
Przedmiot   

Historia sztuki (od sztuki prehistorycznej do dojrzałego renesansu włącznie) 

3-letnie studia licencjackie 

 

Kod przedmiotu  

 

Kierunek 

 

Specjalność 

 

Typ przedmiotu: wykład kursowy 

 

 

Rok I II III IV V VI 

Semestr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     12 

Punkty ECTS 2 2              

Ilość godzin w 

tygodniu 

2 2              

Rodzaj 

zaliczenia 

zal.  egz                     

Legenda 

 

zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze 

stopniem; egz – egzamin; ekm – egzamin 

komisyjny 

 

 

 

 

Metody nauczania ( forma zajęć) 

 

1. Wykład kursowy - o charakterze autorskim, prezentacje multimedialne obejmując 

systematyczny kurs danego przedmiotu. 

 

 

Język wykładowy 

polski 

 

Imię i nazwisko wykładowcy ( także całego zespołu w danej pracowni) 

Dr Anna Rudzka 
 

Wymagania wstępne 

Zdany egzamin wstępny 

Wymagania końcowe 

Zdany egzamin końcowy z zakresu wykładów  

 

 

 

 

 

 

 



 

Treści programowe nauczania ( treść zajęć) 

 

1. Wykład organizacyjny. Historia nauczania sztuk pięknych na przestrzeni wieków. 

2. Historia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

3. Początki sztuki. Malarstwo naskalne, drobna plastyka figuralna. Ornament na 

przedmiotach użytku codziennego. 

4. Sztuka wybranych formacji państwowych na terenie Mezopotamii (Sumer, Akad, 

Asyria i Babilon). Historia wykopalisk. Epos o Gilgameszu a biblijna relacja o 

potopie. 

5. Od amatorstwa do nauki czyli odkrywanie Egiptu. Podobieństwa i różnice w sztuce 

Starego, Średniego i Nowego Państwa. Polscy archeolodzy i ich odkrycia. 

6. Kreta i sztuka achajska. Homer a współczesne badania archeologiczne.  

7. Wprowadzenie do sztuki greckiej. Style ceramiki. Porządki architektoniczne. Wczesne 

formy rzeźby (xoanon, akrolit, palladion) 

8. Olimpia i Delfy – wielkie sanktuaria Grecji archaicznej. Kory i kurosy. Architektura 

kolonii greckich. 

9. Grecja klasyczna – architektura i rzeźba. Co wiemy o malarstwie greckim? 

10. Aleksander Wielki i jego imperium. Sztuka hellenistyczna. 

11. Architektura, malarstwo i rzeźba Etrusków. Co Rzymianie przejęli z ich dziedzictwa? 

12. Rzym. Zależność od sztuki greckiej. Rozwiązania oryginalne sztuki rzymskiej. 

13. Sztuka kolonii rzymskich. Pokaz filmu „Villa Laurentina”. 

14. Późny antyk i wczesne chrześcijaństwo. Pokaz filmu „Tell Amarna” (Syria).  

15. Wieki ciemne. Sztuka ludów barbarzyńskich. Skryptoria irlandzkie. Odrodzenie 

karolińskie. Sztuka ottońska. 

16. Początki sztuki romańskiej. Kościoły pielgrzymkowe. Benedyktyni i cystersi o sztuce 

(teksty źródłowe). 

17. Europejskie ośrodki sztuki romańskiej. Związki między architekturą a rzeźbą. 

Malarstwo. 

18. Narodziny gotyku. Stulecie wielkich katedr.  

19. Gotyk w innych krajach Europy. Devotio moderna i jej konsekwencje dla sztuki. 

20. Malarstwo sieneńskie. Protorenesans we Włoszech. Twórczość Giotta.  

21. Kształtowanie się sztuki w Burgundii i Niderlandach na przełomie XIV i XV wieku. 

Miniatury braci Limburg. Rzeźba Clausa Slutera. 

22. Malarstwo Niderlandów  w XV wieku. 



23. Florencja kolebką wczesnego renesansu. Brunelleschi, Ghiberti, Donatello. 

24. Drugie pokolenie włoskich artystów renesansowych. Renesansowa teoria sztuki. 

25. Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Rafael – wielcy twórcy dojrzalego renesansu. 

26. Rzym głównym ośrodkiem dojrzałego renesansu. Przebudowa Bazyliki św. Piotra – 

działalność Bramantego. Rola mecenatu papieskiego. 

27. Renesans na północ od Alp. Twórczość i teoria sztuki Albrechta Dürera. 

28. Nowożytna grafika europejska. 

29. Test z mitologii grecko-rzymskiej. 

30. Test z ikonografii chrześcijańskiej. 

Kryteria oceny: 

Ocena 

 

1. Ocena poziomu wiedzy  

2. Ocena logicznego rozumowania 

3. Ocena umiejętności analizy dzieła i osadzenia go w kontekście kulturowym 

4. Skala ocen określona jest według punktacji obowiązującej na Wydziale Zarządzania 

Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 

 

Literatura (pismiennictwo) 

 

Jan Białostocki, Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce od starożytności do 1500 r. (wybrane 

teksty) 

Jan Białostocki, Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1600 (wybrane teksty) 

Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN, Warszawa 2013 

Ernst Gombrich, O sztuce, Arkady, Warszawa 1997 

Thomas R. Hoffmann, Sztuka romańska, Świat Książki, Warszawa 2006 

Astryd C. Huth, Thomas R. Hoffmann, Renesans, Świat Książki, Warszawa 2006 

Arthur F. Jones, Wstęp do historii sztuki, Zysk i S-ka, Poznań 1997 

Karin Wagner, Gotyk, Świat Książki, Warszawa 2006 

Seria Klasycy sztuki, Wydawnictwo Rzeczpospolita, (wybrane pozycje) 

Sztuka świata, t. 1- 6, Arkady, Warszawa 1989 i nn. 

 

Cel zajęć: 

- przyswojenie podstawowych zagadnień historii sztuki od czasów prehistorycznych do 

dojrzałego renesansu włącznie. 

- zapoznanie z periodyzacją zjawisk, pojęciami stylistycznymi  

- przyswojenie terminologii związanej z opisem formalnym i ikonograficznym dzieła;  

- zapoznanie się z kanonem podstawowych artystów i dzieł.  

- uzyskanie umiejętności interpretacji dzieła sztuki oraz odczytanie jego podstawowych cech 

stylistycznych i znaczeniowych (ikonograficznych i ikonologicznych) pozwalającej na 

umieszczenie dzieła w określonym kontekście kulturowym.  

 

 

Zamierzone efekty kształcenia: 

Wiedza 

Student powinien osiągnąć wiedzę w następującym zakresie: 



1. znajomość podstawowej terminologii związanej z dziełami sztuki (technologia, 

ikonografia, definicje poszczególnych zjawisk wiążących się z formą lub zawartością 

treściową dzieł). 

2.  znajomość etapów dziejów sztuki w/w okresu oraz świadomość zróżnicowania kultury 

artystycznej w poszczególnych ośrodkach artystycznych  

3. znajomość twórczości najważniejszych artystów i ich głównych dzieł 

4. znajomość podstawowych problemów dotyczących teorii sztuki w/w okresu 

 

Umiejętności: 

Student powinien być zdolny do: 

1. umiejscowienia twórców i dzieł w określonej epoce 

2. rozpoznania tematu ikonograficznego 

3. porównania dzieł sztuki z różnych epok, wydobycia cech wspólnych i różnic 

 

Inne kompetencje ( postawy)  

Student powinien być zdolny do: 

1. twórczego i krytycznego postrzegania i analizowania głównych zjawisk i nurtów w sztuce 

dawnej 

2. dostrzegania wpływu osiągnięć dawnych epok na sztukę współczesną 

 

 

Wartościowanie efektów w skali 1:3  

 

Umiejętności + + + 

Wiedza + + 

Postawy + 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych ( ocena formująca i 

podsumowująca w %) 

. 

-      egzamin- 70% 

-      testy 30% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w godzinach oraz 

punktach ECTS  

- godziny kontaktowe 60 godz. 

- czas na lektury 20 godz. 

- czas na przygotowanie się do testów 5 godz. 

 

Prerekwizyty 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: 

 

Zaciemniona sala, rzutnik multimedialny, komputer z odpowiednim oprogramowaniem 

(możliwość wyświetlania filmów), głośniki 

 

Inne pomoce dydaktyczne: 

Filmy, prezentacje multimedialne, zdygitalizowane materiały z Archiwum ASP, miniatury 

dawnych dzieł sztuki 

 



1. Wykładowca. 

mgr Mariola Pachnia 

Język angielski dla studentów I roku 
 

2. Przedmiot. 

Lektorat z języka angielskiego 

Kierunek. 

Grafika 

Specjalność. 

Nauczanie ogólne 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Nauczanie ogólne 

 

Rok I LIC II LIC III LIC I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS 1 1 - - – – – – – – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
2 2 - - – – – – – – – – 

Rodzaj zaliczenia zal zal - - – – – – – – – – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny 
 

 

 
 

3. Metody nauczania (forma zajęć). 

Lektorat  

Podstawą procesu nauczania jest obowiązkowe uczestnictwo studentów  w zajęciach. 

Dopuszcza się dwukrotną nieobecność, a przekroczenie tego limitu skutkuje nie uzyskaniem 

zaliczenia w pierwszym terminie. 

Kontrolę bieżących postępów i wdrożenie studentów  do systematycznej pracy uzyskuje się 

dzięki krótkim testom, po każdym zakończonym rozdziale podręcznika. Takie zadanie 

spełniają  również odpowiedzi ustne, sprawdzające wykonanie pracy domowej i stopień 

opanowania materiału z poprzednich zajęć.  

Proces nauczania opiera się  na różnorodnych  formach pracy – z całą grupą, indywidualnie 

lub w parach. Nieodłącznym elementem  zajęć są nagrania audio, a wprowadzenie  zajęć  

multimedialnych  zdecydowanie zwiększa ich  atrakcyjność i efektywność. 

Zajęcia mają pomóc studentom w osiągnięciu kompetencji językowej i komunikacyjnej na 

poziomie ponadśredniozaawansowanym i przygotować ich do egzaminu B2. Na zajęciach 

stosowane będą różne metody nauczania i wielorakie rodzaje ćwiczeń: wykład (w przypadku 

wybranych zagadnień gramatycznych), prezentacja, prezentacja multimedialna 

(przygotowana zarówno przez wykładowcę, jak przez studentów), dialog dydaktyczny 

(korekta prac pisemnych), dyskusja, ćwiczenia gramatyczne, słuchanie tekstu i odpowiadanie 

na związane z nim pytania, projekcja filmu, etc. 

Celem zajęć  jest przygotowanie  studentów do wykorzystania jęz. ang. w życiu codziennym, 

w środowisku akademickim i środowisku pracy na poziomie zapewniającym efektywną 

komunikację językową. Proces nauczania obejmuje 4 sprawności , a docelowy ich poziom ma 

umożliwić studentom samodzielne zdobywanie informacji, przetwarzanie ich, reagowanie i 



wyrażanie emocji zarówno w mowie jak i piśmie. Zgodnie z tabelą Językowej Rady Europy  

zakłada się osiągnięcie poziomu B2. 

Zapoznanie studentów z kulturą i zwyczajami państw  anglosaskich ma poszerzyć ich wiedzę 

ogólną i wzbogacić doświadczenie. Zakłada się wykształcenie umiejętności samodzielnego 

uczenia się, auto-korekty, analizy i planowania dalszego toku nauczania.                              

 

 
 

4. Język wykładowy. 

Język angielski 

 

5. Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 

mgr Mariola Pachnia 

 

6. Wymagania wstępne. 

Zdane egzaminy wstępne na Wydział Grafiki.  

 

7. Wymagania końcowe. 

Zaliczenie uzyskuje się na podstawie odpowiedniej frekwencji. 

Napisana praca semestralna (w pierwszym semestrze). 

Prezentacja multimedisalna (w semestrze drugim).  
 

8. Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Zajęcia mają na celu pomóc studentom komunikować się w języku angielskim w mowie i 

piśmie na poziomie ponadśredniozaawansowanym. Szczególny nacisk będzie położony na 

umiejętności komunikacyjne. Dobrane tematy skupione są na materiale związanym ze 

sztukami plastycznymi, tak, aby zajęcia z języka angielskiego były ściśle związane z 

tematyką studiów i artystycznymi zainteresowaniami studentów. 

 

Najważniejsze zagadnienia programowe: 
 

Introducing vocabulary connected with art 

Description  of a beautiful building 

Presenting different points of view 

 

Passive report structures, Have/get something done 

Speed dating – exchanging  opinions, completing information 

Adjectives of personality - revision 

 

Word building  - adding suffixes ( adjectives and nouns) 

Word stress and how it changes 

Blind date – the idea of a TV programme 

 

 

Word formation – game (revision) 

Unreal conditional clauses 



Song – completing lyrics 

 

 

BBC News – current news 

Museums and galleries –Internet websites 

Artistic vocabulary 

The genius of the Guggenheim – vocabulary connected with art 

Where to go to see a masterpiece – reading 

Anecdote – the most impressive building or monument 

I know what I like  - describing paintings 

 

Frida Kahlo – reading, retelling the story 

Collocations 

Modals of deduction – must, might, can, could followed by present and past infinitive 

Eureka- the most/ least  important inventions 

 

Listening – Trevor Baylis , a great inventor 

                   Inventors’Competition 

   

 

Dream invention – completing the summary 

Word families 

Narrative tense structures- revision of past tenses 

Time expressions 

Trivia pursuit- game 

 

Famous brands – know your logos 

Children and advertising  

Collocations connected with selling and advertising 

Commercial breakdown – examples of successful adverts 

 

Tell Me More 

www.insideout.net 

www.onestopenglish.com 

 

Relative  clauses – defining and non-defining 

The truth about life with Sharon Stone – truth in the tabloid newspapers 

Emphasis (cleft sentences) 

Anecdote – the film that has disappointed you 

 

BBC News 

 

 

Could do better – artist’s story 

http://www.insideout.ne/


Teachers remembered from school  

Anecdote – your favourite artist 

 

Look at us now! – vocabulary connected with education 

Future of education in our country 

Future forms – revision of all structures and tenses 

 

Creating own stories – informal exaggerated expressions 

Job hunting – CV (formal expressions and layout) 

Character reference 

Song – revision of adjectives of personality 

BBC News 

 

 

 

Revising all structures and vocabulary 

Games – team work 

Writing – stories, formal references 

 

 
 

9. Kryteria oceny 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest regularne i aktywne uczestniczenie w zajęciach 
(dozwolone są dwie nieobecności w semestrze) oraz uzyskanie zaliczenia semestru na 
podstawie pozytywnych ocen cząstkowych z testów i wypowiedzi ustnych, jak również 
pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego. 
Brana jest pod uwagę ocena zaangażowania na zajęciach (obecność, lektura tekstów, udział w 

dyskusji), ocena poziomu publicznej prezentacji (przygotowanie prezentacji jest 

obowiązkowe). 

Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Grafiki skali punktacji. 
 

