoju technologicznego w/w

KA1-U02

K-U04
K-U05

Potrafi dobierać i stosować plastyczne środki wyrazu odpowiednie do
realizowanych tematów i ćwiczeń. Rozumie związki łączące formę i treść
utworu plastycznego
Umie rozpoznawać i świadomie dobierać narzędzia warsztatu graficznego do
założonej realizacji
Umie przygotować miejsce pracy zgodnie z podstawowymi zasadami BHP

K-U06

Umie świadomie posługiwać się dobranymi narzędziami w zakresie działań
graficznych

K-U16

Umie świadomie poruszać się w obszarach warsztatu graficznego w zgodzie z
ogólnie przyjętymi zasadami BHP

K-U17

Opanował techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych umożliwiające ciągły
rozwój poprzez samodzielną pracę

KA1-U08

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

KA1-U12

Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych w obszarze różnych
dyscyplin artystycznych

KA1-U13

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

KA1-U14

Posiada umiejętności warsztatowe umożliwiające rozwój w kreacji
własnych prac plastycznych

KA1-U15

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

KA1-U17

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

KA1-U18

Kształtuje indywidualny styl wypowiedzi artystycznej
Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

KA1-K04

Ma świadomość i potrzebę popularyzacji dokonań własnych i innych

KA1-K05

Potrafi adaptować się do zmiennych okoliczności występujących podczas
wykonywania pracy twórczej

KA1-K07

Potrafi wykorzystać kreatywność myślenia i twórczą pracę w trakcie
rozwiązywania problemów

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się podczas bezpośrednich korekt i konsultacji
na zajęciach, a także podczas przeglądów semestralnych i końcowo rocznych. Na ogólną
ocenę pracy studenta składają się: aktywność w pracowni, zaangażowanie i współpraca
z prowadzącymi, samodzielność, kreatywność, ocena artystycznego i technicznego
rezultatu prac. Istotne jest zrealizowanie ustalonej ilości prac.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

ECTS

150

Udział w ćwiczeniach

5

60

Udział w konsultacjach

2

90

Przygotowanie do ćwiczeń

3

300

Razem

10

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Ales Krejca, „Techniki sztuk graficznych”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe,
Warszawa, 1984
2. Andrzej Jurkiewicz, „Podręcznik metod grafiki artystycznej”, Arkady, Warszawa,
1975
3. Jerzy Werner, „Podstawy technologii malarstwa i grafiki”, PWN, Warszawa, 1979
4. „Grafika artystyczna – podręcznik warsztatowy”, Wydział Grafiki ASP w Poznaniu,
Poznań, 2007
5. Jorgi Catafal, Clara Olivia, „Techniki graficzne”, Arkady, Warszawa, 2004
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Katalogi i albumy polskich i międzynarodowych przeglądowych wystaw grafiki
współczesnej np. Kraków, Katowice, Seul, Ljubljana, itp.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

PPR
RA
AC
CO
OW
WN
NIIA
A G
GR
RA
AFFIIK
KII W
WA
AR
RSSZZTTA
ATTO
OW
WEEJJ
D
DR
RU
UK
K C
CYYFFR
RO
OW
WYY,, G
GR
RA
AFFIIK
KA
A PPR
RZZEESSTTR
RZZEEN
NN
NA
A
Ko d prze dm i o tu : 03.1-WA-GRAF-PGWA
T yp prz edm i o tu : przedmiot do wyboru
Jęz yk naucza ni a : polski, angielski
O dpow ie dzia ln y za prze dmio t: prof. Andrzej Bobrowski

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Prow adz ący: dr Katarzyna Dziuba

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
10
Ć wi c z e n i a

75
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III/IV/V zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest :
- przygotowanie studenta do tworzenia szeroko rozumianego obrazu cyfrowego (o różnym
zastosowaniu, funkcji, formie itd).,
- twórcze i świadome posługiwanie się warsztatem cyfrowym,
- poznanie charakterystycznych cech artystycznego języka cyfrowego i ich zasadne wykorzystanie w
konkretnych realizacjach odpowiadajacych założeniem idei artystycznej,
- rozwinięcie i poszerzenie własnego języka wypowiedzi artystycznej,
- zapoznanie z podstawami druku cyfrowego i zwiazaną z nią technologią obejmującą różne rodzaje
druku cyfrowego i stosowanych w nich podłoży.
- rozwijanie świadomości plastycznej i indywidualnej kreatywności,
-- umiejętność konstruowania idei artystycznych
- rozwijanie zdolności samodzielnego podejmowania zadań twórczych

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaliczenie podstaw grafiki warsztatowej i grafiki cyfrowej, podstawowa znajomość programów
graficznych pakietu Adobe Suite

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Konstruowanie obrazu graficznego w przestrzeni wirtualnej komputera - świadome budowanie
wielowarstwowego obrazu graficznego.
Poszukiwanie, analiza i wykorzystanie charakterystycznych cech cyfrowego obrazu i cyfrowego
warsztatu graficznego..
Skanowanie, fotografowanie jako eksperymentalny proces kreacji artystycznej.

1

Różne metody pozyskiwania matryc naturalnych (warsztaty manualne).
Konstruowanie i analiza koncepcji twórczej odnośnie obowiazujących tematów oraz adekwatny dobór
środków artystycznych.
Łączenie tradycyjnych technik graficznych z drukiem cyfrowym.
Proces przygotowania pliku do druku wielkoformatowego.
Metody druku cyfrowego.
Podłoża stosowane w artystycznym druku cyfrowym
Druk finalny i druk próbny uwzgledniający metody eksperymentalne.
Poruszanie się w obszarach szeroko rozumianych zagadnien graficznych związanych z artystyczną
grafiką cyfrową.

METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia realizowane są w oparciu o konsultacje które przede wszystkim mają charakter dyskusji
oraz krótkich wykładów czy warsztatów.
Student realizuje konkretne zadania i na bieżąco przedstawia je do korekty (również możliwość
konsultacji mailowej).
Ostatecznym etapem realizacji projektu jest wydruk.
Najlepsze prace biorą udział w wystawie końcoworocznej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Kod efektu

Opis efektu

K_W11

wykazuje się szeroką wiedzą na temat współczesnych trendów w zakresie grafiki warsztatowej
i dyscyplin pokrewnych

K_U01

umie tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne

K_U02

umie zachować niezależność koncepcji artystycznej

K_U03

umie wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pokrewnych dyscyplin artystycznych dla
potrzeb pełnego wyrażenia idei dzieła plastycznego

K_U07

umie świadomie łączyć technologie graficzne dla osiągnięcia pożądanego efektu

K_U13

posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych w zakresie grafiki warsztatowej lub grafiki
projektowej

K_U15

umie poruszać się w wielu płaszczyznach warsztatowych wzajemnie je uzupełniając wg
indywidualnych potrzeb

K_U18

umie zastosować warsztat graficzny dla potrzeb powoływania autonomicznych koncepcji
artystycznych i projektowych

K_K06

efektywnie wykorzystuje: wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, kreatywność, elastyczność
myślenia, aktywną obserwację, analizę otaczającej rzeczywistości

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Bieżące konsultacje oraz tzw.przeglądy robocze.
Ostateczna ocena pracy studenta (zaliczenie z oceną) odbywa się na podstawie realizacji zadań w
formie wydruku.
Na finalną ocenę składają się:obecność na zajęciach, osiągnięte wyniki, zaangażowanie w przebieg
procesu dydaktycznego.