10. Literatura (piśmiennictwo). 

1. „English Vocabulary in Use” – M. McCarthy & F. O’Dell CUP 2002 

2.  „ First Certificate Language Practice” – M. Vince Macmillan 2003 

3.  „First Certificate Practice Tests” – N. Kenny, L. Luque-Mortimer Longman 2000  

4.  „ Advanced Grammar in Use” – M. Hewings Cambridge University Press 2002 

5. „ FCE Use of English” – V. Evans Express Publishing 1998 

6. „My Grammar Lab B1/B2”-Pearson 2014 

7. „Upstream B2” – V. Evans Express Publishing 2002 

 

Literatura uzupełniająca 

 

Czasopisma i gazety: 

Newsweek 

The Times 

The Guardian 
 

11. Cel zajęć. 

Realizacja zaplanowanego programu pozwoli studentowi opanować następujące umiejętności 

językowe: 



 Wysłuchanie wypowiedzi w celu sprawdzenie informacji 

 Odpowiadanie na pytania dotyczące przeczytanego artykułu  

 Wyrażenie i uzasadnienie swojej opinii  

 Uporządkowanie wydarzeń w chronologiczny sposób  

 Napisanie oświadczenia dla prasy (np. przyznanie nagrody) 

 Rozmowa o swoich zainteresowaniach 

 Napisanie notatki  

 Przedstawianie się w kontekście artystycznym (wywiad) 

 Formułowanie argumentów ‘za’ i ‘przeciw’ 

 Ustalanie celów projektu 

 Sporządzenie notatki z wysłuchanych dialogów dotyczących sztuki 

 Napisanie e-maila omawiającego przebieg dyskusji 

 Przeprowadzenie prezentacji 

 Napisanie relacji ze spotkania 

 Udzielanie rady 

 Komentowanie sytuacji z przeszłości 

 Odegranie ról poszczególnych członków zespołu 

 Rozbudowanie słownictwa, ze szczególnym naciskiem na słownictwo dotyczące sztuk 

plastycznych i szeroko pojętej humanistyki 

 Rozumienie artykułów, tekstów, filmów dotyczących problematyki związanej z 

kierunkiem studiów 

 Poszukiwanie własnego języka wypowiedzi, klarowne wyrażanie swoich poglądów w 

mowie i w piśmie. 

 

12. Zamierzone efekty kształcenia w zakresie: 

Umiejętności – student/absolwent: 

1. Po ukończeniu lektoratu językowego będzie potrafił zrozumieć różne aspekty problemów 

konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję 

specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej.   

2. Będzie potrafił porozumieć się swobodnie i spontanicznie, z innymi użytkownikami języka 

danego obszaru językowego. 

3. Będzie w stanie wyrażać się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów , a w 

szczególności związanych z edukacją  

4. Będzie potrafił wyrażać opinię na dany temat wykazując pozytywne i negatywne strony 

różnych wyborów. 

5. Będzie potrafił zrozumieć treść wypowiedzi, wykładu lub dyskusji. 

6. Będzie potrafił sformułować tekst krótkiego artykułu prasowego dotyczącego sztuki. 

7.Będzie potrafił przygotować wygłoszenie krótkiej prezentacji na temat swoich 

zainteresowań akademickich i artystycznych. 

 



 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

1. Gramatyki angielskiej w stopniu pozwalającym na wyrażenie różnic znaczeniowych 

używanych struktur w mowie i piśmie. 

2. Słownictwa pozwalającego na komunikację, zarówno w mowie jak i w piśmie w 

obszarach językowych prywatnych i zawodowych. 

3. w zakresie słuchania ze zrozumieniem student będzie potrafił zrozumieć dłuższe 

wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za złożonymi wywodami, pod warunkiem, że 

temat jest mu przynajmniej w pewnym stopniu znany. Powinien również rozumieć 

programy telewizyjne i radiowe o tematyce specjalistycznej. 

4. W zakresie czytania ze zrozumieniem student będzie potrafił czytać artykuły i 

reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w szczególności z obszaru 

sztuki i nauki. Powinien rozumieć literaturę popularno-naukową i artykuły dotyczące 

jego obszaru zainteresowań zawodowych. 

5. Student będzie potrafił praktycznie wykorzystać wiedzę o kulturze i języku zdobytą na 

zajęciach językowych w sytuacjach pozaszkolnych. 

6. Student będzie używał bogatego słownictwa dotyczącego sztuk plastycznych; 

 

 

Inne kompetencje (postawy) – student/ absolwent powinien być zdolny do: 

Przewiduje się, że student po ukończeniu lektoratu językowego nabędzie: 

1. umiejętność pracy w grupie 

2. umiejętność wyrażania opinii 

3. umiejętność aprobowania opinii i postaw innych osób 

4. umiejętność docierania do informacji 

5. chęć dalszego kształcenia językowego 

       

13. Wartościowanie efektów w skali 1:3 

Umiejętności – 3 

Wiedza – 3 

Postawy – 3 
 

14. Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i podsumowująca w%). 

• praca semestralna – 30% 

• test ze słownictwa – 30% 

• udział w dyskusjach podczas zajęć – 20% 

• prezentacja – 20% 
 

15. Prerekwizyty. 

Student powinien potrafić komunikować się w języku angielskim, a przede wszystkim nie bać 

się używania języka obcego w różnych sytuacjach i kontekstach (popełnianie błędów i 

wyciąganie z nich wniosków stanowi ważną część procesu akwizycji języka obcego). 
 

16. Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

W pełni wyposażona sala wykładowa posiadająca stanowiska pracy dla 12-15 studentów 

(stoły robocze, krzesła, przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu). 

Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi normami. 

Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego.  

Przenośny komputer (z twardym dyskiem powyżej 100 GB i ponad 2GB pamięci RAM), 

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 



 

Wykładowca. 

Dr Anna Oleńska 

Przedmiot. 

Historia sztuki  – od późnego renesansu do II wojny światowej 

Metody nauczania (forma zajęć). 

Wykład kursowy - zajęcia zbiorowe będące systematycznym, autorskim kursem historii sztuki, oparte na 
słowie i obrazie, także z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej 
Język wykładowy. 

Język polski 

 

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 

dr Anna Oleńska 

 

Wymagania wstępne. 

Zaliczony z wynikiem pozytywnym I rok studiów licencjackich  
 

Wymagania końcowe 
Po pierwszym semestrze – zaliczony test kontrolny; po drugim semestrze - zdany egzamin z 
całości materiału objętego programem  
 

Historia Sztuki 

Rok I lic. I lic. II lic II lic III lic III lic 

Semestr 
  

3 4 
  

Punkty ECTS 
  

2 2 
  Ilość godzin w tygodniu 

  
2 2 

  Rodzaj zaliczenia 
  

zal. egz 
  

Legenda 
zal. zaliczony; zst zaliczenie z stopniem; egz - 
egzamin; ekm egzamin komisyjny 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć) 

Cykl wykładów poświęconych najważniejszym zjawiskom, artystom, tematom, kierunkom i tendencjom 

w sztuce europejskiej od XVI w.  do ok. 1939 r., w ujęciu chronologicznym i problemowym. Obejmie 

następujące tematy i zagadnienia: Sztuka dojrzałego renesansu: Leonardo da Vinci, Rafael, Michał 

Anioł – znaczenie i dziedzictwo. Manieryzm w sztuce XVI w. – sztuka doby kryzysu czy triumf 

estetyzmu? Malarstwo weneckie- koloryzm. Barok – styl, epoka czy postawa? Wielość i zróżnicowanie 

sztuki barokowej w Europie XVII- 1. poł. XVIII w.  Rokoko – ornament czy styl? Sztuka epoki 

Oświecenia – od fascynacji Antykiem do naprawy świata. Artyści-romantycy. Narodziny historyzmów i 

sztuk „narodowych”.  Realizm w malarstwie XIX w.  Sztuka kręgu Akademii w XIX w. – czy tylko "fabryki 

miernot"? Przełamywanie konwencji w sztuce - impresjonizm . Artyści-postimpresjoniści; artyści-

symboliści. Secesja. Początki „nowej” sztuki: fowizm, ekspresjonizm, abstrakcjonizm. Sztuka Wielkiej 

Awangardy i jej kierunki. Modernizm w architekturze dwudziestolecia międzywojennego.  

 

 



Kryteria oceny 

-poziom wiedzy nabytej podczas wykładów, 
-znajomość lektur, 
-umiejętność logicznego powiązania elementów przyswojonego materiału, 
-umiejętność wykorzystywania nabytej wiedzy w zetknięciu z dziełami nieznanymi, 

-znajomość dzieł sztuki w zbiorach polskich, a zwłaszcza warszawskich, 
-skala ocen: od 2 (niedostatecznie) do 5+ (celująco). 

 

 

Literatura (piśmiennictwo) 

Sztuka świata, t. 5-10, Wyd. Arkady, Warszawa 1992-1996, 

J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa  

E. Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawiania obrazowego, tłum. Jan Zarański,  

Warszawa 1981 

 

Opracowania szczegółowe: 

M. Rzepińska, Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław 1988 

W. Tomkiewicz, Rokoko, Warszawa 1988 

S. Bietoletti, Klasycyzm i romantyzm 1770-1840, Warszawa 2006 

M. Poprzęcka, Akademizm, Warszawa 1980 (i wyd. nn.) 

L. Nochlin, Realizm, Warszawa 1974 

J. Rewald, Historia impresjonizmu, Warszawa 1985 

W. Juszczak, Postimpresjoniści, Warszawa 1972 

A. Kotula, W. Krakowski, Rzeźba XIX wieku, Kraków 1980 

M. Wallis, Secesja, Warszawa 1984 

H. Hofstätter, Symbolizm,  Warszawa 1987 

M. Porębski, Granica współczesności 1909-1925 , Warszawa 1989  

Ch. Baumgarth,  Futuryzm, Warszawa 1987 

J. Willett, Ekspresjonizm, Warszawa 1976 

A. Kotula,  Sztuka abstrakcyjna, Warszawa 1973 

H. Richter, Dadaizm: sztuka i antysztuka, Warszawa 1986 

M. Porębski, Kubizm: wprowadzenie do sztuki XX wieku, Warszawa 1986 

K. Janicka, Surrealizm, Warszawa 1973 

Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, praca zbiorowa, Warszawa 1980. 

 

 

 

Cel zajęć 

Celem podstawowym zajęć z historii sztuki jest: 
1.  budzenie i pogłębianie artystycznej wrażliwości na sztukę dawnych epok, często bardzo odległą, jeśli 
chodzi o formę i treść,  
2. kształtowanie takiego stosunku do sztuki dawnej, w którym występowałyby obok siebie: ciekawość, 
tolerancja i zdolność inspirowania się dziełami przeszłości,  
3. poszerzanie ogólnej wiedzy humanistycznej poprzez ukazywanie sztuki w wykraczającym daleko 
poza samą sztukę kontekście historycznym, kulturowym, społecznym, religijnym i materialnym. 

 



Zamierzone efekty kształcenia  

Wiedza – student powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 
1.  podstaw terminologii związanej z dziełami sztuki danej epoki,  
2. syntetycznego obrazu sztuki omówionych podczas zajęć epok, stylów, krajów, regionów, środowisk  i 
centrów artystycznych,  
3. podstawowego kanonu dzieł sztuki danej epoki oraz ich twórców, 
4. podstawowych treści i motywów ikonograficznych, 
5. podstawowych zagadnień myśli i piśmiennictwa o sztuce danej epoki. 
 

Umiejętności – student powinien być zdolny do: 

1.  rozpoznawania, charakteryzowania i porównywania głównych epok, stylów, kręgów 
artystycznych oraz najwybitniejszych artystów, 

2.  określenia podstawowych materiałów wykorzystanych do sporządzenia konkretnego dzieła 
sztuki oraz zastosowanych przez twórców technik artystycznych, 

3.  opisania formy dzieła sztuki dawnej posługując się terminologią właściwą dla historii sztuki, 
4.  dokonania podstawowej analizy pojedynczego dzieła sztuki, jego przybliżonego datowania 

oraz umieszczenia w szerszym kontekście artystycznym i kulturowym, 
5.  przeprowadzenia prostej analizy porównawczej wybranych dzieł, w tym także obiektów 

reprezentujących różne style, środowiska czy gatunki artystyczne, 
6.  wyszukania podstawowej literatury przedmiotu. 

Proszę oznaczyć cyframi w skali 1-3, jak powyższe efekty lokują państwa zajęcia w działach: 

umiejętności -2 

wiedza - 2 

postawy -2 

 Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i podsumowująca 

w%). 

Zaliczenie pisemne (test) po pierwszym semestrze – 25 % 

Egzamin ustny – 75 % 

 Prerekwizyty 

Ogólna wiedza humanistyczna wynikająca z kształcenia w szkole oraz na I roku studiów 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych 

Sala wykładowa dostosowana do prezentacji multimedialnych: 
1. komputer wraz z koniecznym oprogramowaniem do wyświetlania prezentacji multimedialnych, 
2. rzutnik multimedialny o dużej rozdzielczości, 
3.  ekran zapewniający wysoką jakość wyświetlanych obrazów (płaskość powierzchni projekcyjnej 

i wierne oddawanie kolorów), 
4.  skuteczne zaciemnienie miejscowe oświetlenie umożliwiające: studentom - sporządzanie 

notatek, osobie prowadzącej - korzystanie z notatek i książek, 
5.  nagłośnienie umożliwiające wyświetlanie filmów i prezentacji z dźwiękami oraz posługiwanie 

się przez osobę prowadzącą bezprzewodowym mikrofonem, 
6.  dostęp do Internetu  podczas zajęć. 



Prof. Agnieszka Cieślińska Kawecka 

Pracownia Podstaw Grafiki Warsztatowej dla studentów I roku 
 

Przedmiot. 

Podstawy grafiki warsztatowej 

3-letnie studia licencjackie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/1/GW/KK/12 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Kształcenie kierunkowe  

Grafika warsztatowa 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Kształcenie kierunkowe 

 

Rok I LIC II LIC III LIC I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS 4 4 – – – – – – – – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
2 2 – – – – – – – – – – 

Rodzaj zaliczenia egz egz – – – – – – – – – – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny 
 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

1. Wykład (omówienie zadań i uwarunkowań technicznych dla każdej nowo poznanej 

techniki graficznej). 

2. Ćwiczenia warsztatowe (nauka podstawowych technik graficznych). 

3. Dialog i dyskusja dydaktyczna – konwersatorium (indywidualne i zespołowe spotkania ze 

studentami w trakcie realizacji konkretnych zadań). 

4. Projekty indywidualne (indywidualne zadania realizowane w oparciu o poznawane 

podstawowe techniki graficzne). 

5. Prezentacja multimedialna (pokaz dotyczący współczesnej grafiki warsztatowej). 

 

Język wykładowy. 

Polski, angielski 

 

 

 

 

 

 



Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 

prof. Agnieszka Cieślińska Kawecka 

opieka techniczna – mgr Maciej Deja 

 

Wymagania wstępne. 

Zdany egzamin wstępny na Wydział Grafiki. 

 

Wymagania końcowe. 

1. Prezentacja kompletu prac graficznych zgodnie z programem pracowni podczas 

przeglądów śródsemestralnych oraz każdorazowo po zakończeniu semestru. 

2. Publiczna prezentacja własnej twórczości podczas egzaminu komisyjnego zaliczającego 

pierwszy rok studiów. 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Zajęcia w pracowni podstaw grafiki warsztatowej dla studentów pierwszego roku studiów 

niestacjonarnych prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń. Celem zajęć jest zapoznanie 

studentów z możliwościami technicznymi i artystycznymi warsztatu graficznego. Tematem 

wykładów jest historia i rozwój technik graficznych, jak również przykłady współczesnych 

osiągnięć na polu grafiki artystycznej. W miarę możliwości studenci mają okazję 

uczestniczyć w dodatkowych wykładach i warsztatach odbywających się na Wydziale 

Grafiki. Wiedzę teoretyczną pogłębiają uczęszczając na wystawy i podczas lektury polecanej 

im literatury. 

W trakcie ćwiczeń studenci zaznajamiają się z poszczególnymi technikami graficznymi. Ich 

kolejność wynika ze stopnia trudności poznawanych technik. Zajęcia w semestrze zimowym 

rozpoczynają się od linorytu jako przykładu druku wypukłego. Następnie pojawia się druk 

wklęsły – akwaforta. Kolejnym zadaniem jest wzbogacenie akwaforty o akwatintę. Semestr 

letni rozpoczyna akwatinta wykonana metodą odprysku. Sucha igła i miękki werniks kończą 

zajęcia na pierwszym roku. W toku indywidualnych konsultacji ze studentami możliwe jest 

modyfikowanie programu w celu zapewnienia studentom optymalnego wsparcia w trakcie 

realizowanych zadań. Dialog i dyskusja mają na celu wzajemną konfrontację osiągnięć i 

doświadczeń, wyrabiają u studentów zdolność formułowania wypowiedzi w oparciu o 

dokonania plastyczne. 

Nadrzędnym celem jest zapewnienie studentom możliwości realizowania własnej, świadomej 

wypowiedzi artystycznej z pomocą wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć. Wiedza 

ta nie ogranicza się jedynie do znajomości technik graficznych, ale opiera się na 

wykorzystaniu doświadczeń zdobytych na wszystkich obszarach edukacji artystyczne, jak 

również nauk humanistycznych, znajomości zagadnień dotyczących kultury i wiedzy o 

współczesnym świecie. 

Kryterium oceny pracy uwzględnia zatem poziom techniczny, jak również artystyczny 

wykonanych grafik, systematyczność pracy oraz samodzielność w dokonywaniu wyborów, 

śmiałość podejmowanych decyzji i odwagę w działaniu. 

 

Kryteria oceny. 

• Ocena poziomu technicznego i warsztatowego prac przedstawianych na przeglądach.  

• Ocena systematyczności w pracy. 

• Ocena uczestnictwa w przeglądach śródsemestralnych i semestralnych. 

• Ocena zaangażowanie studenta w realizację programu pracowni. 

• Ocena całokształtu pracy studenta podczas komisyjnego przeglądu pierwszego roku. 

• Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Grafiki skali punktacji. 

 



Komisyjne zaliczenie pierwszego roku. 

Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego zestawu prac wykonanych podczas 

pierwszego i drugiego semestru studiów pod postacią prezentacji przed Komisją Wydziałową 

powołaną przez dziekana. Pozytywna ocena skutkuje zaliczeniem pierwszego i drugiego 

semestru studiów a w konsekwencji całego roku. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

1. M. Bóbr, Mistrzowie grafiki europejskiej, KAW, Warszawa, 2000. 

2. I. Jakimowicz, Pięć wieków grafiki polskiej, Muzeum Narodowe w Warszawie, 1997.  

3. A. Jurkiewicz, Podręcznik metod grafiki artystyczne, Warszawa, 1975. 

4. A. Krejca, Techniki sztuk graficznych, Warszawa, 1984. 

5. J. Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, PWN, 1989. 

 

Cel zajęć. 

Program nauczania w pracowni ma na celu pokazanie studentom pierwszego roku podstaw 

technologicznych i możliwości jakie daje grafika warsztatowa w swym tradycyjnym 

wymiarze. W szczególności dotyczy to: 

1. Poznania podstawowych technik graficznych i możliwości ich twórczego wykorzystania. 

2. Poznania podstaw teoretycznych grafiki warsztatowej. 

Ponadto chcemy przygotować studentów do podejmowania w pełni świadomych działań 

twórczych na dalszych latach studiów. Naszym celem jest przekazanie im przede wszystkim 

podstaw warsztatowych oraz rozwijanie i kształtowanie takich cech osobowościowych jak: 

1. Świadomość artystyczna i wyobraźnia. 

2. Umiejętność określania w przyszłości własnej drogi twórczej. 

Także jednym z naszych podstawowych zadań jest przygotowanie studenta do podjęcia 

dalszych studiów w obrębie specjalizacji. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

1. realizacji podstawowych działań w obrębie podstaw grafiki warsztatowej; 

2. swobodnego korzystania z poznanych technik warsztatowych; 

3. realizacji projektów zespołowych w obrębie grafiki warsztatowej i działań 

interdyscyplinarnych; 

4. organizowania publicznych prezentacji związanych z własną twórczością; 

5. świadomego posługiwania się podstawowymi narzędziami warsztatowymi w zakresie 

grafiki warsztatowej; 

6. dalszego doskonalenia się w obrębie zagadnień związanych z grafiką warsztatową. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

1. terminologii związanej z szeroko pojmowaną grafiką warsztatową; 

2. teoretycznych podstaw grafiki warsztatowej; 

3. teorii, historii i tradycji grafiki warsztatowej; 

4. tworzenia prac graficznych mających znamiona własnej kreacji; 

5. możliwości wykorzystania i łączenia teoretycznych i praktycznych aspektów studiowania. 

 

Inne kompetencje (postawy) – student/absolwent powinien być zdolny do:  

• podejmowania pierwszych prób w niezależnej pracy twórczej; 

• sumiennej i systematycznej pracy nad określonymi projektami i zadaniami; 

• realizacji projektów zespołowych o charakterze interdyscyplinarnym; 

• prezentacji swojej twórczości podczas przeglądu komisyjnego pierwszego roku; 



• kontynuowania studiów w obrębie specjalizacji. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 3 

Wiedza – 2 

Postawy – 1 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %). 

• przeglądy okresowe – 15% 

• rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 25% 

• końcowa prezentacja projektu – 30% 

• egzamin – 30% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

8 6 1 1 0 

 

A – godziny kontaktowe, B – czas na lektury, C – czas na przygotowanie się do zajęć, D – czas 

na przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 

Nie są wymagane. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

1. W pełni wyposażona pracownia graficzna (stoły robocze, krzesła, prasa graficzna do 

technik metalowych, prasa graficzna do linorytu, gilotyna do blach graficznych, w pełni 

wyposażona kwaszarnia wraz z odpowiednią wentylacją, stanowiska do suszenia odbitek, 

itp.). 

2. Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi 

normami. 

3. Komputer (z twardym dyskiem powyżej 100 GB i ponad 2GB pamięci RAM) z 

monitorem LCD minimum 20 cali. 

4. Przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu. 

5. Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni (płyta spilśniona miękka 

pomalowana na biało). 

6. Zamykane tzw. „pomieszczenie gospodarcze” do przechowywania materiałów 

graficznych. 

7. Szafki z szufladami do przechowywania papierów i prac studentów. 

8. Możliwość redagowania (przy pomocy webmastera lub administratora) zawartości strony 

internetowej pracowni w domenie asp.waw.pl 

 

 

 

 

 

 



Dr hab. Anna Klonowska 

Pracownia Struktur Wizualnych dla studentów I-II roku 
 

Przedmiot. 

Struktury wizualne 

3-letnie studia licencjackie 

 

Kod przedmiotu. 

G/N/1/KO/09 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Kształcenie ogólne 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Kształcenie ogólne 

 

Rok I LIC II LIC III LIC I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS 4 4 3* 3* – – – – – – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 

2 2 2 2 
– – – – – – – – 

Rodzaj zaliczenia egz egz egz egz – – – – – – – – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny; 

przedmiot wolnego wyboru 

 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

6. Ćwiczenia studyjne (zajęcia zespołowe i indywidualne stymulujące indywidualny rozwój 

studenta w oparciu o graficzne działania strukturalne na płaszczyźnie i w przestrzeni). 

7. Ćwiczenia warsztatowe (zajęcia zespołowe i indywidualne ćwiczące umiejętności 

prawidłowego i świadomego posługiwania się podstawowymi narzędziami 

warsztatowymi artysty-grafika). 

8. Dialog i dyskusja dydaktyczna – konwersatorium (zajęcia grupowe i indywidualne mające 

na celu pracę nad konkretnym zadaniem podczas jego realizacji). 

3. Projekt indywidualny (zajęcia indywidualne pod opieką wykładowcy mające na celu 

realizację indywidualnego projektu artystycznego). 

 

Język wykładowy. 

Polski, angielski 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 

Dr hab. Anna Klonowska 

Wymagania wstępne. 

Zdany egzamin wstępny na Wydział Grafiki. 

 

Wymagania końcowe. 

• Realizacja kompletu zadań wynikających z programu pracowni. 

• Publiczna prezentacja własnej twórczości podczas egzaminu komisyjnego zaliczającego 

pierwszy rok studiów. 

• Publiczna prezentacja własnej twórczości podczas wystawy podsumowującej drugi rok 

studiów. 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

I rok. 

Wstęp do posługiwania się strukturami na płaszczyźnie dla celów projektowych (na 

podstawie poznania podstawowych środków działań plastycznych z tendencją do używania 

struktur). 

Miesięczne zadania projektowe zakończone realizacjami na formacie A4 w technice 

dostosowanej do zadania według następujących tematów: 

• Wrzesień – umieszczanie znaku na płaszczyźnie. 

• Październik, listopad – kontrast jako pozytyw-negatyw i jako równowaga kontrastów. 

• Grudzień – rytm i prowadzenie wzroku po strukturze. 

• Styczeń – hierarchia wśród elementów podobnych. 

• Luty, marzec – symetria i asymetria. 

• Kwiecień, maj – statyka i dynamika. 

• Temat dowolny – abstrakcja strukturalna, geometryczna lub biologiczna. 

Poznanie podstawowych środków i działań plastycznych i ich organizowanie na płaszczyźnie 

przy zastosowaniu struktur uczy porządkowania środków i selekcjonowania wariantów 

projektowych. 

II rok 

Opanowanie posługiwania się strukturami na płaszczyźnie do celów projektowych. Nauka 

komponowania, organizowania i porządkowania płaszczyzny, z wykorzystaniem różnych 

metod podziału płaszczyzny oraz samego tworzenia różnego typu struktur mających 

zastosowanie w szeroko rozumianym projektowaniu graficznym. Uzyskanie umiejętności 

tworzenia i przekształcania struktur z zastosowaniem ich do konkretnych zadań 

projektowych. 

Miesięczne zadania projektowe zakończone realizacjami na formacie A4 lub A3 w technice 

dostosowanej do zadania według następujących tematów: 

• Wrzesień – realizacja podziału płaszczyzny do proporcji jej boków oraz skali, linie 

podziału. 

• Październik – dzielenie płaszczyzny o proporcjach nietypowych. 

• Listopad – podział płaszczyzny przyporządkowany treści przekazu projektu zadanego, 

struktura wielopiętrowa. 

• Grudzień – podział płaszczyzny i rekonstrukcja jej kompozycji przy użyciu powstałych 

elementów. 



• Styczeń – tworzenie modułu linearnego i wykonanie przy jego pomocy struktury na 

płaszczyźnie. 

• Luty – kompozycja dająca przeobrażenie modułu jednorodnego w układy złożone, 

ornament. 

• Marzec – kompozycja płaszczyzny przy pomocy systemów linii łamanych. 

• Kwiecień – figura na płaszczyźnie, jej kumulowanie, powiększanie, odwracanie i 

kontrastowanie. 

• Maj – Łączenie struktur kompatybilnych (np. znak graficzny i liternictwo lub faktura). 

• Temat dowolny – struktura pod kątem wykorzystania iluzji optycznych oraz struktura 

geometryczna zaprzeczająca sztywności pierwotnej konstrukcji. 

Opanowanie umiejętności posługiwania się strukturami graficznymi, dostosowanymi zarówno 

do tematu projektowego jak i proporcji samej płaszczyzny projektu, pozwoli rozwinąć grę 

środków plastycznych i ujawni zalety takiego porządkującego sposobu projektowania. 

 

Kryteria oceny. 

6. Ocena poziomu i stopnia realizacji poszczególnych ćwiczeń i zadań.  

7. Ocena indywidualnego rozwoju studenta z uwzględnieniem aktywności na zajęciach. 

8. Ocena stopnia rozwoju artystycznego i warsztatowego studenta podczas przeglądów 

śródsemestralnych i semestralnych. 

9. Ocena prezentacji własnej twórczości z zakresu programu pracowni prezentowanej 

podczas komisyjnego zaliczenia pierwszego roku studiów. 

10. Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Grafiki skali punktacji. 

3.  

Komisyjne zaliczenie pierwszego roku. 

Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego zestawu prac wykonanych podczas 

pierwszego i drugiego semestru studiów pod postacią prezentacji przed Komisją Wydziałową 

powołaną przez Dziekana. Pozytywna ocena skutkuje zaliczeniem pierwszego i drugiego 

semestru studiów a w konsekwencji całego roku. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

7. Jacques Meuris, René Magritte. Wydawnictwo Taschen, 2005.  

8. Roman Owidzki, Prace 1950-1991, ZPAP 2007. 

9. Powinność i bunt, ASP Warszawa, 2004. 

10. Jacques Thuiller, Georges de la Tour, Wydawnictwo Flammarion, 2003. 

11. Maria Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, Wydawnictwo 

Arkady, 2009. 

12. Piotr Szubert, Aktualny obraz, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej 

„Elektrownia”, Radom 2009. 

 

Cel zajęć. 

6. Poznanie podstawowych środków i działań plastycznych z tendencją do używania struktur 

wizualnych. 

7. Opanowanie posługiwania się strukturami na płaszczyźnie do celów projektowych. 

8. Nauka komponowania, organizowania i porządkowania płaszczyzn z wykorzystaniem 

różnych metod podziału płaszczyzny oraz samego tworzenia różnego typu struktur 

mających zastosowanie w szeroko rozumianym projektowaniu graficznym.  

9. Uzyskanie umiejętności tworzenia i przekształcania struktur z zastosowaniem ich do 

konkretnych zadań projektowych. 



 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

• realizacji własnych koncepcji artystycznych w oparciu o rozumienie zależności 

zachodzących pomiędzy projektowaniem na płaszczyźnie i w przestrzeni; 

• świadomego poruszania się w obrębie warsztatu artystyczno-projektowego z 

wykorzystaniem tradycyjnych i współczesnych technologii obrazowania w odniesieniu do 

obrazowania trójwymiarowego; 

• podejmowania samodzielnych decyzji odnośnie projektowania i realizacji prac 

artystycznych; 

• podjęcia zadań w realizacji prac zespołowych. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

• kreatywnego wykorzystania różnorodnych środków i działań plastycznych; 

• realizacji własnych działań twórczych w kontekście tradycji i historii sztuki ze 

szczególnym uwzględnieniem polskich tradycji konstruktywistycznych; 

• projektowania i realizacji zadań graficzno-artystycznych z wykorzystaniem 

współczesnych technologii; 

• podstawowej terminologii dotyczącej szeroko pojętego projektowania na płaszczyźnie i w 

przestrzeni. 

 

 

Inne kompetencje (postawy) – student/absolwent powinien być zdolny do: 

9. samodzielnej kreacji na poziomie podstawowym; 

10. rozumienia współzależności zachodzących pomiędzy teorią projektowania a późniejszą 

pracą zawodową; 

11. wykorzystania wiedzy zdobytej na zajęciach podczas realizacji projektów 

interdyscyplinarnych; 

12. podejmowania samodzielnych zadań o charakterze kreacyjnym; 

5. prezentacji swojej twórczości podczas przeglądu komisyjnego pierwszego roku. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 3 

Wiedza – 1 

Postawy – 1 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %). 

• przeglądy okresowe – 15% 

• rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 25% 

• końcowa prezentacja projektu – 30% 

• egzamin – 30% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

14 8 1 
4 

 
1 



 

A – godziny kontaktowe, B – czas na lektury, C – czas na przygotowanie się do zajęć, D – czas 

na przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 

Zaliczony kurs podstawowej obsługi komputerowych programów graficznych. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

1. W pełni wyposażona sala wykładowa posiadająca stanowiska pracy dla 12-15 studentów 

(stoły robocze, krzesła, odpowiednia ilość gniazdek elektrycznych, przewodowy lub 

bezprzewodowy dostęp do internetu). 

2. Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi 

normami. 

3. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego. 