2

Skala ocen: 2 do 5+

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:

Liczba godzin
125
50
75
250

Rodzaj obciążenia pracą studenta
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Przygotowanie do ćwiczeń
Razem

ECTS
5
2
3
10

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Katalogi z konkursów i wystaw, min:
5 Biennale grafiki studenckiej – Poznan 2007
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
7 Triennale Grafiki Polskiej, Katowice 2009, BWA Katowice
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
Podreczniki 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
„Zastosowanie druku cyfrowego w praktyce grafiki artystycznej” Prof. A. Romaniuk
ASP Katowice 2002
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
Interaktywne Media Sztuki,red A. Porczak, ASP Kraków 2009
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,Warszawa 1979
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Literatura uzupełniająca: Czasopisma:
2. ,,Arteon” „Format” ,,2+3D",,,Notes", ,,Autoportret’’ Exit’’ ‘’Grafia (2004-2008)
3. Strony www:
4. www:triennial.cracow.pl (Stowarzyszenie Miedzynarodowe Triennale GrafikiKraków)
5. www:icondata.trienial.cracow.pl (wirtualne muzeum współczesnej grafiki)
6. www:polishprintmaking.com
7. www:arteon.pl
8. www:obieg.pl
9. ,,Namietnosci i inne przypadki, /Izabella Gustowska: Passions and Other Cases,
10. Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa 2001,
11. ,,Społeczeństwo informacyjne, Cyberkultura. Sztuka, Multimediów,
12. R.W.Kluszczyński , Rabid, Kraków 2001,
13. ,,Skanowanie cyfrowe dla profesjonalistów", Busch David D.
14. ,,Sztuka i percepcja wzrokowa” Rudolf Arnheim
15. ,,KOLOR kurs dla artystów i projektantów” David Hornung, Universitas, 2009
16. ,,Contemporary graphic art. in Poland”R. Noyce– Craftsman House - 1997
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mgr

Włodzimierz Jacek Papla;
Mirosław Gugała

Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
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Prow adz ący:

I st. kw. art.
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ECTS
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Ć wi c z e n i a

75
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I / II

Zaliczenie z oceną

10

CEL PRZEDMIOTU:
Poprzez wiedzę i wykształcone umiejętności student będzie realizował w kierunkowych pracowniach
projektowania graficznego zadania związane z programem projektowaniem graficznym poszczególnych
pracowni.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student powinien posiadać podstawowe sprawności manualne (rysunek, malarstwo),
podstawową znajomość programów graficznych do grafiki wektorowej, edycji tekstu i pracy
z mapami bitowymi oraz samodzielnie analizować temat i kreatywnie rozwiązywać problemy
łącząc obraz z treścią znaczeniową.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Studenci, przygotowani w podstawowych pracowniach rysunkowych i malarskich, korzystając
z komputera z urządzeniami peryferyjnymi, w jasny i klarowny sposób realizują zadania
i ćwiczenia wymagane przez prowadzącego. W ramach zajęć studenci wykonują prace mające
swoje źródła w liternictwie, typografii, ilustracji. Projektują proste znaki graficzne, opracowują
podstawowe druki firmowe, ulotki, foldery. Poznają różne pracownie projektowania graficznego
działające w ISW.
Przykładowe tematy ćwiczeń:
- Pismo narzędziowe
- Budowa znaku graficznego z przetworzonej litery
- Zaprojektować MONOGRAM
Posługując się pierwszą literą imienia i nazwiska oraz kropką zaprojektować monogram
format - 20 x 20 cm
kolory - czerń, biel + 1

Wydział Artystyczny
Architektura Wnętrz

- Zaprojektować dwie sąsiadujące strony formatu A4
tytuł - PASJE lub ULUBIEŃCY lub OGRODY
kolory - 4
objętość tekstu - 800 znaków

METODY KSZTAŁCENIA:
Pokaz multimedialny i omówienie ćwiczeń.
Otwarta dyskusja w grupie na temat proponowanych projektów.
Rozmowa indywidualna w obecności grupy poszerzająca umiejętności argumentacji i obrony
własnych decyzji projektowych.
Przedmiotowe Forum Internetowe – wirtualna pracownia dla całej grupy studentów.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
posiada wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych z
K_W05
zakresu grafiki projektowej
posiada wiedzę dotyczącą technologii w zakresie grafiki projektowej; ma
wiedzę n/t rozwoju technologicznego w/w
umie rozpoznawać i świadomie dobierać narzędzia warsztatu graficznego do
założonej realizacji
umie świadomie posługiwać się dobranymi narzędziami w zakresie działań
graficznych
opanował techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych umożliwiające ciągły
rozwój poprzez samodzielną pracę

K_W14
K_U04
K_U06
K_U17

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Każdy ze studentów oceniany jest indywidualnie, szczególną uwagę zwracając na
samodzielność, kreatywność, zaangażowanie i współpracę z prowadzącym. Umiejętność
przekazu własnych przemyśleń, umiejętność argumentacji, przedstawienie swoich racji w formie
graficznej i werbalnej są składową ogólnej oceny studenta. Każdy temat omawiany jest ze
studentem w obecności grupy. Jedno z zadań jest działaniem w grupie i grupa jest oceniana
równorzędnie. Zaliczenie z oceną po przedstawieniu prac w formie wydruku komputerowego
w formacie podanym w temacie ćwiczeń oraz w formie zapisu elektronicznego.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Zajęcia odbywają się co tydzień, 5 godzin lekcyjnych. W tym czasie odbywa się korekta dla
całej grupy, student ma możliwość poprawienia błędów na miejscu. Praca własna odbywa się
w ciągu tygodnia z możliwością korekty poprzez internetowe forum pracowniane.

Liczba godzin
90
80
90
260

Obciążenia pracą studenta
ćwiczenia
konsultacje
praca własna
Razem

ECTS
5
4
1
10

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Gavin Ambrose, Paul Harris Layout. Zasady -- kompozycja – zastosowanie
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

2.

Umberto Eco Pejzaż semiotyczny ; PIW; Warszawa; 1972
Wydział Artystyczny
Architektura Wnętrz

3.