4. Przenośny komputer (z twardym dyskiem powyżej 100 GB i ponad 2GB pamięci RAM), 

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny, przenośny dysk 

twardy o pojemności 1 TB do archiwizacji prac studentów, drukarka laserowa z 

możliwością druku w kolorze. 

5. Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni lub inna powierzchnia 

ekspozycyjna (płyta spilśniona miękka pomalowana na biało). 

6. Zamykana na zamek szafa. 

Możliwość redagowania (przy pomocy webmastera lub administratora) zawartości strony 

internetowej pracowni w domenie asp.waw.p 

 

Mgr Roch Forowicz  

Warsztaty komputerowe dla studentów I roku 
 

Przedmiot. 

Warsztaty komputerowe (Multimedialna kreacja artystyczna) 

3-letnie studia licencjackie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/1/NK/20 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Nauczanie kierunkowe 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Nauczanie kierunkowe 

 

Rok I LIC II LIC III LIC I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS 2 2 – – – – – – – – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
2 2 – – – – – – – – – – 



Rodzaj zaliczenia zal zal – – – – – – – – – – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny 
 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

Zajęcia mają na celu poszerzanie horyzontów technologicznych studenta. 

Program nauczania oparty jest na ćwiczeniach warsztatowych, których celem jest zapoznanie 

studentów z szeroką panoramą różnorodnych praktyk, wykorzystujących techniki 

interaktywne oraz generatywne. Program Adobe Flash pozwala bowiem wzbogacić nasze 

prace o elementy atrakcyjne wizualnie oraz interaktywne, ale przede wszystkim pozwala na 

umieszczanie prac w internecie lub publikowanie ich w formie aplikacji typu desktop. 

Ponadto Flash jest profesjonalnym narzędziem powszechnie stosowanym w agencjach 

reklamowych ATL, w świecie reklamy on-line. Podczas wykonywania kolejnych ćwiczeń 

studenci nabierają praktycznych umiejętności związanych z przygotowaniem banerów 

internetowych, prezentacji, prostych animacji, oraz publikacją dokumentów.  

Realizacja zadania zaliczeniowego jest podstawę do uzyskania pozytywnej oceny końcowej 

(wpisu zaliczeniowego). 

1. Wykłady kursowe 

2. Ćwiczenia warsztatowe  

3. Dialog dydaktyczny 

 

Język wykładowy. 

Polski, angielski 

 

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 

mgr Roch Forowicz 

 

Wymagania wstępne. 

Zdany egzamin wstępny na Wydział Grafiki. 

 

Wymagania końcowe. 

1. Zaliczenie zadania obowiązkowego. 

2. Uczestnictwo w zajęciach. 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Zakładam, że zdobywanie sprawności w posługiwaniu się narzędziem Adobe Flash w trakcie 

tych zajęć będzie ciekawe nie tylko w aspekcie technicznym, ale że nabyta wiedza okaże się 

przydatna w dalszej praktyce zawodowej. Znajomość tej technologii ułatwić może realizację 

przyszłych fascynujących projektów interdyscyplinarnych. Program Adobe Flash pozwala 

bowiem wzbogacić nasze prace o elementy atrakcyjne wizualnie oraz interaktywne, ale 

przede wszystkim pozwala na umieszczanie prac w internecie lub publikowanie ich w formie 

aplikacji typu desktop. Ponadto technologia ta jest wygodna i szeroko stosowana w celach 

promocyjnych, dzięki niej możemy opracować audiowizualne dokumentacje swoich dokonań 

w formie różnego rodzaju prezentacji: DVD lub on-line. Flash Player umożliwia sprawne 

podłączenie i przetworzenie zapisu wideo zawierającego nagrania z koncertów, akcji 

artystycznych czy wystaw w galeriach. Pozwala także na pracę w czasie rzeczywistym ze 

strumieniem wideo i audio. Flash jest profesjonalnym narzędziem powszechnie stosowanym 

w agencjach reklamowych ATL, w świecie reklamy on-line.  

Uważam że umiejętności nabyte podczas zajęć ułatwią studentom wykorzystanie w swoich 

przyszłych działaniach twórczych różnorodnych możliwości tego narzędzia. Flash pozwala 



bowiem na realizowanie multimedialnych projektów, łączących w sobie wiele mediów, oraz 

na wykorzystanie potencjału medium internetowego. Połączenie znajomości tego 

wszechstronnego narzędzia z wiedzą nabytej w innych pracowniach niewątpliwie otworzy 

przed studentami nowe możliwości zarówno w przestrzeni „sztuki użytkowej” jak i w 

przestrzeni „sztuki czystej”. 

 

Program Flash to wielozadaniowa aplikacja pozwalająca na tworzenie interaktywnych filmów 

o bardzo różnorodnych możliwościach. Filmy Flasha mogą bezpośrednio komunikować się 

ze skryptami i programami na serwerze przy użyciu standardowego kodowania zmiennych 

URL, struktury XML, oraz transferu danych z serwerów z funkcjami Flash Remoting. 

Program Flash obsługuje prawie wszystkie liczące się formaty plików. Możemy importować 

do Flasha pliki w formacie JPEG, PNG, GIF, MP3 (pliki audio), FLV, AAC, H.264. Ponadto 

przy pomocy Adobe Media Encoder w prosty sposób możemy przetwarzać i używać w 

naszych projektach „Flashowych“ następujące formaty wideo: Audio Video Interleaved AVI 

(.avi), Digital Video stream DV (.dv), Motion Picture Experts Group MPEG (.mpg, .mpeg), 

Apple Quick Time QT (.mov), Windows Media WMV (.wmv, .asf). 

 

Ćwiczenia techniczne i plan pracy 

Niniejszy dokument w dużej mierze pomija istotne tematy. Pisząc go skupiałem się na tych 

polach zastosowań i konstrukcjach, które pozwalają zrozumieć działanie samego programu 

oraz tworzenie przy jego pomocy multimedialnych projektów. Ponadto starałem się 

przybliżyć samą koncepcję tworzenia audiowizualnych prac przeznaczonych do internetu, 

wzbogaconych o elementy animacyjne, interaktywne oraz generatywne. 

 

Plan pracy 

1. Środowisko Flasha. 

2. Omówienie interfejsu, zapoznanie się z podstawowymi narzędziami rysunkowymi, 

omówienie pracy z kolorem.  

3. Tworzenie symboli. 

4. Praca z wykorzystaniem symboli, wstęp do publikowania filmu Flasha.  

5. Po opanowaniu technik tworzenia statycznych elementów graficznych przejdziemy do 

poznawania metod wprawiania grafiki w ruch oraz pracy z symbolami różnego typu. 

Nauczymy się pracy na osiach czasowych: motion tween, classic tween, shape tween. 

6. Poznamy technikę importowania i optymalizowania grafiki rastrowej, grafik wektorowej, 

dźwięków (.mp3) oraz materiałów wideo. 

7. Teksty. 

8. Praca z wykorzystaniem ActionScriptu 3.0.  

Publikowanie materiału. 

Eksportowanie materiału. 

W odpowiednich fazach ćwiczeń uczestnicy szkolenia zapoznawani będą z przydatnymi 

skryptami umożliwiającymi  wprowadzanie do projektów elementów interakcji. 

 

Kryteria oceny. 

1. Ocena indywidualnego zaangażowania studenta w realizację programu zajęć. 

2. Ocena umiejętności efektywnego przełożenia wskazówek otrzymywanych w toku 

kształcenia na jakość wykonywanych przez studenta prac. 

 

3. Praca licencjacka. 

4. Zajęcia maja charakter techniczny, mogą jednak być pomocne w realizacji projektów 

dyplomowych przygotowywanych w innych pracowniach. 



 

Literatura (piśmiennictwo). 

1. Todd Perkins w Adobe Flash CS5/CS5 PL Professional. Biblia.  

2. Aby pogłębić  bardziej zaawansowane aspekty programistyczne, warto przeczytać książkę 

Action Script 3 – Biblia (wydawnictwo „Helion“ 2009). Napisali ją Roger Braunstein, 

Mims Wright, Josha Noble i Joey. Najpierw należy jednak opanować zasady animacji i 

interaktywności z pomocą interfejsu Flasha oraz zapoznać się z najczęściej stosowanymi 

skryptami  programistycznymi. 

Polecam także źródła internetowe, które szczególnie w tym przypadku mogą okazać się 

bardzo przydatne. Jednym z najbardziej użytecznych łączy, dostępnych już na stronie 

startowej programu jest Flash Exchange. 

Strony internetowe: 

http://help.adobe.com/pl_PL/flash/cs/using/index.html 

Inne użyteczne łącze to: 

http://tv.adobe.com/watch/cs-55-web-premium-feature-tour-/flash-professional-cs55-code-

snippets-and-as3-enhancements/ 

http://www.gotoandlearn.com/ 

http://www.adobe.com/devnet/actionscript/samples.html 

http://www.learningactionscript3.com/ 

http://www.freeactionscript.com/ 

 

Cel zajęć. 

Flash jest aplikacją hybrydową, nieporównywalną z żadnym innym programem. Łączy w 

sobie cechy kilku typów programów, tworząc harmonijną całość o dużych możliwościach. 

Jest to program do tworzenia interaktywnych multimediów oraz zaawansowanych animacji – 

od prostych elementów ruchomych na stronach internetowych, przez banery internetowe, po 

komercyjnej jakości animacje. Ponadto zawiera własny język skryptowy, którego możliwości 

obecnie są bardzo szerokie.  

1. Profesjonalne i kreatywne posługiwanie się narzędziem Adobe Flash. 

2. Podczas zajęć postępujemy według zasady świadomości i konsekwencji, która następnie 

owocuje podczas realizacji bardziej złożonych projektów multimedialnych. 

3. Dzięki logicznym mechanizmom postępowania, możliwe staje się budowanie całkiem 

złożonych interakcji już po pierwszym semestrze zajęć. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

1. świadomego poruszania się w obrębie zagadnień warsztatowych związanych z 

multimedialną grafiką komputerową; 

2. zastosowania odpowiedniego oprogramowania do realizacji konkretnych zadań 

projektowych i twórczych; 

3. opanowanie efektywnych technik samokształcenia w obrębie oprogramowania 

graficznego mające na celu świadome poruszanie się w nowych technologiach 

obrazowania; 

4. Tworzenie interaktywnych projektów multimedialnych. 

5. Rozumienie i planowania zespołowych przedsięwzięć multimedialnych; 

6. Kreatywnego i nowatorskie stosowania współczesnych narzędzi multimedialnych.  

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:  

1. znajomości różnorodnych ograniczeń i problemów technicznych wynikających z 

projektowania dla medium internetowego; 



2. rozumienie technicznych możliwości jakie otwierają się przed projektantem gdy 

wykorzystuje on przestrzeń internetu, bądź interakcję. 

3. umiejętność świadomego wykorzystania wiedzy praktycznej nabytej podczas zajęć w 

realizacji przedsięwzięć multimedialnych. 

 

Inne kompetencje (postawy) – student/absolwent powinien być zdolny do: 

10. docierania do informacji mogących wzbogacić warsztat twórczy w obrębie wykorzystania 

programów graficznych; 

11. sumiennej i systematycznej pracy nad określonymi projektami i zadaniami; 

12. efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy. 

 

Wartościowanie efektów kształceniaw skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 3 

Wiedza – 3 

Postawy – 3 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %). 

• prezentacja zadania w trakcie ćwiczeń – 30% 

• rozwój projektu prezentowany w trakcie ćwiczeń – 30% 

• końcowa prezentacja projektu – 40% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

4 2 0 1 1 0 

 

A – godziny kontaktowe, B – czas na lektury, C – czas na przygotowanie się do zajęć, D – czas 

na przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z obsługą podstawowych programów 

graficznych. 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

• W pełni wyposażona pracownia posiadająca stanowiska robocze dla 12-15 studentów 

[stanowiska wyposażone w komputery (Apple, minimum 2GHz, minimum 2MB pamięci 

RAM), przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu). 

• Licencjonowane oprogramowanie Adobe Premium CS5 (Adobe Flash) dla każdego 

stanowiska roboczego. 

• Przenośny komputer (z twardym dyskiem powyżej 100 GB i ponad 2GB pamięci RAM), 

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

• Mikrofon Rode NTG-2 wraz z osłoną i tyczką i okablowaniem. 

• Kamera Sony HDR-AX2000. 

• Słuchawki studyjne AKG-A702. 

• Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi 

normami. 

• Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego. 



 

Prof. Leszek Hołdanowicz  

Pracownia Podstaw Projektowania Graficznego dla studentów I-II roku 
 

Przedmiot. 

Projektowanie graficzne 

3-letnie studia licencjackie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/1/PG/KK/10 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Kształcenie kierunkowe (Projektowanie graficzne) 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Kształcenie kierunkowe 

 

Rok I LIC II LIC III LIC I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS 4 4 3 3 – – – – – – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
2 2 2 2 – – – – – – – – 

Rodzaj zaliczenia egz egz egz egz – – – – – – – – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny 
 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

11. Ćwiczenia warsztatowe, rozwijające umiejętności z zakresu technik i technologii 

wykorzystywanych w projektowaniu graficznym. 

12. Ćwiczenia studyjne oparte na syntezie i analizie. 

13. Projekt indywidualny (program dydaktyczny II roku studiów zakłada studia nad 

projektowaniem informacji semantycznej i symbolicznej w oparciu o program użytkowy 

zwany „firmą”; obejmuje on m.in. studia nad wybranymi graficznymi elementami obrazu 

firmy i produktu: racjonalnymi w pomyśle, prostymi w konstrukcji, oryginalnymi w 

formie). 

14. Dialog i dyskusja dydaktyczna – konwersatorium (indywidualne i zespołowe omówienie 

zagadnień związanych z językiem komunikacji wizualnej na przykładzie konkretnych 

zadań). 

 

Język wykładowy. 

Polski 

 

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 

prof. Leszek Hołdanowicz 



mgr Aleksandra Kot 

 

Wymagania wstępne. 

Zdany egzamin wstępny na Wydział Grafiki. 

 

Wymagania końcowe. 

4. Prezentacja kompletu zadań podczas przeglądów śródsemestralnych oraz każdorazowo po 

zakończeniu semestru. 

5. Publiczna prezentacja własnej twórczości podczas egzaminu komisyjnego zaliczającego 

pierwszy rok studiów. 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Na program pracowni składają się studia nad generowaniem informacji figuralnej przez 

realizację ćwiczeń porządkujących wytwory informacji w:  

• jednostki, 

• klasy,  

• relacje,  

• systemy,  

• przekształcenia,  

• implikacje. 

 

Powyższe treści osiągane są poprzez ćwiczenia warsztatowe w zakresie: 

9. poszukiwania kształtu,  

10. linii,  

11. koloru,  

12. waloru,  

13. wielkości,  

14. proporcji,  

15. ciągłości struktury,  

16. czytelności. 

 

Oraz ćwiczenia studyjne angażujące głowę, rękę i komputer w zakresie: 

4. analityczność,  

5. dociekliwości,  

6. wytrwałości,  

7. staranności,  

8. sumienności,  

9. punktualności,  

10. odpowiedzialności. 

 

Płaszczyznę dydaktyczną pracowni wyznaczają trzy kategorie treści informacji wizualnej:  

3. Informacja figuralna,  

4. Informacja symboliczna,  

5. Informacja semantyczna. 

 

Kryteria oceny. 

13. Ocena systematyczności i stopnia zaangażowania w realizację programu pracowni. 

14. Ocena poprawności oraz poziomu artystyczno-warsztatowego wykonanych zadań. 

15. Ocena poziomu wiedzy i logicznego myślenia dotyczących zagadnień z zakresu 

projektowania graficznego. 