James Felici Kompletny przewodnik po typografii;
Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria; Gdańsk 2006

4.

Adrian Frutiger Człowiek i jego znaki

5.
6.

Wasilij Kandinski Punkt i linia a płaszczyzna; PIW, Warszawa. 1986

Wydawnictwo: Do, Warszawa; 2003

Joanna Sarzyńska-Putowska Komunikacja wizualna; Fundacja ASP Kraków; 2002

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Robert Bringhurst, Elementarz stylu w typografii, Design Plus; 2008
2. Jacek Mrowczyk Niewielki słownik typograficzny; Słowo / obraz terytoria; 2008
3. Michael Evamy Logo Przewodnik dla projektantów; Wydawnictwo PWN; 2008
4.

Piotr Rypson Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919–1949; Karakter; 2011

UWAGI:
Ważną częścią pracy ze studentem jest pokaz przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych,
przykłady druków i informacji wizualnej. W kontakcie ze studentem dużą rolę odgrywa
internetowe forum pracowniane do e-lerningu i pierwszych korekt.
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mgr Paweł Andrzejewski
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III/IV/V 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.
Stosowanie zasad typografii. Podstawowy konstruowania typografii. Kolor jako element w realizacjach
projektowych, przetwarzanych cyfrowo. 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 Suite, CorelDraw, Fontlab Studio).
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaawansowana umiejętność obsługi komputera. Obsługa programów graficznych Corel Draw, Adobe
Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign). Umiejętność komponowania tekstu i obrazu, znajomość pojęć
z zakresu podstaw 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.

Wydział Artystyczny
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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
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.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Kod efektu

Opis efektu

K_W01

ma podstawową wiedzę z zakresu BHP pracowni (komputerowej) projektowania graficznego

K_W03

posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z grafiką
projektową

K_W05

posiada wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych z zakresu grafiki
projektowej

K_W07

zna i rozumie linie rozwojowe w historii grafiki projektowej – zna publikacje związane z tym
zagadnieniem

K_W09

wykazuje się poszerzoną znajomością stylów w grafice projektowej i ich twórczą tradycją

K_W14

posiada wiedzę dotyczącą technologii w zakresie grafiki projektowej; ma wiedzę n/t rozwoju
technologicznego w/w

K_W15

ma wiedzę n/t finansowych, marketingowych i prawnych aspektów związanych z
wykonywaniem zawodu grafika projektanta

K_U01

umie tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne

K_U04

umie rozpoznawać i świadomie dobierać narzędzia warsztatu graficznego do założonej
realizacji

K_U07

umie świadomie łączyć technologie graficzne dla osiągnięcia pożądanego efektu

K_U08

umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie realizacji i projektowania realizacji
własnych

K_U10

umie współdziałać z innymi osobami w zespole

K_U13

posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych w zakresie grafiki projektowej

K_U17

opanował techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych umożliwiające ciągły rozwój
poprzez samodzielną pracę

K_U18

posiada doświadczenie w realizowaniu własnych działań artystycznych opartych na
zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego
wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności

K_U19

umie wykorzystywać wiedzę dotyczącą współczesnych nurtów w zakresie grafiki projektowej

K_U24

ma umiejętności językowe w zakresie grafiki i dziedzin pokrewnych zgodne z wymaganiami

Wydział Artystyczny
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określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
K_U25

zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych realizacji

K_K01

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K03

samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania,
analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej
argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy

K_K06

efektywnie wykorzystuje: wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, kreatywność, elastyczność
myślenia, aktywną obserwację, analizę otaczającej rzeczywistości

K_K09

posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki, podejmowania refleksji i dyskursu
w obszarach społecznych i artystycznych; potrafi oceniać poddaje się ocenie

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie z oceną.
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
225
50
100
375

Rodzaj obciążenia pracą studenta
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Przygotowanie do ćwiczeń
Razem

ECTS
9
2
4
15

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Airey David, Logo Design Love, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010
2. Bernaciński Stefan, Liternictwo, WSiP, Warszawa 1990
3. Bringhurst Robert, Elementarz stylu w typografii, Design Plus, Kraków 2007
4. Evamy Michael, Logo, Przewodnik dla projektantów, PWN, Warszawa 2008
5. Frutiger Adrian, Człowiek i jego znaki, Wydawnictwo d2d.pl, Warszawa 2010
6. Hardy Gareth, Podręcznik projektantów logo (Smashing Magazine),
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012
7. Mitchel Michael, Wightman Susan, Typografia książki – podręcznik projektanta, Wydawnictwo
d2d.pl, Kraków 2012
8. Newark Quentin, Design i grafika dzisiaj, ABE Dom wydawniczy,Warszawa 2006
9. Samara Timothy, Kroje i kolory pisma – Przewodnik dla grafików, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010
10. Sarzyńska-Putowska Joanna, Komunikacja wizualna. ASP Kraków , 2000
11. Twemlow Alice, Czemu służy grafika użytkowa, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2006
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika

1. Baines Phil, Hasam Andrew, Pismo i typografia, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2010
2. Dębowski Przemek., Mrowczyk Jacek, Widzieć Wiedzieć, Wydawnictwo Karakter,
Kraków 2011
3. Mrowczyk Jacek, Warda Michał, Projektowanie graficzne w Polsce, Wydawnictwo Karakter,
Kraków 2010
4. Rypson Piotr, Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919–1949, Wydawnictwo Karakter,
Kraków 2011
5. Tomaszewski Andrzej, Architektura książki, Wydawnictwo COBRPP, Warszawa 2011
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Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Prow adz ący: prof. Tadeusz Piskorski

Forma
zaliczenia

Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
Ć wi c z e n i a

75

5

15

III/IV/V

CEL PRZEDMIOTU:
Opanowanie umiejętności zamiany tekstu i znaczeń na skrótowy język plakatu.
Kreowanie komunikatu wizualnego.
Poszukiwanie własnych indywidualnych technik i form graficznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Determinacja do osiągnięcia zamierzonych celów.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Projektowanie plakatów ze szczególnym naciskiem na rezultat w postaci intrygi intelektualnej i
graficznej.
Ilustracja książkowa i prasowa.