16. Ocena uczestnictwa w przeglądach śródsemestralnych i semestralnych. 

17. Ocena całokształtu pracy studenta podczas komisyjnego przeglądu pierwszego roku. 

18. Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Grafiki skali punktacji. 

 

Komisyjne zaliczenie pierwszego roku. 

Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego zestawu prac wykonanych podczas 

pierwszego i drugiego semestru studiów pod postacią prezentacji przed Komisją Wydziałową 

powołaną przez dziekana. Pozytywna ocena skutkuje zaliczeniem pierwszego i drugiego 

semestru studiów a w konsekwencji całego roku. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

Każdy student jest inny i my na tę indywidualność zwracamy szczególną uwagę. Dobór lektur 

i piśmiennictwa jest zatem indywidualną sprawą każdego studenta. Dotyczy to zarówno 

literatury fachowej, literatury pięknej jak też i piśmiennictwa specjalistycznego w formie 

drukowanej jak też wszelkiego rodzaju mediów elektronicznych. 

 

Cel zajęć. 

Celem zajęć jest zwrócenie uwagi studenta na rolę czytelności przekazu wizualnego, na 

wartość pola znaczeniowego przekazu wizualnego, na zmiany znaczenia przekazu poprzez 

zmianę kontekstu oraz podkreśla rolę zależności między pismem a obrazem. Dążymy również 

do pogłębiania umiejętności uwalniania się od znanych schematów w rozwiązywaniu 

problemów projektowych i przekształcania zastanych struktur, oraz pogłębiania zdolności do 

abstrakcyjnego myślenia i stawiania nowych pytań. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

13. świadomego posługiwania się podstawowymi narzędziami warsztatu grafika-projektanta; 

14. podejmowania samodzielnych decyzji twórczych w obrębie koncepcji wstępnej i finalnej 

realizacji projektu; 

15. podjęcia pracy grupowej podczas realizacji konkretnego projektu zespołowego; 

16. twórczego i kreatywnego wykorzystania informacji i wiedzy zdobytych podczas procesu 

studiowania; 

17. dalszego doskonalenia się w obrębie zagadnień związanych z warsztatem grafika-

projektanta. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

• terminologii związanej z szeroko pojmowanym projektowaniem graficznym; 

• teoretycznych podstaw kompozycji na płaszczyźnie; 

• problematyki związanej z wykorzystaniem nowych technologii w obrębie szeroko 

pojętego projektowania graficznego; 

• dostrzegania wzajemnych powiązań istniejących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi 

aspektami studiowania. 

 

Inne kompetencje (postawy) – student/absolwent powinien być zdolny do: 

• niezależnej, samodzielnej pracy projektowej; 

• sumiennej, odpowiedzialnej i terminowej realizacji powierzonych zadań; 

• podejmowanych zadaniach indywidualnych i zespołowych; 

• wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz własnej intuicji, wyobraźni i wrażliwości; 

• twórczego myślenia oraz elastyczności w adoptowaniu się do nowych, zmiennych 

warunków podczas realizacji projektów artystycznych; 



• prezentacji swojej twórczości podczas przeglądu komisyjnego pierwszego roku; 

• kontynuowania studiów w obrębie specjalizacji. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 3 

Wiedza – 2 

Postawy – 2 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %). 

13. przeglądy okresowe – 20% 

14. rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 30% 

15. końcowa prezentacja projektu – 50% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

14 10 2 2 0 

 

A – godziny kontaktowe, B – czas na lektury, C – czas na przygotowanie się do zajęć, D – czas 

na przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 

Zaliczony kurs obsługi komputerowych programów graficznych wraz z warsztatami 

komputerowymi. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

6. W pełni wyposażona sala wykładowa posiadająca stanowiska pracy dla 12-15 studentów 

(stoły robocze, krzesła, odpowiednia ilość gniazdek elektrycznych, przewodowy lub 

bezprzewodowy dostęp do internetu). 

7. Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi 

normami. 

8. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego. 

9. Przenośny komputer (z twardym dyskiem powyżej 100 GB i ponad 2GB pamięci RAM), 

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny, przenośny dysk 

twardy o pojemności 1 TB do archiwizacji prac studentów, drukarka laserowa z 

możliwością druku w kolorze. 

10. Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni lub inna powierzchnia 

ekspozycyjna (płyta spilśniona miękka pomalowana na biało). 

11. Zamykana na zamek szafa. 

12. Możliwość redagowania (przy pomocy webmastera lub administratora) zawartości strony 

internetowej pracowni w domenie asp.waw.pl 

 

 

 

 

 

 



Dr Krzysztof Jabłonowski 

Pracownia Podstaw Fotografii dla studentów I i II roku 

Przedmiot. 

Podstawy fotografii 

3-letnie studia licencjackie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/1/KO/11 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Kształcenie kierunkowe 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Kształcenie kierunkowe 

 

Rok I LIC II LIC III LIC I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS 4 4 3* 3* – – – – – – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
2 2 2 2 – – – – – – – – 

Rodzaj zaliczenia egz egz egz egz – – – – – – – – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny; 

przedmiot wolnego wyboru 

 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

15. Wykład i wykład monograficzny (zajęcia grupowe z udziałem wykładowcy połączone z 

prezentacjami multimedialnymi dotyczącymi historii i współczesności fotografii). 

16. Konwersatorium – dialog i dyskusja dydaktyczna (zajęcia indywidualne i grupowe ze 

studentami mające na celu rozwijanie indywidualnych predyspozycji studentów w 

zakresie fotografii analogowej i cyfrowej). 

17. Ćwiczenia studyjne (zajęcia ćwiczące zmysł obserwacji oraz umiejętność analitycznej i 

syntetycznej obserwacji). 

18. Ćwiczenia warsztatowe (zajęcia indywidualne i grupowe ćwiczące umiejętności 

świadomego posługiwania się narzędziami i technologiami warsztatu fotograficznego). 

19. Plener fotograficzny (plenerowe zajęcia indywidualne lub grupowe polegające na 

ćwiczeniu obserwacji w naturze). 

20. Projekt indywidualny (realizacja indywidualnego projektu artystycznego pod opieką 

wykładowcy, połączona z publicznym pokazem po zakończeniu drugiego roku studiów). 

 

Język wykładowy. 

Polski, angielski 

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 

dr Krzysztof Jabłonowski 

mgr Kacper Bartczak 



 

Wymagania wstępne. 

Zdany egzamin wstępny na Wydział Grafiki. 

 

Wymagania końcowe. 

6. Umiejętność swobodnego posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu warsztatu 

fotograficznego. 

7. Umiejętność swobodnego posługiwania się się sprzętem fotograficznym (fotografia 

analogowa i cyfrowa). 

8. Realizacja kompletu zadań zawartych w programie pracowni. 

9. Publiczna prezentacja własnej twórczości podczas egzaminu komisyjnego zaliczającego 

pierwszy rok studiów. 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Pierwsze zajęcia składają się z serii wykładów dotyczących techniki i technologii fotografii, 

systematyki sprzętu i jego zastosowania, materiałów światłoczułych , pomiaru światła etc. 

Następuje wprowadzenie w techniczne i artystyczne aspekty fotografii analogowej i cyfrowej. 

Odbywają się wykłady na których dokonywana jest analiza zdjęć, pokazywane są przykłady 

umiejętnego wykorzystania światła zastanego oraz kreatywność w postrzeganiu 

rzeczywistości. 

W trakcie realizacji zadań prowadzone są indywidualne korekty, a także omawiane są bieżące 

problemy techniczne. W semestrze odbywają się obowiązkowe przeglądy, w trakcie których 

prace studentów poddawane są szczegółowej analizie. Oprócz oryginalności, zaangażowania 

w projekt, dużą wagę przykładam na jakość techniczną oraz estetykę podania prac. 

W trakcie roku akademickiego prowadzone są również dodatkowe warsztaty i spotkania 

autorskie dla wszystkich, chcących pogłębić swoją wiedzę. W tym roku zaprosiłem: prof. 

Andrzeja Pytlińskiego z wykładem z historii fotografii – Techniki szlechetne w dobie 

cyfryzacji. Gościł Paweł Żak z warsztatami z fotografii wielkoformatowej, Zenon Balcer z 

wykładem połączonym z warsztatami o fotografii ruchomej, warsztaty z technik szlachetnych 

prowadzone przez naszego doktoranta Rafała Warzechę, warsztat z techniki gumy 

przeprowadzony przez naszą absolwentkę Katarzynę Betlińska. Zorganizowany został 

konkurs na kalendarz 2012r oraz jego druk. 

Warto odnotować w tym miejscu fakt powstania profesjonalnego studia fotograficznego na 

Wydziale Grafiki. Zespół osób w którym czynnie uczestniczyłem złożył projekt 

dofinansowania który został zatwierdzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

 

Kryteria oceny. 

• Ocena poziomu technicznego i warsztatowego ćwiczeń semestralnych.  

• Ocena zaangażowanie studenta w realizację programu pracowni. 

• Ocena wartości artystycznej, estetycznej i warsztatowej realizowanych zadań. 

• Ocena całokształtu pracy studenta podczas komisyjnego przeglądu pierwszego roku. 

• Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Grafiki skali punktacji. 

 

Komisyjne zaliczenie pierwszego roku. 

Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego zestawu prac wykonanych podczas 

pierwszego i drugiego semestru studiów pod postacią prezentacji przed Komisją Wydziałową 

powołaną przez dziekana. Pozytywna ocena skutkuje zaliczeniem pierwszego i drugiego 

semestru studiów a w konsekwencji całego roku. 

 



Literatura (piśmiennictwo). 

17. Georgr Barr, Perfekcja w fotografii. Od inspiracji do obrazu, Wydawnictwo Helion, 

Gliwice 2010.  

18. Charlotte Cotton, Fotografia jako sztuka współczesna, Wydawnictwo Universitas, 

Kraków 2010. 

19. Torsten Andreas Hoffmann, Sztuka czarno-białej fotografii. Od inspiracji do obrazu, 

Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010. 

20. Ian Jeffrey, Jak czytać fotografię, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009. 

21. Susan Sontag, O fotografii, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2011. 

Strony internetowe: 

11. www.f5-ksiegarnia.pl 

12. www.korex.net.pl 

13. www.zpaf.pl 

14. www.fotopolis.pl 

 

Cel zajęć. 

6. Rozwijanie świadomości plastycznej w oparciu o medium fotograficzne.  

7. Posługiwanie się terminologią z zakresu fotografii.  

8. Wypowiadanie się za pomocą fotografii oraz konsekwentne realizowanie poszczególnych 

zadań.  

9. Poznanie historycznych i współczesnych technik fotograficznych.  

10. Poprawne komponowania obrazu fotograficznego.  

11. Posługiwanie się obrazem monochromatycznym oraz praca z fotografią barwną. 

12. Nabycie indywidualnych umiejętności postrzegania zjawisk i przekładania ich na język 

plastyczny.  

13. Kształcenie wyobraźni.  

14. Analityczne i syntetyczne rozwiązywanie problemów twórczych. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do:  

19. podstawowej analizy własnej twórczości;  

20. projektowania i realizacji wstępnych projektów artystycznych; 

21. świadomego posługiwania się podstawowymi narzędziami warsztatowymi w zakresie 

fotografii analogowej i cyfrowej; 

22. świadomego i kreatywnego wykorzystania wiedzy o podstawach fotografii; 

23. obsługi analogowego i cyfrowego sprzętu fotograficznego w warunkach, studyjnych, 

plenerze, itp. 

24. zaplanowania i organizacji projektu zespołowego podczas realizacji sesji fotograficznej. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

18. ogólnych podstaw techniki i technologii warsztatu fotograficznego; 

19. podstawowych zagadnień z historii fotografii;  

20. możliwości osadzenia własnej twórczości w kontekście współczesnej fotografii; 

21. możliwości technologicznych współczesnego warsztatu fotograficznego. 

 

Inne kompetencje (postawy) – student/absolwent powinien być zdolny do: 

• integrowania nabytej wiedzy do podejmowanych własnych działaniach twórczych; 

• uczestniczenia w realizacji projektów zespołowych; 

• świadomego wypowiadania się na temat własnej twórczości (werbalna obrona dzieła); 



• adoptowania się do zmiennych warunków występujących podczas realizacji projektów 

artystycznych; 

• prezentacji swojej twórczości podczas przeglądu komisyjnego pierwszego roku; 

• kontynuowania studiów w obrębie specjalizacji. 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 3 

Wiedza – 1 

Postawy – 1 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %). 

• przeglądy okresowe – 30% 

• rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 30% 

• końcowa prezentacja projektu – 40% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

14 8 1 4 1 

 

A – godziny kontaktowe, B – czas na lektury, C – czas na przygotowanie się do zajęć, D – czas 

na przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 

16. Zaliczony kurs obsługi komputerowych programów graficznych wraz z warsztatami 

komputerowymi. 

17. Znajomość podstaw obsługi analogowego i cyfrowego sprzętu fotograficznego. 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

1. W pełni wyposażona pracownia posiadająca stanowiska robocze dla 12-15 studentów, 

przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu, oświetlenie zgodne z 

odpowiednimi normami. 

2. Licencjonowane oprogramowanie Adobe Creative Suit (Illustrator, Photoshop, InDesign 

3. Przenośny komputer (z twardym dyskiem powyżej 100 GB i ponad 2GB pamięci RAM), 

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

4. W pełni wyposażona ciemnia fotograficzna (12-15 stanowiskk z powiększalnikami, 

zestawem kuwet, maskownicami, odpowiednim oświetleniem, wentylacją, itp.). 

5. Dwa wysokiej klasy cyfrowe aparaty fotograficzne i dwa wysokiej klasy fotograficzne 

aparaty analogowe. 

6. Materiały eksploatacyjne kupowane na bieżąco w miarę potrzeb. 

Odpowiednio wyposażone pomieszczenie (studio fotograficzne) wyposażone w: 

1. Lampy ELINCHROM kompaktowe: 4x400Ws. 

2. Lampy ELINCHROM generatorowe: 2x głowica do generatora 1200Ws (speed), Ring 

Flash 1500Ws do generatora, Generator Ranger RX Speed AS. 

3. Modyfikatory oświetlenia Elinchrom: Okta 130 cm, Strip, 2x czasze 16 cm plus plastry 

miodu, 1x beauty dish, 2x parasolki białe, i inne. 

4. Lampy ELFO kompaktowe: Elfo 4x500Ws, Elfo 1x250 Ws. 

5. Modyfikatory oświetlenia Elfo: 2x softbox 100x100cm, softbox 50x90, 2x czasza 22 cm, 

2x wrota, 4x plastry miodu do czaszy, 10x filtry barwne, tubus. 

6. Kilka statywów oświetleniowych w tym: duży i mały boom Manfrotto, 4x auto-pole. 



7. Uchwyt do blendy, piesek itp.  

8. Tła kartonowe.  

9. Tła „gnieciuchy”. 

10. Trzy blendy. 

11. Zastawki styropianowe czarne 1,5x3m. 

12. System wyzwalania bezprzewodowego PocketWizard Plus. 

13. Flashmeter Sekonic L-758DR (bezprzewodowe testowe wyzwalanie błysku z systemem 

PocketWizard). 

14. Dwa profesjonalne statywy fotograficzne. 

 

 

dr Michał Jędrczak  

Pracownia Typografii dla studentów I-II roku 
 

Przedmiot. 

Liternictwo i Typografia 

3-letnie studia licencjackie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/1/PG/KK/18 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Kształcenie kierunkowe (Projektowanie graficzne) 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Kształcenie kierunkowe 

 

Rok I LIC II LIC III LIC I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS 4 4 – – – – – – – – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
2 2 – – – – – – – – – – 

Rodzaj zaliczenia egz egz – – – – – – – – – – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny 
 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

21. Wykład multimedialny (zajęcia zespołowe omawiające ogólne i szczegółowe zagadnienia 

programowe). 