METODY KSZTAŁCENIA:
Zajęcia prowadzone są w formie otwartych dyskusji raz ocenianych na bieżąco ćwiczeń.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Kod efektu

Opis efektu

K_W05

posiada wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych z zakresu grafiki

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

projektowej
K_W14

posiada wiedzę dotyczącą technologii w zakresie grafiki projektowej; ma wiedzę n/t rozwoju
technologicznego w/w

K_U01

umie tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne

K_U02

umie zachować niezależność koncepcji artystycznej

K_U03

umie wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pokrewnych dyscyplin artystycznych dla
potrzeb pełnego wyrażenia idei dzieła plastycznego
umie świadomie łączyć technologie graficzne dla osiągnięcia pożądanego efektu

K_U07
K_U08

umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie realizacji i projektowania realizacji
własnych

K_U13

posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych w zakresie grafiki projektowej

K_U15

umie poruszać się w wielu płaszczyznach warsztatowych wzajemnie je uzupełniając wg
indywidualnych potrzeb
posiada doświadczenie w realizowaniu własnych działań artystycznych opartych na
zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego
wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności

K_U18

K_K06

efektywnie wykorzystuje: wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, kreatywność, elastyczność
myślenia, aktywną obserwację, analizę otaczającej rzeczywistości

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Metody weryfikacji i zaliczeń dostosowane są do indywidualnych możliwości studenta, jego dążeniu do
optymalizacji efektów rozwiązywanych problemów i zadań.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:

Liczba godzin
225
50
100
375

Rodzaj obciążenia pracą
studenta
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Przygotowanie do ćwiczeń
Razem

ECTS
9
2
4
15

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Dwumiesięcznik „NOVUM” - World of Graphic Design
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
UWAGI:
Baczne obserwowanie tego co się dzieje w dziedzinie przekazu wizualnego na całym świecie, z
internetem włącznie, szukanie cech charakterystycznych dla aktualnie funkcjonującego języka
komunikatu wizualnego.
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Włodzimierz Jacek Papla
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Semestr

Włodzimierz Jacek Papla
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w semestrze

O dpow ie dzia ln y za prze dmio t:

Forma
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Punkty
ECTS
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III; IV; V Zaliczenie z oceną
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CEL PRZEDMIOTU:
Poprzez wiedzę i wykształcone umiejętności student będzie realizował podstawowe zadania związane
z projektowaniem graficznym i konstruowaniem komunikatu wizualnego w sposób indywidualny, kreatywny
a jednocześnie otwarty na sygnały osób kooperujących.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Student powinien posiadać umiejętności pozwalające na plastyczny zapis problemów
związanych z projektowaniem graficznym (typografia, kompozycja, rysunek, wiedza o kolorze).
Podstawowa znajomość programów graficznych do grafiki wektorowej, edycji tekstu i pracy
z mapami bitowymi. Podstawowa znajomość technik drukarskich i technologii druku.
Świadomość materiałów do druku i technik wzbogacania druku.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Studenci, przygotowani w podstawowych pracowniach rysunkowych i malarskich, korzystając
z komputera z urządzeniami peryferyjnymi, w jasny i klarowny sposób realizują zadania
i ćwiczenia wymagane przez prowadzącego. Narzędzia takie jak: skaner, aparat cyfrowy, ploter,
rozbudowany programowo i wyposażony w odpowiednie narzędzia komputer, są niezbędne
w procesie dydaktycznym, bo z nimi właśnie będą się spotykać absolwenci w codziennej pracy
po studiach. W ramach zajęć studenci wykonują prace mające swoje źródła w liternictwie,
typografii, ilustracji. Projektują znaki graficzne, opracowują druki firmowe, ulotki, foldery.
Poznają podstawowe problemy graficzne związane z projektowaniem w przestrzeni publicznej.

Wydział Artystyczny
Architektura Wnętrz

Przykładowe tematy ćwiczeń:
KATALOG - praca w zespole
Zaprojektować katalog wystawy końcoworocznej ISW
- objętość - 16 stron
- kolory 2 + 2
- format wynikający z podstawowych formatów papierów A lub B
- ilość tekstu 3000 znaków
ARTYKUŁ
Mamy dwie wystawy grafiki:
- Biblioteka im. C. K. Norwida - prof. A. Bobrowski, i M. Mazur
- Muzeum Ziemi Lubuskiej - prof. T. Jackowski
Proszę zaprojektować artykuł o tych wystawach mając do dyspozycji:
- Tekst ok. 3000 znaków ze spacjami
- 5 stron "pięknej sztuki"
- 9 - 12 reprodukcji
- Tytuł: 2 x po 2 x

METODY KSZTAŁCENIA:
Pokaz multimedialny i omówienie ćwiczeń. Otwarta dyskusja w grupie na temat proponowanych
projektów. Rozmowa indywidualna w obecności grupy poszerzająca umiejętności argumentacji
i obrony własnych decyzji projektowych.
Przedmiotowe Forum Internetowe – wirtualna pracownia dla całej grupy studentów.
EFEKTY KSZTAŁCENIA:
posiada wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych
K_W05
K_W12
K_W14
K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U06
K_U07
K_U13
K_U15
K_U18
K_K06
K_K06

z zakresu grafiki projektowej
wykazuje się szeroką wiedzą na temat współczesnych trendów w zakresie
grafiki projektowej i dyscyplin pokrewnych
posiada wiedzę dotyczącą technologii w zakresie grafiki projektowej; ma
wiedzę n/t rozwoju technologicznego w/w
umie tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne
umie zachować niezależność koncepcji artystycznej
umie wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu pokrewnych dyscyplin
artystycznych dla potrzeb pełnego wyrażenia idei dzieła plastycznego
umie rozpoznawać i świadomie dobierać narzędzia warsztatu graficznego do
założonej realizacji
umie świadomie posługiwać się dobranymi narzędziami w zakresie działań
graficznych
umie świadomie łączyć technologie graficzne dla osiągnięcia pożądanego
efektu
posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych w zakresie grafiki
warsztatowej lub grafiki projektowej
umie poruszać się w wielu płaszczyznach warsztatowych wzajemnie je
uzupełniając wg indywidualnych potrzeb
umie zastosować warsztat graficzny dla potrzeb powoływania autonomicznych
koncepcji artystycznych i projektowych
efektywnie wykorzystuje: wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, kreatywność,
elastyczność myślenia, aktywną obserwację, analizę otaczającej
rzeczywistości
umie zastosować warsztat graficzny dla potrzeb powoływania autonomicznych
koncepcji artystycznych i projektowych

Wydział Artystyczny
Architektura Wnętrz

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Każdy ze studentów oceniany jest indywidualnie, szczególną uwagę zwracając na
samodzielność, kreatywność, zaangażowanie i współpracę z prowadzącym. Umiejętność
przekazu własnych przemyśleń, umiejętność argumentacji, przedstawienie swoich racji w formie
graficznej i werbalnej są składową ogólnej oceny studenta. Każdy temat omawiany jest ze
studentem w obecności grupy. Jedno z zadań jest działaniem w grupie i grupa jest oceniana
równorzędnie. Zaliczenie z oceną po przedstawieniu prac w formie wydruku komputerowego
w formacie podanym w temacie ćwiczeń oraz w formie zapisu elektronicznego.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Zajęcia odbywają się co tydzień, 5 godzin lekcyjnych. W tym czasie odbywa się korekta dla
całej grupy, student ma możliwość poprawienia błędów na miejscu. Praca własna odbywa się
w ciągu tygodnia z możliwością korekty poprzez internetowe forum pracowniane.