22. Wykład konwersatoryjny (omówienie problemu w formie dyskusji). 

23. Dialog i dyskusja dydaktyczna – konwersatorium (indywidualna i zespołowa dyskusja 

omawiająca każdorazowo zadanie w fazie wstępnej). 

24. Projekt indywidualny (realizacja konkretnego rozwiązania wypracowanego podczas 

dialogu dydaktycznego). 



25. Ćwiczenia warsztatowe (technologia projektowania typograficznego wymagająca 

stosowania komputera i poznania programów właściwych typografii – tzw. edytorów 

tekstu i obrazu). 

26. Ćwiczenia kreacyjne (realizacja zadań kreacyjnych połączona z publicznym pokazem – 

wystawa). 

 

Język wykładowy. 

Polski, angielski 

 

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 

Dr Michał Jędrczak 

 

Wymagania wstępne. 

Zdany egzamin wstępny na Wydział Grafiki. 

 

Wymagania końcowe. 

10. Realizacja kompletu zadań zawartych w programie pracowni. 

11. Publiczna prezentacja własnej twórczości podczas egzaminu komisyjnego zaliczającego 

pierwszy rok studiów. 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Program zadań w pierwszym roku projektowania typograficznego (2 semestry) stawia sobie 

za cel opanowanie umiejętności przedstawiania koncepcji w formie szkicowej, opanowania 

terminologii pozwalającej na dyskusję nad projektem, nabycie wiedzy nt. podstawowych 

technik ręcznego opracowania projektu, umiejętność posługiwania się komputerem. 

Uzupełnieniem ćwiczeń i korekt są wykłady dotyczące następujących problemów: specyfika i 

terminologia obowiązująca w typografii, podstawy technologii druku wypukłego i ich 

zastosowanie w aplikacjach graficznych; historia pism typograficznych od Gutenberga do 

pism cyfrowych,  klasyfikacja pism i budowa liter; historia pisma, alfabet jako jeden z 

istniejących systemów zapisu mowy. 

Program liternictwa obejmuje budowę litery, cechy charakterystyczne, budowa znaku – 

logika form, pozytyw, negatyw, obrys, skalowanie, optyczne kompensacje stosowane w 

znaku. 

Celem zajęć jest opanowanie podstaw wiedzy teoretycznej i opanowanie umiejętności 

pozwalających na projektowanie poprzez szkic, analizę rozwiązań i ich doskonalenie. 

Zajęcia podczas drugiego roku realizacji programu nauczania Projektowania Typograficznego 

w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, podobnie jak na pierwszym roku, w którym jednak 

program jest dodatkowo uzupełniony problematyką liternictwa, przewidują poznanie 

projektowania wielostronicowego, projektowania hierarchii elementów, nabywanie 

znajomości programów edytorskich.  

Celem zajęć jest opanowanie podstaw realizacji projektów do i w technologii cyfrowej, 

poznanie funkcjonalności projektowania pod względem jasności przekazywanego komunikatu 

wizualnego. 

Formą zajęć jest kombinacja ćwiczeń i korekt z wykładami.  

 

Zadania (opis): 

I rok  

Liternictwo 

• analiza własnego charakteru pisma, budowanie kroju na jego podstawie (wybrane litery) 

22. problem: czytelność – unifikacja i rozróżnienie, cechy charakterystyczne kroju 



15. inicjał własny na podstawie zadanego pisma, stworzenie znaku, pozytyw, negatyw 

15. problem: szkic i realizacja, przejście od etapu odręcznego do cyfrowego 

25. tekst (autor, tytuł) wybrany krój historyczny 

22. problem: światło międzyliterowe, znak litery jako symbol 

Typografia 

• odręczny projekt akcydensów (wizytówka, listownik) i realizacja w drukarni 

• problem: zastosowanie praktyczne miar typograficznych, praktyczne poznanie technologii 

technologii gutenbergowskiej 

18. kompozycja z zastosowaniem płaszczyzn druku 

13. problem: abstrakcyjne walory barwy tekstu, czytelność tekstu, hierarchia elementów 

projektu 

• skład tekstu (opowiadanie) 

7. problem: praktyczne opanowanie podstaw programów edytorskich, poprawność składu 

4. projekt druku obustronnego 

 problem: zastosowanie składu w prostej formie, typografia jako element projektu 

5. projekt wielkoformatowy 

 problem: skala pisma, przestrzeń publiczna a przestrzeń prywatna w projektowaniu 

akcydensów 

II rok 

Typografia 

1. kolumna tekstowa jasna i ciemna, ekonomia składu, zasady składu 

 problem: poprawność składu kolumny, estetyczne walory kolumny, manipulacja interlinią 

i światłem międzyliterowym 

2. projekt przysłowia – projekt odręczny, realizacja w drukarni 

 problem: indywidualizacja wartości semantycznej przy użyciu środków typograficznych 

3. projekt publikacji zawierającej przysłowia o objętości 24 kolumny 

 problem: projekt wielostronicowy, impozycja kolumn w publikacji, realizacja w postaci 

druku cyfrowego 

4. projekt składu wieloelementowego 

 problem: hierarchia tekstu, poprawność tekstu a jego indywidualizacja 

5. projekt winiety 

 problem: projektowanie drobnych elementów identyfikacji środkami typograficznymi 

6. projekt folderu 

 problem: zaprojektowanie akcydensu zawierającego ilustracje 

7. projekt afisza 

 problem: zastosowanie poznanych środków typograficznych do uzyskania 

wielopoziomowej informacji wizualnej 

 

Kryteria oceny. 

1. Ocena poziomu artystyczno-warsztatowego poszczególnych ćwiczeń. 

2. Ocena zaangażowania w realizację programu nauczania pozwalająca na zdobycie 

określonej wiedzy. 

3. Ocena testu kompetencyjnego jako ocena wiedzy studentów dla uzupełnienia zajęć. 

4. Ocena stopnia poziomu i zaawansowania realizowanych zadań podczas obowiązkowych 

przeglądów śródsemestralnych, semestralnych i zaliczeniowych. 

5. Ocena prezentacji własnej twórczości z zakresu programu pracowni prezentowanej 

podczas komisyjnego zaliczenia pierwszego roku studiów. 

6. Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Grafiki skali punktacji. 

 

Komisyjne zaliczenie pierwszego roku. 



Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego zestawu prac wykonanych podczas 

pierwszego i drugiego semestru studiów pod postacią prezentacji przed Komisją Wydziałową 

powołaną przez dziekana. Pozytywna ocena skutkuje zaliczeniem pierwszego i drugiego 

semestru studiów a w konsekwencji całego roku. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

1. Ambrose, Harris, Layout. Wydawnictwo AVA Publishing SA, 2005.  

2. Bringhurst, Elementarz stylu w typografii, Wydawnictwo Design Plus, 2007. 

3. Felici, Kompletny przewodnik po typografii. Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, 2006. 

4. Frutiger, Człowiek i jego znaki. Wydawnictwo d2d.pl, 2009. 

5. Hochuli, Detal w typografii. Wydawnictwo d2d.pl, 2009.  

6. Malinowska, Syta, Techniczne redagowanie książki, Wydawnictwo WNT, 1977. 

7. Tracy, Letters of credit. Wydawnictwo David R Godine, 1987. 

8. Tschichold, The new typography. Wydawnictwo University of California Press, 1998. 

Czasopisma dostępne w czytelni ASP: 

Print, Graphis, Idea, Forma 

 

Cel zajęć. 

Zajęcia w pracowni mają na celu przekazanie studentowi: 

1. umiejętności projektowania w zakresie małych form typograficznych; 

2. wiedzy pozwalającej na doskonalenie projektu, dyskusję nad nim, a także współpracę przy 

projektowaniu; 

3. podstawowych umiejętności zawodowych w obrębie podstaw druku, typografii i 

liternictwa; 

4. umiejętności świadomego posługiwania się literą w obrębie szeroko pojętego 

projektowania graficznego; 

5. umiejętności świadomego i odpowiedzialnego posługiwanie się warsztatem twórczym 

także w obrębie nowych technologii; 

6. wiedzy dotyczącej teoretycznych aspektów typografii pod kątem projektowania 

różnorodnych form wydawniczych. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

1. tworzenia i realizacji własnych koncepcji artystycznych; 

2. świadomego posługiwanie się podstawowymi narzędziami warsztatu typograficznego 

zarówno w formie tradycyjnej jak i cyfrowej; 

3. świadomego posługiwania się dostępnymi narzędziami w trakcie realizacji prac 

artystycznych; 

4. świadomej realizacji dzieła plastycznego w stylistycznie różnych koncepcjach z 

uwzględnieniem poprawności literniczej i typograficznej; 

5. swobodnego stosowania warsztatu typograficznego w szeroko pojętej dziedzinie 

projektowania graficznego; 

6. podjęcia pracy w zespole podczas realizacji zdań o charakterze interdyscyplinarnym. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

1. pozwalającym na realizację prac o charakterze graficznym ze szczególnym 

uwzględnieniem projektowania typograficznego; 

2. tradycji i historii typografii i drukarstwa; 

3. podstaw technologii stosowanych w typografii, druku i projektowaniu graficznym; 



4. ciągłego kształcenia w obrębie wykonywanej specjalizacji w kontekście nowych 

technologii obrazowania. 

 

Inne kompetencje (postawy) – student/absolwent powinien być zdolny do: 

1. podejmowania samodzielnych, niezależnych prac graficznych opartych o rozwiązania 

liternicze; 

2. poszukiwania i gromadzenia informacji w określonej przez dziedzinie; 

3. samooceny oraz werbalnej wypowiedzi na temat szeroko pojętych działań plastycznych; 

4. aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym własnego środowiska. 

5. prezentacji swojej twórczości podczas przeglądu komisyjnego pierwszego roku. 

6. kontynuowania studiów w obrębie specjalizacji. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 3 

Wiedza – 2 

Postawy – 1 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %). 

• przeglądy okresowe – 10% 

• rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 20% 

• egzamin – 20% 

• kolokwium – 20% 

• końcowa prezentacja projektu – 30% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

8 5 2 1 0 

 

A – godziny kontaktowe, B – czas na lektury, C – czas na przygotowanie się do zajęć, D – czas 

na przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 

Zaliczony kurs podstawowej obsługi komputerowych programów graficznych. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

1. W pełni wyposażona sala wykładowa posiadająca stanowiska pracy dla 12-15 studentów 

(stoły robocze, krzesła, odpowiednia ilość gniazdek elektrycznych, przewodowy lub 

bezprzewodowy dostęp do internetu). 

2. Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi 

normami. 

3. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego. 

4. Przenośny komputer (z twardym dyskiem powyżej 100 GB i ponad 2GB pamięci RAM), 

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny, przenośny dysk 

twardy o pojemności 1 TB do archiwizacji prac studentów, drukarka laserowa z 

możliwością druku w kolorze. 



5. Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni lub inna powierzchnia 

ekspozycyjna (płyta spilśniona miękka pomalowana na biało). 

6. Zamykana na zamek szafa. 

7. Możliwość redagowania (przy pomocy webmastera lub administratora) zawartości strony 

internetowej pracowni w domenie asp.waw.pl  

 

Dr hab. Ryszard Kajzer  

Pracownia Typografii dla studentów II roku 
 

Przedmiot. 

Liternictwo i Typografia 

3-letnie studia licencjackie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/1/PG/KK/18 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Kształcenie kierunkowe (Projektowanie graficzne) 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Kształcenie kierunkowe 

 

Rok I LIC II LIC III LIC I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS – – 3 3 – – – – – – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – 

2 2 
– – – – – – – – 

Rodzaj zaliczenia   egz egz – – – – – – – – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny 
 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

27. Wykład multimedialny (zajęcia zespołowe omawiające ogólne i szczegółowe zagadnienia 

programowe). 

28. Wykład konwersatoryjny (omówienie problemu w formie dyskusji). 

29. Dialog i dyskusja dydaktyczna – konwersatorium (indywidualna i zespołowa dyskusja 

omawiająca każdorazowo zadanie w fazie wstępnej). 

30. Projekt indywidualny (realizacja konkretnego rozwiązania wypracowanego podczas 

dialogu dydaktycznego). 

31. Ćwiczenia warsztatowe (technologia projektowania typograficznego wymagająca 

stosowania komputera i poznania programów właściwych typografii – tzw. edytorów 

tekstu i obrazu). 

32. Ćwiczenia kreacyjne (realizacja zadań kreacyjnych połączona z publicznym pokazem – 

wystawa). 



 

Język wykładowy. 

Polski, angielski 

 

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 

Dr hab. Ryszard Kajzer 

Wymagania wstępne. 

Zdany egzamin wstępny na Wydział Grafiki. 

 

Wymagania końcowe. 

12. Realizacja kompletu zadań zawartych w programie pracowni. 

13. Publiczna prezentacja własnej twórczości podczas egzaminu komisyjnego zaliczającego 

pierwszy rok studiów. 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Program zadań w pierwszym roku projektowania typograficznego (2 semestry) stawia sobie 

za cel opanowanie umiejętności przedstawiania koncepcji w formie szkicowej, opanowania 

terminologii pozwalającej na dyskusję nad projektem, nabycie wiedzy nt. podstawowych 

technik ręcznego opracowania projektu, umiejętność posługiwania się komputerem. 

Uzupełnieniem ćwiczeń i korekt są wykłady dotyczące następujących problemów: specyfika i 

terminologia obowiązująca w typografii, podstawy technologii druku wypukłego i ich 

zastosowanie w aplikacjach graficznych; historia pism typograficznych od Gutenberga do 

pism cyfrowych,  klasyfikacja pism i budowa liter; historia pisma, alfabet jako jeden z 

istniejących systemów zapisu mowy. 

Program liternictwa obejmuje budowę litery, cechy charakterystyczne, budowa znaku – 

logika form, pozytyw, negatyw, obrys, skalowanie, optyczne kompensacje stosowane w 

znaku. 

Celem zajęć jest opanowanie podstaw wiedzy teoretycznej i opanowanie umiejętności 

pozwalających na projektowanie poprzez szkic, analizę rozwiązań i ich doskonalenie. 

Zajęcia podczas drugiego roku realizacji programu nauczania Projektowania Typograficznego 

w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, podobnie jak na pierwszym roku, w którym jednak 

program jest dodatkowo uzupełniony problematyką liternictwa, przewidują poznanie 

projektowania wielostronicowego, projektowania hierarchii elementów, nabywanie 

znajomości programów edytorskich.  

Celem zajęć jest opanowanie podstaw realizacji projektów do i w technologii cyfrowej, 

poznanie funkcjonalności projektowania pod względem jasności przekazywanego komunikatu 

wizualnego. 

Formą zajęć jest kombinacja ćwiczeń i korekt z wykładami.  

 

Zadania (opis): 

I rok  

Liternictwo 

• analiza własnego charakteru pisma, budowanie kroju na jego podstawie (wybrane litery) 

23. problem: czytelność – unifikacja i rozróżnienie, cechy charakterystyczne kroju 

16. inicjał własny na podstawie zadanego pisma, stworzenie znaku, pozytyw, negatyw 

16. problem: szkic i realizacja, przejście od etapu odręcznego do cyfrowego 

26. tekst (autor, tytuł) wybrany krój historyczny 

23. problem: światło międzyliterowe, znak litery jako symbol 

Typografia 

• odręczny projekt akcydensów (wizytówka, listownik) i realizacja w drukarni 



• problem: zastosowanie praktyczne miar typograficznych, praktyczne poznanie technologii 

technologii gutenbergowskiej 

19. kompozycja z zastosowaniem płaszczyzn druku 

14. problem: abstrakcyjne walory barwy tekstu, czytelność tekstu, hierarchia elementów 

projektu 

• skład tekstu (opowiadanie) 

8. problem: praktyczne opanowanie podstaw programów edytorskich, poprawność składu 

5. projekt druku obustronnego 

 problem: zastosowanie składu w prostej formie, typografia jako element projektu 

6. projekt wielkoformatowy 

 problem: skala pisma, przestrzeń publiczna a przestrzeń prywatna w projektowaniu 

akcydensów 

II rok 

Typografia 

2. kolumna tekstowa jasna i ciemna, ekonomia składu, zasady składu 

 problem: poprawność składu kolumny, estetyczne walory kolumny, manipulacja interlinią 

i światłem międzyliterowym 

3. projekt przysłowia – projekt odręczny, realizacja w drukarni 

 problem: indywidualizacja wartości semantycznej przy użyciu środków typograficznych 

4. projekt publikacji zawierającej przysłowia o objętości 24 kolumny 

 problem: projekt wielostronicowy, impozycja kolumn w publikacji, realizacja w postaci 

druku cyfrowego 

5. projekt składu wieloelementowego 

 problem: hierarchia tekstu, poprawność tekstu a jego indywidualizacja 

6. projekt winiety 

 problem: projektowanie drobnych elementów identyfikacji środkami typograficznymi 

7. projekt folderu 

 problem: zaprojektowanie akcydensu zawierającego ilustracje 

8. projekt afisza 

 problem: zastosowanie poznanych środków typograficznych do uzyskania 

wielopoziomowej informacji wizualnej 

 

Kryteria oceny. 

7. Ocena poziomu artystyczno-warsztatowego poszczególnych ćwiczeń. 

8. Ocena zaangażowania w realizację programu nauczania pozwalająca na zdobycie 

określonej wiedzy. 

9. Ocena testu kompetencyjnego jako ocena wiedzy studentów dla uzupełnienia zajęć. 

10. Ocena stopnia poziomu i zaawansowania realizowanych zadań podczas obowiązkowych 

przeglądów śródsemestralnych, semestralnych i zaliczeniowych. 

11. Ocena prezentacji własnej twórczości z zakresu programu pracowni prezentowanej 

podczas komisyjnego zaliczenia pierwszego roku studiów. 

12. Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Grafiki skali punktacji. 

 

Komisyjne zaliczenie pierwszego roku. 

Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego zestawu prac wykonanych podczas 

pierwszego i drugiego semestru studiów pod postacią prezentacji przed Komisją Wydziałową 

powołaną przez dziekana. Pozytywna ocena skutkuje zaliczeniem pierwszego i drugiego 

semestru studiów a w konsekwencji całego roku. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 



9. Ambrose, Harris, Layout. Wydawnictwo AVA Publishing SA, 2005.  

10. Bringhurst, Elementarz stylu w typografii, Wydawnictwo Design Plus, 2007. 

11. Felici, Kompletny przewodnik po typografii. Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, 2006. 

12. Frutiger, Człowiek i jego znaki. Wydawnictwo d2d.pl, 2009. 

13. Hochuli, Detal w typografii. Wydawnictwo d2d.pl, 2009.  

14. Malinowska, Syta, Techniczne redagowanie książki, Wydawnictwo WNT, 1977. 

15. Tracy, Letters of credit. Wydawnictwo David R Godine, 1987. 

16. Tschichold, The new typography. Wydawnictwo University of California Press, 1998. 

Czasopisma dostępne w czytelni ASP: 

Print, Graphis, Idea, Forma 

 

Cel zajęć. 

Zajęcia w pracowni mają na celu przekazanie studentowi: 

7. umiejętności projektowania w zakresie małych form typograficznych; 

8. wiedzy pozwalającej na doskonalenie projektu, dyskusję nad nim, a także współpracę przy 

projektowaniu; 

9. podstawowych umiejętności zawodowych w obrębie podstaw druku, typografii i 

liternictwa; 

10. umiejętności świadomego posługiwania się literą w obrębie szeroko pojętego 

projektowania graficznego; 

11. umiejętności świadomego i odpowiedzialnego posługiwanie się warsztatem twórczym 

także w obrębie nowych technologii; 

12. wiedzy dotyczącej teoretycznych aspektów typografii pod kątem projektowania 

różnorodnych form wydawniczych. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

7. tworzenia i realizacji własnych koncepcji artystycznych; 

8. świadomego posługiwanie się podstawowymi narzędziami warsztatu typograficznego 

zarówno w formie tradycyjnej jak i cyfrowej; 

9. świadomego posługiwania się dostępnymi narzędziami w trakcie realizacji prac 

artystycznych; 

10. świadomej realizacji dzieła plastycznego w stylistycznie różnych koncepcjach z 

uwzględnieniem poprawności literniczej i typograficznej; 

11. swobodnego stosowania warsztatu typograficznego w szeroko pojętej dziedzinie 

projektowania graficznego; 

12. podjęcia pracy w zespole podczas realizacji zdań o charakterze interdyscyplinarnym. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

5. pozwalającym na realizację prac o charakterze graficznym ze szczególnym 

uwzględnieniem projektowania typograficznego; 

6. tradycji i historii typografii i drukarstwa; 

7. podstaw technologii stosowanych w typografii, druku i projektowaniu graficznym; 

8. ciągłego kształcenia w obrębie wykonywanej specjalizacji w kontekście nowych 

technologii obrazowania. 

 

Inne kompetencje (postawy) – student/absolwent powinien być zdolny do: 

7. podejmowania samodzielnych, niezależnych prac graficznych opartych o rozwiązania 

liternicze; 

8. poszukiwania i gromadzenia informacji w określonej przez dziedzinie; 



9. samooceny oraz werbalnej wypowiedzi na temat szeroko pojętych działań plastycznych; 

10. aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym własnego środowiska. 

11. prezentacji swojej twórczości podczas przeglądu komisyjnego pierwszego roku. 

12. kontynuowania studiów w obrębie specjalizacji. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 3 

Wiedza – 2 

Postawy – 1 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %). 

• przeglądy okresowe – 10% 

• rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 20% 

• egzamin – 20% 

• kolokwium – 20% 

• końcowa prezentacja projektu – 30% 

 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

6 4 1 1 0 

 

A – godziny kontaktowe, B – czas na lektury, C – czas na przygotowanie się do zajęć, D – czas 

na przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 

Zaliczony kurs podstawowej obsługi komputerowych programów graficznych. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

8. W pełni wyposażona sala wykładowa posiadająca stanowiska pracy dla 12-15 studentów 

(stoły robocze, krzesła, odpowiednia ilość gniazdek elektrycznych, przewodowy lub 

bezprzewodowy dostęp do internetu). 

9. Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi 

normami. 

10. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego. 

11. Przenośny komputer (z twardym dyskiem powyżej 100 GB i ponad 2GB pamięci RAM), 

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny, przenośny dysk 

twardy o pojemności 1 TB do archiwizacji prac studentów, drukarka laserowa z 

możliwością druku w kolorze. 

12. Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni lub inna powierzchnia 

ekspozycyjna (płyta spilśniona miękka pomalowana na biało). 

13. Zamykana na zamek szafa. 

14. Możliwość redagowania (przy pomocy webmastera lub administratora) zawartości strony 

internetowej pracowni w domenie asp.waw.pl  

 

 



Dr hab. Rafał Kochański 

Pracownia Podstaw Grafiki Warsztatowej dla studentów II roku 
 

Przedmiot. 

Podstawy grafiki warsztatowej 

3-letnie studia licencjackie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/1/KK/13 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Kształcenie kierunkowe  

Grafika warsztatowa 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Kształcenie kierunkowe 

 

Rok I LIC II LIC III LIC I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS – – 4 4 – – – – – – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – 2 2 – – – – – – – – 

Rodzaj zaliczenia – – egz egz – – – – – – – – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny 
 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

33. Wykład (zajęcia zespołowe będące cyklem wykładów poświęconych grafice artystycznej 

w świecie współczesnym). 

34. Ćwiczenia warsztatowe (zajęcia zespołowe i indywidualne doskonalące umiejętności 

techniczne i warsztatowe w obrębie grafiki artystycznej). 

35. Ćwiczenia kreacyjne (zajęcia zespołowe i indywidualne mające na celu realizowanie 

przez studentów własnych koncepcji artystycznych). 

36. Dialog i dyskusja dydaktyczna – konwersatorium (zajęcia zespołowe i indywidualne 

mające na celu comiesięczny przeglądy dorobku studentów będący okazją do wzajemnej 

konfrontacji osiągnięć). 

37. Projekt indywidualny (zajęcia indywidualne będące próbą podjęcia indywidualnego 

działania twórczego). 

38. Projekt zespołowy (organizacja i udział w wystawie podsumowującej drugi rok studiów). 

 

Język wykładowy. 

Polski, angielski, niemiecki 

 

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 



dr hab. Rafał Kochański 

mgr Mai Nguyen Le 

opieka techniczna – mgr Maciej Deja 

 

Wymagania wstępne. 

Zaliczony obowiązkowy przegląd komisyjny po zakończeniu pierwszego roku studiów. 

 

Wymagania końcowe. 

14. Zaliczenie kompletu obowiązkowych zadań na przeglądzie kończącym każdy semestr 

studiów. 

15. Gotowość studenta do podjęcia dalszych studiów w obrębie specjalizacji. 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Przedmiot ma na celu przyswojenie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw grafiki 

artystycznej w jej odmianie klasycznej. Studenci uczą się swobodnego poruszania w obszarze 

realizacji i obróbki obrazu powielanego z matrycy drukującej. Nabywają wprawę w 

samodzielnym przeprowadzaniu zadań w związku z poszczególnymi technikami graficznymi. 

Studenci powinni umieć analizować swoją pracę pod względem zgodności koncepcji oraz 

zastosowanych metod.  

 

Zakres treści: 

• Warsztat pracy w obszarze działań grafiki artystycznej-propedeutyka. 

• Właściwości klasycznych technik graficznych-omówienie na wybranych przykładach. 

• Linoryt, sucha igła, akwaforta, akwatinta, monotypia itp.  

• Metody obrazowania w grafice artystycznej; zastosowanie typowych i nietypowych 

materiałów. 

• Szkic, notatka a projekt- adaptacja obrazu do poszczególnych technik graficznych. 

 

Zajęcia podzielone są na ćwiczenia i wykłady wprowadzające do każdej z nowych technik 

graficznych. Ćwiczenia prowadzone są w formie warsztatów graficznych i uwzględniają 

również: prace w trybie korektowym. Zakładają realizację poszczególnych zadań na drodze 

od projektu, omówienia do wykonania dzieła pod nadzorem prowadzącego. Ważnym 

kryterium jest:  

• systematyczna obecność studenta na zajęciach. 

• ilość odbytych konsultacji z prowadzącym w związku z realizacją każdego zadania.  

• zgodność koncepcji poszczególnych zadań z ich końcowym efektem wykonania.  

 

Student wykonuje na bieżąco wszystkie zadane ćwiczenia i jest rozliczany z ich prawidłowej 

realizacji, tj. wykonania każdego zadania tematycznego i sporządzenia dzieła finalnego w 

postaci odbitki graficznej. Student otrzymuje ocenę, która uwzględnia zawartość techniczną 

[sposób wykonania i prezentacji] oraz wrażenie artystyczne [innowacyjność i oryginalność] 

Prowadzący w ocenie uwzględnia również całościowy wysiłek studenta [przygotowanie się 

do zajęć, aktywność w czasie trwania zajęć jak również wkład własny w tak zwany proces 

kreacyjny  

 

Zadania. (przykładowe tematy)  

Linoryt. Przedstawienie motywu architektonicznego z uwzględnieniem silnego kontrastu 

czerni i bieli. Zróżnicowanie wprowadzanych faktur przy uwzględnieniu różnych sposobów 



wycinania linoleum. Problem rytmu.  

Miękki werniks. Studium portretowe na podstawie rysunku ołówkowego z modela. 

Integracja transferu rysunkowego z procesem trawienia matrycy. Wprowadzenie do technik 

metalowych, wklęsłodrukowych  

Akwaforta. Studium przedmiotu inspirowane sztuką baroku. Przedstawienie światłocieniowe 

oparte na trawieniu warstwowym. Uwzględnienie odbitek stanowych. Problem kompozycji i 

kadrowania obrazu.  

Akwatinta i akwaforta. Przedstawienie pejzażu z możliwością swobodnej interpretacji od 

przedstawienia realistycznego do abstrakcyjnego. Zastosowanie i twórcza adaptacja efektów 

trawienia tonalnego do bazowej obróbki w technice akwaforty. Problem światła i przestrzeni.  

Techniki tzw. „mieszane”. Dyptyk. Interpretacja bajek Ezopa w języku struktur graficznych 

rozpisanych na linię i plamę Rozwinięcie zagadnienia: znak plastyczny a jego znaczenie. 

Zastosowanie kombinacji tzw. odbitek warstwowych. Problem syntezy w obrazie.  

Realizacja cyklu graficznego, zestawu 3 prac na dowolny, wybrany przez siebie temat. Ideą 

ćwiczenia jest przygotowanie do samodzielnej pracy, zgodnej z naturalnymi predyspozycjami 

i indywidualnymi potrzebami twórczymi każdego ze studentów. Student na bazie 

przerobionych wcześniej technik i metod druku dokonuje w sposób świadomy autorskiej 

interpretacji i przedstawia jednorodna koncepcję artystyczną.  

 

Kryteria oceny. 

• Ocena jakości artystycznej, poziomu technicznego i ilości przedstawianych na 

przeglądach prac graficznych.  

• Ocena systematyczności w pracy studenta. 

• Ocena poziomu wiedzy teoretycznej z zakresu techniki i technologii grafiki warsztatowej. 

• Ocena zaangażowanie studenta w realizację programu pracowni. 

• Indywidualna ocena artystycznego rozwoju studenta. 

• Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Grafiki skali punktacji. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

24. Bóbr M., Mistrzowie grafiki europejskiej, KAW, Warszawa, 2000. 

25. Catafal J., Olivia C., Techniki graficzne, Arkady, Warszawa, 2004. 

26. Halina Chrostowska, (album), ASP i KAW, Warszawa 2000. 

27. Grafika artystyczna – podręcznik warsztatowy, ASP w Poznaniu, 2007. 

28. Jakimowicz I., Pięć wieków grafiki polskiej, Warszawa, 1997. 

29. Jurkiewicz A., Podręcznik metod grafiki artystyczne, Warszawa, 1975  

30. Krejca A., Techniki sztuk graficznych, Warszawa, 1984. 

31. Werner J., Podstawy technologii malarstwa i grafiki, PWN, 1989. 

 

Cel zajęć. 

Pracownia Grafiki Warsztatowej ma na celu wykształcenie wszechstronnego artysty, w 

sposób umiejętny i świadomy poruszającego się w obrębie sztuk graficznych ale i też 

umiejącego się odnaleźć w szeroko pojętych działaniach z kręgu kultury. Program pracowni 

przewiduje w szczególności: 

17. Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarówno tradycyjnych, jak i współczesnych 

środków wyrazu, charakterystycznych dla grafiki warsztatowej. 

18. Umiejętność swobodnej kreacji artystycznej z użyciem technik i technologii właściwych 

sztukom graficznym.  

19. Umiejętność twórczego łączenia technik graficznych.  

20. Pogłębianie świadomości kreacji artystycznej jako równoprawnego narzędzia 

rozstrzygania dylematów kultury, problemów estetycznych, humanistycznych i etycznych. 



21. Nabycie indywidualnych umiejętności postrzegania zjawisk i przekładania ich na język 

plastyczny.  