Liczba godzin
150
125
100
260

Obciążenia pracą studenta
ćwiczenia
konsultacje
praca własna
Razem

ECTS
6
5
4
15

LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Gavin Ambrose, Paul Harris Layout. Zasady -- kompozycja – zastosowanie
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

2.
3.

Umberto Eco Pejzaż semiotyczny ; PIW; Warszawa; 1972

4.

Adrian Frutiger Człowiek i jego znaki

5.
6.

Wasilij Kandinski Punkt i linia a płaszczyzna; PIW, Warszawa. 1986

James Felici Kompletny przewodnik po typografii;
Wydawnictwo: słowo/obraz terytoria; Gdańsk 2006
Wydawnictwo: Do, Warszawa; 2003

Joanna Sarzyńska-Putowska Komunikacja wizualna; Fundacja ASP Kraków; 2002

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Robert Bringhurst, Elementarz stylu w typografii, Design Plus; 2008
2. Jacek Mrowczyk Niewielki słownik typograficzny; Słowo / obraz terytoria; 2008
3. Michael Evamy Logo Przewodnik dla projektantów; Wydawnictwo PWN; 2008
4.

Piotr Rypson Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919–1949; Karakter; 2011

STRONY INTERNETOWE:
TYPOGRAFIA I PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
HTTP://WWW.MOJEFONTY.PL/INDEX.PHP
HTTP://WWW.GRAPHIS.COM/
HTTP://WWW.TYPOGRAFIA.OGME.PL/
HTTP://ILOVETYPOGRAPHY.COM/
HTTP://NEW.TYPOGRAPHICA.ORG/

UWAGI:

Wydział Artystyczny
Architektura Wnętrz

Ważną częścią pracy ze studentem jest pokaz przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych,
przykłady druków i informacji wizualnej. W kontakcie ze studentem dużą rolę odgrywa
internetowe forum pracowniane do e-lerningu i pierwszych korekt.

Wydział Artystyczny
Architektura Wnętrz
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CEL PRZEDMIOTU:
Przygotowanie do współpracy ze studiami graficznymi, agencjami reklamowymi i drukarniami.
Umiejętne posługiwanie się aplikacjami do edycji grafiki i składu publikacji wraz z ustawieniami pod
kątem różnych zastosowań.

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Obsługa komputera w stopniu podstawowym.

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Szczegółowe omówienie rodzajów i zasad druku.
Przekazanie wiedzy z zakresu przygotowania projektu do poprawnego wydruku ze szczególnym
uwzględnieniem istotnych parametrów różnych urządzeń wyjściowych.
Omówienie sposobu przygotowania wyciągów barwnych do druku z kamienia litograficznego.
Wykorzystanie zasady stosowanej w druku offsetowym.
Zapoznanie studenta z zaawansowanymi narzędziami przeznaczonymi do pracy z grafiką, tradycyjną i
interaktywną publikacją materiałów (m.in. Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat)

METODY KSZTAŁCENIA:
wykład, pokaz, ćwiczenia, dyskusja

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Kod efektu

Opis efektu

K_W03

posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z
grafiką warsztatową oraz grafiką projektową

K_W14

posiada wiedzę dotyczącą technologii w zakresie grafiki projektowej; ma wiedzę n/t
rozwoju technologicznego w/w

K_U10

umie współdziałać z innymi osobami w zespole
Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

K_U13

posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych w zakresie grafiki warsztatowej lub
grafiki projektowej

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Warunkiem uzyskania zaliczenia jest wykonanie przewidzianych planem zajęć ćwiczeń (zgodnie z
wytycznymi prowadzącego) i aktywna obecność na zajęciach.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Godziny kontaktowe z prowadzącym:
Czytanie zalecanej literatury:
Praca samodzielna:

90 godzin
30 godzin
60 godzin

LITERATURA PODSTAWOWA:


„Poligrafia – praktyczny przewodnik”, David Bann, wyd. ABE Dom Wydawniczy



2+3D – Ogólnopolski kwartalnik projektowy



Adobe Indesign CS4/CS4PL – OFICJALNY PODRĘCZNIK



Adobe Photoshop CS4/CS4PL – OFICJALNY PODRĘCZNIK



Adobe Illustrator CS4/CS4PL – OFICJALNY PODRĘCZNIK



„Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów”, Claudia McCue



„Studia nad czytelnością druku”, Edward Zaachrisson



„Cyfrowy prepress. Drukowanie i procesy wykończeniowe”, Bogdan Kamiński, Translator



„Layout” - Gavin Ambrose, Paul Harris, Wydawnictwo Naukowe PWN



Pre-press. Poradnik dla grafików, Pre-press. Poradnik dla grafików, Gavin Ambrose, Paul Harris,
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. „Typografia komputerowa”, S.G Wheeler, G.S. Wheeler, Exit, Warszawa
2. „Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce”, Paweł Zakrzewski, wyd. Helion
3. Typografia komputerowa, Susan G. Wheeler

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)
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Semestr

Liczba godzin
w tygodniu

Forma
zajęć

Liczba godzin
w semestrze

Prow adz ący: dr Katarzyna Dziuba

Forma
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ECTS

Studia stacjonarne
4
Ć wi c z e n i a

60
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III / IV zaliczenie z oceną

CEL PRZEDMIOTU:
Celem przedmiotu jest :
- przygotowanie studenta do tworzenia szeroko rozumianego obrazu cyfrowego (o różnym
zastosowaniu, funkcji, formie itd).,
- łączenie różnych typów obrazowania z wjściem w przestrzeń i obrazem ruchomym włącznie
- twórcze i świadome posługiwanie się warsztatem cyfrowym,
-twórcze eksperymentowanie z obrazem,
-zasadne wykorzystanie charakterystycznych cech języka cyfrowego w konkretnych realizacjach
odpowiadajacych założeniem idei artystycznej,
- rozwinięcie i poszerzenie własnego języka wypowiedzi artystycznej,
- zapoznanie z podstawami druku cyfrowego i zwiazaną z nią technologią obejmującą różne rodzaje
druku cyfrowego i stosowanych w nich podłoży.
- rozwijanie świadomości plastycznej i indywidualnej kreatywności,
-- umiejętność konstruowania idei artystycznych
- rozwijanie zdolności samodzielnego podejmowania zadań twórczych

WYMAGANIA WSTĘPNE:
Zaliczenie podstaw grafiki warsztatowej i grafiki cyfrowej, zaawansowana znajomość programów
graficznych pakietu Adobe Suite

ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:

1

Szerokie myslenie o obrazie- konstruowanie obrazu graficznego w przestrzeni wirtualnej komputera –
jak i również poza nim.Łączenie różnych typów działań np. obraz statyczny z obrazem ruchomym,
obiekt, instalacja.
Poszukiwanie, analiza i wykorzystanie charakterystycznych cech cyfrowego warsztatu graficznego.
Skanowanie, fotografowanie jako eksperymentalny proces kreacji artystycznej.
Warsztat cyfrowy jako inspiracja.
Konstruowanie i analiza koncepcji twórczej odnośnie obowiazujących tematów oraz adekwatny dobór
środków artystycznych.
Myślenie koncepcyjne nad projektami.
Łączenie tradycyjnych technik graficznych z drukiem cyfrowym.
Proces przygotowania pliku do druku wielkoformatowego.
Metody druku cyfrowego.
Podłoża stosowane w artystycznym druku cyfrowym
Druk finalny i druk próbny uwzgledniający metody eksperymentalne.
Poruszanie się w obszarach szeroko rozumianych zagadnien graficznych związanych z artystyczną
grafiką cyfrową.

METODY KSZTAŁCENIA:
Ćwiczenia realizowane są w oparciu o konsultacje które przede wszystkim mają charakter dyskusji
oraz krótkich wykładów czy warsztatów.
Student realizuje konkretne zadania i na bieżąco przedstawia je do korekty (również możliwość
konsultacji mailowej).
Ostatecznym etapem jest fizyczna realizacja projektu np. wydruk, obiekt, instalacja, projekcja.
Najlepsze prace biorą udział w wystawie końcoworocznej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Kod efektu

Opis efektu

K_W03

posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac artystycznych związanych z grafiką
warsztatową oraz grafiką projektową

K_W04

posiada wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych
grafice, dyscyplin artystycznych

K_W16

zna zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami w szeroko pojętej grafice i
wie jak je wykorzystać w praktyce (np. wiedza n/t korzystania z jakości interdyscyplinarnych

K_U04

umie rozpoznawać i świadomie dobierać narzędzia warsztatu graficznego do założonej
realizacji

K_U17

opanował techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych umożliwiające ciągły rozwój poprzez
samodzielną pracę

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Bieżące konsultacje oraz tzw.przeglądy robocze.
Ostateczna ocena pracy studenta (zaliczenie z oceną) odbywa się na podstawie konkretnej realizacji
zadań w formie wydruku, projekcji, instalacji itp. spójnego cyklu prac.
Na finalną ocenę składają się:obecność na zajęciach, osiągnięte wyniki, zaangażowanie w przebieg
procesu dydaktycznego.
Skala ocen: 2 do 5+

2

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:

Liczba godzin
50
25
25
100

Rodzaj obciążenia pracą studenta
Udział w ćwiczeniach
Udział w konsultacjach
Przygotowanie do ćwiczeń
Razem

ECTS
2
1
1
4

LITERATURA PODSTAWOWA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Katalogi z konkursów i wystaw, min:
5 Biennale grafiki studenckiej – Poznan 2007
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
7 Triennale Grafiki Polskiej, Katowice 2009, BWA Katowice
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
Podreczniki 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
„Zastosowanie druku cyfrowego w praktyce grafiki artystycznej” Prof. A. Romaniuk
ASP Katowice 2002
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
Interaktywne Media Sztuki,red A. Porczak, ASP Kraków 2009
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

3

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.
Czasopisma:
2. ,,Arteon” „Format” ,,2+3D",,,Notes", ,,Autoportret’’ Exit’’ ‘’Grafia (2004-2008)
3. Strony www:
4. www:triennial.cracow.pl (Stowarzyszenie Miedzynarodowe Triennale GrafikiKraków)
5. www:icondata.trienial.cracow.pl (wirtualne muzeum współczesnej grafiki)
6. www:polishprintmaking.com
7. www:arteon.pl
8. www:obieg.pl
9. ,,Namietnosci i inne przypadki, /Izabella Gustowska: Passions and Other Cases,
10. Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa 2001,
11. ,,Społeczeństwo informacyjne, Cyberkultura. Sztuka, Multimediów,
12. R.W.Kluszczyński , Rabid, Kraków 2001,
13. ,,Skanowanie cyfrowe dla profesjonalistów", Busch David D.
14. ,,Sztuka i percepcja wzrokowa” Rudolf Arnheim
15. ,,KOLOR kurs dla artystów i projektantów” David Hornung, Universitas, 2009
16. ,,Contemporary graphic art. in Poland”R. Noyce– Craftsman House – 1997
17. Wprowadzenie w problematykę widzenia, WFP,ASP Kraków,Jan Pamuła
18. Główne kontrowersje estetyki współczesnej,B.Dziemidok

4

19.
Wprowadzenie w problematyke widzenia, WFP,ASP Kraków

5

20.

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)
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CEL PRZEDMIOTU:
Dzięki zdobytym umiejętnościom studenci dyplomowej pracowni kierunkowej będą mogli
poszukiwać i rozwijać możliwości kreacyjne w zakresie grafiki warsztatowej, kształtować
indywidualny sposób wypowiedzi artystycznej. Są to pracownie grafiki warsztatowej druku
płaskiego, wklęsłego, wypukłego, druku cyfrowego i grafiki przestrzennej oraz pracownie grafiki
projektowej – plakatu i ilustracji, znaku i typografii oraz grafiki wydawniczej. Na bazie zdobytych
doświadczeń mogą realizować własne koncepcje artystyczne niezbędne do zrealizowania pracy
dyplomowej. W świadomy i niezależny sposób mogą wykorzystać zdobytą wiedzę do
odnalezienia własnej „drogi artystycznej”. Drogi, która będzie zgodna z ich predyspozycjami,
osobowością,
która
doprowadzi
do
ukształtowania
autentycznej,
przekonującej
i odpowiedzialnej postawy twórczej w zawodzie artysty grafika.
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość w stopniu podstawowym technik graficznych i umiejętność swobodnego
posługiwania się nimi. Opanowanie programów graficznych dedykowanych projektowaniu
graficznemu. Studenci powinni posiadać wiedzę teoretyczną z zakresu historii sztuki z
uwzględnieniem historii grafiki , historii kultury, współczesnych form przekazu medialnego,
aktualnych tendencji w sposobie formułowania komunikatu wizualnego. Powinni orientować się
w zagadnieniach aktualnych sztuki i kultury.
ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU:
Studenci zdobędą ogólną wiedzę dotyczącą druku wklęsłego, przydatną do formułowania
i rozwiązywania zagadnień związanych ze złożonymi obszarami współczesnej grafiki. Program
pozwoli też na zdobycie wiedzy istotnej dla zrozumienia kontekstu historycznego i kulturowego
sztuki (głównie grafiki artystycznej).
METODY KSZTAŁCENIA:
Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

Studenci pracowni dyplomującej poprzez współpracę z prowadzącym i samodzielne
poszukiwania pogłębiają i rozwijają wiedzę dotycząca obszarów grafiki warsztatowej oraz
projektowej, co pozwoli im na optymalny dobór środków wyrazu artystycznego. Poprzez
zindywidualizowany i elastyczny tok studiowania będą mieli swobodę w zakresie wyboru
tematów i formy pracy. Studenci realizują prace w oparciu o własne propozycje tematyczne lub
wybierając z pośród propozycji przedstawionych przez prowadzącego. Ważne jest
poszukiwanie własnych indywidualnych technik i form graficznych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Kod efektu

KA1-W01

Opis efektu
Ma podstawową wiedzę z zakresu BHP pracowni graficznych

KW1-W05

Posiada wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych z
zakresu grafiki warsztatowej i projektowej

KA1-W02

Potrafi scharakteryzować plastyczne środki wyrazu w pracy artystycznej

KA1-W03

Rozpoznaje zasadnicze cechy i właściwości różnych technik stosowanych
w dyscyplinach plastycznych

KA1-W04

Posiada wiedzę na temat struktury dzieła plastycznego (wizualnego)

KA1-W07

Zna zakres problematyki związanej z technologiami i mediami danych
dyscyplin artystycznych

KA1-W09

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

KA1-W13

Posiada wiedzę dotyczącą technologii w zakresie grafiki warsztatowej; ma wiedzę
n/t rozwoju technologicznego w/w

KA1-U02

K-U04
K-U05

Potrafi dobierać i stosować plastyczne środki wyrazu odpowiednie do
realizowanych tematów i ćwiczeń. Rozumie związki łączące formę i treść
utworu plastycznego
Umie rozpoznawać i świadomie dobierać narzędzia warsztatu graficznego do
założonej realizacji
Umie przygotować miejsce pracy zgodnie z podstawowymi zasadami BHP

K-U06

Umie świadomie posługiwać się dobranymi narzędziami w zakresie działań
graficznych

K-U16

Umie świadomie poruszać się w obszarach warsztatu graficznego w zgodzie z
ogólnie przyjętymi zasadami BHP

K-U17

Opanował techniki ćwiczenia umiejętności warsztatowych umożliwiające ciągły
rozwój poprzez samodzielną pracę

KA1-U08

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

KA1-U12

Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych w obszarze różnych
dyscyplin artystycznych

KA1-U13

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

KA1-U14

Posiada umiejętności warsztatowe umożliwiające rozwój w kreacji
własnych prac plastycznych

KA1-U15

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

KA1-U17

Potrafi samodzielnie i niezależnie wykorzystywać swoją wyobraźnię,
intuicje i emocje w kreacji artystycznej
Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

Kształtuje indywidualny styl wypowiedzi artystycznej

KA1-U18
KA1-K04

Ma świadomość i potrzebę popularyzacji dokonań własnych i innych

KA1-K05

Potrafi adaptować się do zmiennych okoliczności występujących podczas
wykonywania pracy twórczej

KA1-K07

Potrafi wykorzystać kreatywność myślenia i twórczą pracę w trakcie
rozwiązywania problemów

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się podczas bezpośrednich korekt i konsultacji na
zajęciach. Na ogólną ocenę pracy studenta składają się: kreatywność, otwartość,
zaangażowanie w realizację zadań i współpraca z prowadzącym. Efektem końcowym jest praca
dyplomowa polegająca na przedstawieniu wykonanych prac, uzasadnieniu ich doboru i sposobu
wykonania, obronie poprzez odpowiednią argumentację założeń pracy dyplomowej.
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

ECTS

150

ćwiczenia

5

90

konsultacje

3

210

przygotowanie do DYPLOMU

7

450

Razem
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LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Ales Krejca, „Techniki sztuk graficznych”, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe,
Warszawa, 1984
2. Andrzej Jurkiewicz, „Podręcznik metod grafiki artystycznej”, Arkady, Warszawa,
1975
3. Jerzy Werner, „Podstawy technologii malarstwa i grafiki”, PWN, Warszawa, 1979
4. „Grafika artystyczna – podręcznik warsztatowy”, Wydział Grafiki ASP w Poznaniu,
Poznań, 2007
5. Jorgi Catafal, Clara Olivia, „Techniki graficzne”, Arkady, Warszawa,
6. 2004; Dwumiesięcznik „NOVUM” - World of Graphic Design
7. Airey David, Logo Design Love, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010
8. Bernaciński Stefan, Liternictwo, WSiP, Warszawa 1990
9. Bringhurst Robert, Elementarz stylu w typografii, Design Plus, Kraków 2007
10. Evamy Michael, Logo, Przewodnik dla projektantów, PWN, Warszawa 2008
11. Frutiger Adrian, Człowiek i jego znaki, Wydawnictwo d2d.pl, Warszawa 2010
12. Hardy
Gareth,
Podręcznik
projektantów
logo
(Smashing
Magazine),
Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012

13. Mitchel Michael, Wightman Susan, Typografia książki – podręcznik projektanta,
Wydawnictwo d2d.pl, Kraków 2012

14. Newark Quentin, Design i grafika dzisiaj, ABE Dom wydawniczy,Warszawa 2006
15. Samara Timothy, Kroje i kolory pisma – Przewodnik dla grafików, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2010

16. Sarzyńska-Putowska Joanna, Komunikacja wizualna. ASP Kraków , 2000
Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)

17. Twemlow Alice, Czemu służy grafika użytkowa, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa
2006

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Katalogi i albumy polskich i międzynarodowych przeglądowych wystaw grafiki
współczesnej np. Kraków, Katowice, Seul, Ljubljana, itp.
2. Baines Phil, Hasam Andrew, Pismo i typografia, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2010

3.

Dębowski Przemek., Mrowczyk Jacek, Widzieć Wiedzieć, Wydawnictwo Karakter,
Kraków 2011

4.

Mrowczyk Jacek, Warda Michał, Projektowanie graficzne w Polsce, Wydawnictwo
Karakter, Kraków 2010

5.

Rypson Piotr, Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919–1949, Wydawnictwo
Karakter, Kraków 2011

6.

Tomaszewski Andrzej, Architektura książki, Wydawnictwo COBRPP, Warszawa 2011

Wydział Artystyczny
Kierunek: Grafika (I stopnień)
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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.
8. Kwestia praw autorskich i plagiatu
9. Próba samodzielnego artykułowania tez pracy i ich publiczna prezentacja - dyskusja.
10. Jasność i precyzja terminologiczna, definiowanie pojęć, wykorzystanie literatury dodatkowej (tzw. varia).
11. Kryteria oceny poprawności pracy: metodologiczna spójność, logika wywodu, przejrzystość konstrukcyjna,
wartość merytoryczna.
12. Opanowanie techniki pisania pracy – struktura tekstu (wstęp, układ pracy, tezy, wnioski), sposób prezentacji
źródeł (cytat, omówienie, parafraza, wtrącenie), język, odsyłacze, bibliografia, aneksy.
13. Korekta. Artykułowanie wniosków końcowych.
14. Przygotowanie pracy do druku.
Wydział Artystyczny
Instytut Sztuk Wizualnych

15. Ostateczna redakcja i oddanie pracy.

METODY KSZTAŁCENIA:
Wykład, metody aktywizujące (projekt, dyskusja, referat)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:
Kod efektu

Opis efektu

K_W04

Posiada wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych pokrewnych
grafice dyscyplin artystycznych.

K_W05

Posiada wiedzę dotyczącą środków ekspresji i umiejętności warsztatowych z zakresu
grafiki warsztatowej i projektowej.

K_W06

Zna i rozumie podstawowe linie rozwojowe w historii poszczególnych dyscyplin
artystycznych (malarstwo, rysunek, rzeźba, multimedia) – zna publikacje związane z
tym zagadnieniem.

K_W07
K_W08

Zna i rozumie linie rozwojowe w historii sztuki – zna publikacje związane z tym
zagadnieniem. Wykazuje się ogólną znajomością stylów w sztuce i ich twórczych
tradycji

K_W09

Wykazuje się poszerzoną znajomością stylów w grafice i ich twórczą tradycją.

K_W10

Wykazuje się ogólną wiedzą na temat współczesnych trendów w sztuce.

K_W11
K_W12
K_W13
K_W14

Wykazuje się szeroką wiedzą na temat współczesnych trendów w zakresie grafiki
warsztatowej i dyscyplin pokrewnych oraz na temat współczesnych trendów w zakresie
grafiki projektowej i dyscyplin pokrewnych. Posiada wiedzę dotyczącą technologii w
zakresie grafiki warsztatowej, a także wiedzę dotyczącą rozwoju technologicznego oraz
technologii w zakresie grafiki projektowej.

K_W16

Zna zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami w szeroko pojętej
grafice i wie, jak je wykorzystać w praktyce (np. wiedza n/t korzystania z jakości
interdyscyplinarnych).
UMIEJĘTNOŚCI

K_U01
K_U02
K_U03

Potrafi rozpoznać, tworzyć i realizować oryginalne koncepcje artystyczne, zachować
niezależność koncepcji artystycznej oraz wykorzystywać i integrować wiedzę z zakresu
pokrewnych dyscyplin artystycznych dla potrzeb pełnego wyrażenia idei dzieła
plastycznego.

K_U04

Umie rozpoznawać i świadomie dobierać narzędzia warsztatu graficznego do założonej
realizacji.

K_U06

Umie świadomie posługiwać się dobranymi narzędziami w zakresie działań graficznych.

K_U07

Umie świadomie łączyć technologie graficzne dla osiągnięcia pożądanego efektu.

K_U08

Umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie realizacji i projektowania realizacji
własnych.

K_U09

Umie świadomie z powodzeniem i bez kompromisów kreować autorskie idee wg
wcześniej przyjętych założeń.

K_U13

Posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych w zakresie grafiki warsztatowej lub
grafiki projektowej.

K_U15

Umie poruszać się w wielu płaszczyznach warsztatowych wzajemnie je uzupełniając wg
indywidualnych potrzeb.

K_U18

Umie zastosować warsztat graficzny dla potrzeb powoływania autonomicznych
koncepcji artystycznych i projektowych.

K_U19

Posiada doświadczenie w realizowaniu własnych działań artystycznych opartych na
zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach wynikających ze swobodnego i niezależnego
wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności.

K_U20

Umie wykorzystywać wiedzę dotyczącą współczesnych nurtów w zakresie grafiki
projektowej i warsztatowej.
Wydział Artystyczny
Instytut Sztuk Wizualnych

K_U21

Umie nadać autonomiczną jakość kreowanym przez siebie koncepcjom.

K_U22

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

K_U23

Posiada umiejętności językowe w zakresie grafiki i dziedzin pokrewnych zgodne z
wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu.

K_U26

Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych realizacji.

K_U27

Potrafi komponować
indywidualnych

K_U28

Potrafi zintegrować aranżację przestrzeni wystawienniczej z założoną ideą przewodnią
danej prezentacji.

przestrzeń

wystawienniczą

dla

prezentacji

zbiorowych

i

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

K_K02

Samodzielnie gromadzi i aktualizuje doświadczenia związane z szeroko pojmowaną
sferą sztuki.

K_K03

Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazując się umiejętnościami zbierania,
analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej
argumentacji oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy.

K_K05

Sprzyja kreatywnym postawom nonkonformistycznym.

K_K06

Efektywnie wykorzystuje: wyobraźnię, intuicję, emocjonalność, kreatywność,
elastyczność myślenia, aktywną obserwację, analizę otaczającej rzeczywistości.

K_K07

Potrafi sprostać zapotrzebowaniu społecznemu w kontekście publicznych prezentacji.

K_K08

Jest wrażliwy na potrzeby społeczne; jest etyczny w działaniach.

K_K09

Posiada umiejętność samooceny, konstruktywnej krytyki, podejmowania refleksji i
dyskursu w obszarach społecznych i artystycznych; potrafi oceniać poddaje się ocenie

K_K10

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

K_K11

Posiada umiejętność pracy zespołowej, integracji w grupach docelowych, przystępnej
formy prezentacji zadań, socjalizacji.

K_K12

Potrafi inspirować do działań zarówno twórczych, jak i animacyjnych.

K_K13

Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności i prawa autorskiego.

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I WARUNKI ZALICZENIA:
Aktywny udział w seminariach. Systematyczne ocenianie kolejnych etapów pisania pracy przez studenta.
Złożenie pracy licencjackiej oraz co najmniej jedno wystąpienie prezentujące tezy stawiane w pracy jako warunek
zaliczenia.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA:
Liczba godzin

Rodzaj obciążenia pracą studenta

Wydział Artystyczny
Instytut Sztuk Wizualnych

ECTS

60

Udział w zajęciach

2

20

Kwerenda źródłowa

0,75

20

Przygotowanie konspektu i planu
pracy

0,75

60

Lektura tekstów wraz z
konsultacjami

2

150

Pisanie i korekta pracy wraz z
konsultacjami

4,5

50

Redakcja tekstu, przygotowanie do
obrony

2

385

Razem

12

LITERATURA PODSTAWOWA:
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:
Lindsay D., Dobre rady dla piszących teksty naukowe, Wrocław 1995
Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Gdańsk 1996

Wydział Artystyczny
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