22. Kształcenie wyobraźni. 

23. Wykształcenie studenta potrafiącego świadomie określić swoją przyszłą drogę twórczą, 

który jest gotowy do dalszego kontynuowania studiów w obrębie specjalizacji. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

17. świadomej realizacja własnych, twórczych koncepcji artystycznych w obrębie grafiki 

artystycznej; 

18. świadomych działań w obrębie podstaw technologii grafiki warsztatowej; 

19. posiadania własnych motywacji twórczych połączonych z otwartością na odmienne 

światopoglądy; 

20. pracy zespołowej, także podczas realizacji działań o charakterze interdyscyplinarnym; 

21. werbalnego wyrażania swoich poglądów w mowie i piśmie; 

22. organizowania i przeprowadzania publicznych prezentacji związanych z własną 

twórczością; 

23. świadomego posługiwania się podstawowymi narzędziami warsztatowymi w zakresie 

grafiki warsztatowej; 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

27. studiowanej specjalizacji oraz w zakresie szeroko pojętych dziedzin kultury i sztuki; 

28. rozumienia kontekstu historycznego, tradycji i kultury w odniesieniu do zjawisk 

zachodzących w sztuce współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji grafiki 

warsztatowej; 

29. tradycyjnego i cyfrowego warsztatu graficznego; 

30. teorii tworzenia prac graficznych o dużych walorach artystycznych. 

 

Inne kompetencje (postawy) – student/absolwent powinien być zdolny do:  

24. udziału w życiu kulturalnym własnego środowiska poprzez uczestnictwo w wystawach, 

konkursach, itp. 

25. komunikowania się w obrębie własnej społeczności; 

26. podejmowania różnorodnych zadań zespołowych również o charakterze 

interdyscyplinarnym; 

27. integracji z różnymi środowiskami twórczymi podczas realizacji projektów zespołowych; 

28. kontynuowania studiów w obrębie pracowni specjalistycznych (grafika warsztatowa). 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 3 

Wiedza – 2 

Postawy – 1 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %). 

• przeglądy okresowe – 20% 

• rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 20% 

• końcowa prezentacja projektu – 30% 

• egzamin – 30% 

 



Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

8 6 0 2 0 

 

A – godziny kontaktowe, B – czas na lektury, C – czas na przygotowanie się do zajęć, D – czas 

na przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 

• Znajomość podstawowych technik grafiki artystycznej. 

• Wiedza na temat historii i tradycji grafiki warsztatowej. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

• W pełni wyposażona pracownia graficzna (stoły robocze, krzesła, prasa graficzna do 

technik metalowych, prasa graficzna do linorytu, gilotyna do blach graficznych; w pełni 

wyposażona kwaszarnia wraz z odpowiednią wentylacją, stanowiska do suszenia odbitek, 

itp.). 

• Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi 

normami. 

• Komputer (z twardym dyskiem powyżej 100 GB i ponad 2GB pamięci RAM) z 

monitorem LCD minimum 20 cali. 

• Przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu. 

• Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni (płyta spilśniona miękka 

pomalowana na biało). 

• Zamykane tzw. „pomieszczenie gospodarcze” do przechowywania materiałów 

graficznych. 

• Szafki z szufladami do przechowywania papierów i prac studentów. 

• Możliwość redagowania (przy pomocy webmastera lub administratora) zawartości strony 

internetowej pracowni w domenie asp.waw.pl 

 

Dr hab. Zdzisława Ludwiniak  

Pracownia Rysunku i Malarstwa dla studentów II-III roku 
 

Przedmiot. 

Rysunek i malarstwo 

3-letnie studia licencjackie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/1/KO/07 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Kształcenie ogólne 

 

 

 



Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Kształcenie ogólne 

 

Rok I LIC II LIC III LIC I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS – – 2 2 2 6* – – – – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – 

4 4 4 4 
– – – – – – 

Rodzaj zaliczenia – – egz egz egz egz – – – – – – 

Legenda 

zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny; 

przedmiot wolnego wyboru z możliwością 

realizacji aneksu 

 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

39. Ćwiczenia studyjne i warsztatowe (zajęcia zespołowe lub indywidualne ćwiczące 

umiejętność poprawności obserwacji oraz umiejętność poprawnego posługiwania się 

narzędziami warsztatu rysunkowego i malarskiego). 

40. Projekt indywidualny (zajęcia indywidualne pod opieką wykładowcy mające na celu 

realizację indywidualnego projektu artystycznego). 

41. Dialog i dyskusja dydaktyczna – konwersatorium (zajęcia grupowe i indywidualne mające 

na celu pracę nad konkretnym zadaniem podczas jego realizacji). 

42. Plener malarski (zajęcia indywidualne mające na celu obserwację wzajemnych relacji 

światła i koloru w otwartej przestrzeni). 

43. Seminarium niższe (zajęcia indywidualne przygotowujące studenta do publicznej 

prezentacji własnej twórczości podczas dopuszczenia do dyplomu – absolutorium). 

 

Język wykładowy. 

Polski 

 

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 

dr hab. Zdzisława Ludwiniak 

dr Jerzy Korput 

 

Wymagania wstępne. 

Zaliczony komisyjny przegląd po pierwszym roku studiów. 

 

Wymagania końcowe. 

16. Przygotowanie zestawu prac rysunkowych i malarskich zgodnie z programem pracowni. 

17. Publiczna prezentacja własnej twórczości podczas egzaminu komisyjnego (wystawa 

podczas dopuszczenia do obrony licencjatu). 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Każdy student jako przyszły twórca traktowany jest bardzo indywidualnie, bowiem każdy 

posiada inny potencjał twórczy, talent, wrażliwość i zainteresowania. Każdy z nich posiada 

inne odniesienie do sztuki dawnej i kierunków w sztuce współczesnej. W tym świecie sztuki, 

w przyszłości jako dojrzały twórca przyjdzie mu znaleźć swoje miejsce i niejako bronić 

swojej opcji artystycznej. Jako pedagog staram się z każdym studentem odkrywać jego 



możliwości, otwierać przed nim te rejony jego osobowości, które pozwolą mu na 

najdoskonalszy jego rozwój i jak najlepsze zaprezentowanie swojej osoby na rynku sztuki 

współczesnej. 

Zwracam uwagę na to, aby obserwowanie natury było podmiotem twórczym a nie tylko 

odtwórczym. Natura i wyobraźnia mają być kształtowane jako podstawowe czynniki 

wprowadzające do kreacji artystycznej. Kształcenie studenta w zakresie przeprowadzania 

konsekwentnego działania. Student jest odpowiedzialny za siebie i za swoją pracę twórczą, za 

jej przekaz, jest odpowiedzialny za rozwój swojego talentu wobec społeczności, w której 

przyszło mu żyć.  

Student zastaje zawsze w pracowni podpowiedź do kreacji własnej, z której może skorzystać 

w sposób dosłowny lub może ją odrzucić, a indywidualne rozmowy są ważnym elementem w 

kształceniu studenta.  

Student może odnosić się do mistrzów, którzy uformowali naszą historię sztuki w sposób 

świadomy. 

Efektem nauczania w pracowni ma być budowanie dojrzałości studenta, osiąganie 

konsekwencji i logicznego przekazu w działaniu plastycznym. 

 

Kryteria oceny. 

• Ocena indywidualnego rozwoju artystycznego studenta połączona z oceną poziomu 

artystycznego i warsztatowego wykonanych prac rysunkowych i malarskich. 

• Ocena uczestnictwa w przeglądach śródsemestralnych i semestralnych oraz ocena 

aktywności studenta podczas pracy pracowni. 

• Ocena poziomu prezentacji własnej twórczości rysunkowej i malarskiej podczas 

publicznego dopuszczenia do obrony licencjackiej pracy dyplomowej. 

• Ocena podstawowej wiedzy z zakresu historii i tradycji rysunku i malarstwa niezbędnej 

do zrozumienia sztuki współczesnej. 

• Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Grafiki skali punktacji. 

 

Praca licencjacka. 

Pracownia nie jest pracownią dyplomującą, natomiast istnieje możliwość wykonania aneksu 

rysunkowego i (lub) malarskiego do dyplomowej pracy licencjackiej. Aneks jest 

indywidualnym projektem o wysokich walorach artystycznych i jest niezależny od właściwej 

pracy magisterskiej. O gotowości studenta do wykonania aneksu decyduje Komisja 

dyplomowa na wniosek prowadzącego pracownię. Ta sama Komisja dyplomowa dokonuje 

oceny aneksu podczas publicznej prezentacji w chwili obrony pracy licencjackiej. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

32. Wasyl Kandyński, Punkt, linia a płaszczyzna, PIW, 1986. 

33. Wasyl Kandyński, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, 1996. 

34. Maria Rzepińska, Historia koloru, Wydawnictwo Literackie, 1979. 

35. Władysław Strzemiński, Teoria widzenia, Wydawnictwo Literackie Kraków, 1974. 

36. Sztuka Świata, Wydawnictwo Arkady, 1991. 

37. Techniki Wielkich Mistrzów Malarstwa, Warszawa, 1999. 

Zalecane dzienniki mistrzów i twórców sztuki, w tym między innymi: 

24. Nika Strzemińska, Miłość, sztuka i nienawiść, ResPublica, 1991. 

 

Cel zajęć. 
Podstawowe cele programowe pracowni to: 

24. Wnikliwe badanie potencjału twórczego i rozwijanie zasobów wrażliwości i talentu 

studenta.  



25. Rozwijanie osobowości i próba jej formowania jako elementu przygotowującego studenta 

do dopuszczenia do licencjatu, a w konsekwencji obrony dyplomowej pracy licencjackiej.  

26. Uświadamianie studenta w zakresie jego własnych możliwości co do użycia właściwych 

dla niego środków wyrazu w wypowiedzi plastycznej.  

27. Wybór takich środków obrazowania które jak najsugestywniej wyrażają idee i zamierzone 

treści przekazywane przez studenta.  

28. Wpojenie studentowi zasad odpowiedzialności za siebie i za swoją pracę, za jej przekaz, 

oraz za rozwijanie swojego talentu. 

29. Kształcenie otwartości na własne cechy kreacyjne. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

31. właściwej organizacji pracy w obrębie warsztatu rysunkowo-malarskiego; 

32. swobodnego poruszania się w obrębie rysunku studyjnego z wykorzystaniem 

różnorodnych technik rysunkowych i malarskich; 

33. świadomego poruszania się w obrębie kompozycji i aranżowania płaszczyzny w rysunku i 

malarstwie; 

34. posiadania podstawowych informacji na temat warsztatu rysunkowo-malarskiego; 

35. pracy w zespole przy organizowaniu prezentacji własnej twórczości; 

36. podejmowania świadomych prób w obrębie własnej kreacji artystycznej. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

29. rozszerzonych podstaw technologii i teorii rysunku i malarstwa; 

30. umiejętności analizy i syntezy dzieła; 

31. swobodnego wypowiadania się w mowie i piśmie na temat własnej twórczości ze 

szczególnym uwzględnieniem rysunku i malarstwa; 

32. dyscyplin sztuki pochodnych i nawiązujących do rysunku i malarstwa; 

33. wykorzystania zdobytej wiedzy do dalszego rozwoju artystycznego. 

 

Inne kompetencje (postawy) – student/ absolwent powinien być zdolny do: 

• samodzielnych działań w podejmowaniu podstawowych zadań w zakresie kultury i sztuki;  

• realizacji własnych, pierwszych koncepcji artystycznych opartych na zróżnicowanej 

stylistyce; 

• samooceny twórczości własnej jak też i krytycznych i merytorycznych wypowiedzi na 

tematy związane z ogólnie pojmowaną kulturą; 

• posługiwania się fachową terminologią w obrębie zagadnień związanych z rysunkiem i 

malarstwem; 

• podjęcia studiów drugiego stopnia w określonej specjalizacji. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 3 

Wiedza – 2 

Postawy – 1 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %). 

• przeglądy okresowe – 20% 

• rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 30% 

• końcowa prezentacja projektu – 50% 

 



Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

6 3 0,5 0,5 2 0 

Całość ECTS A B C D E 

12* 7 1,5 1,5 2 0 

 

A – godziny kontaktowe, B – czas na lektury, C – czas na przygotowanie się do zajęć, D – czas 

na przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

*Realizacja aneksu do dyplomu 

 

Prerekwizyty. 

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z technologią rysunku i malarstwa. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (wspólne z pracownią malarską). 

20. W pełni wyposażona pracownia malarska (25 stanowisk roboczych wyposażonych w 

sztalugi i deski rysunkowe, 25 kubików, dostęp do bieżącej wody, 15 krzeseł lub stołków, 

podium dla modela, pomieszczenie „gospodarcze” do przechowywania rekwizytów wraz 

z zamykaną szafą). 

21. Zestaw rekwizytów do ustawiania martwej natury i modela (draperie, przedmioty, 

punktowe oświetlenie, itp.). 

22. Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi 

normami. 

23. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego. 

24. Projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

25. Przenośny komputer (z twardym dyskiem powyżej 100 GB i ponad 2GB pamięci RAM). 

26. Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni lub innej przestrzeni 

ekspozycyjnej (płyta spilśniona miękka pomalowana na biało, rurki montażowe do 

wieszania obrazów). 

27. Możliwość redagowania (przy pomocy webmastera lub administratora) zawartości strony 

internetowej pracowni w domenie asp.waw.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dr Dorota Optułowicz  

Pracownia Rysunku i Malarstwa dla studentów II-III roku 
 

 

Przedmiot. 

Rysunek i malarstwo 

3-letnie studia licencjackie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/1/KO/08 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Kształcenie ogólne 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Kształcenie ogólne 

 

Rok I LIC II LIC III LIC I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS – – 2 2 2 6* – – – – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – 

4 4 4 4 
– – – – – – 

Rodzaj zaliczenia – – egz egz egz egz – – – – – – 

Legenda 

zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny; 

przedmiot wolnego wyboru z możliwością 

realizacji aneksu 

 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

44. Ćwiczenia studyjne (zajęcia indywidualne i zespołowe polegające na obserwacji, syntezie 

i analizie). 

45. Ćwiczenia warsztatowe (zajęcia indywidualne i zespołowe ćwiczące umiejętność 

świadomego posługiwania się narzędziami rysunkowymi i malarskimi). 

46. Ćwiczenia kreacyjne (indywidualne i grupowe zajęcia mające na celu realizację 

pierwszych, samodzielnych koncepcji artystycznych). 

47. Dialog i dyskusja dydaktyczna – konwersatorium (zajęcia indywidualne i zespołowe 

mające na celu omawianie sposobu realizacji poszczególnych ćwiczeń i zadań). 

48. Projekt indywidualny (zajęcia indywidualne mające na celu samodzielną pracę studenta 

nad określonym zadaniem). 

49. Plener malarski (zajęcia zespołowe ćwiczące umiejętność obserwacji koloru w przestrzeni 

i naturze). 

50. Seminarium niższe (zajęcia indywidualne przygotowujące studenta do publicznej 

prezentacji własnej twórczości podczas dopuszczenia do dyplomu – absolutorium). 

 



Język wykładowy. 

Polski 

 

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 

dr Dorota Optułowicz 

dr Marcin Jurkiewicz 

 

Wymagania wstępne. 

Zaliczony komisyjny przegląd po pierwszym roku studiów. 

 

Wymagania końcowe. 

18. Zaliczenie cyklu zajęć praktycznych wynikających z programu pracowni. 

19. Publiczna prezentacja własnej twórczości podczas egzaminu komisyjnego (wystawa 

podczas dopuszczenia do obrony licencjatu). 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Czy rysować i malować można się nauczyć? Tak. W płaszczyźnie podstawowej, poprawności 

kompozycji, perspektywy, proporcji, kolorystyki – można nauczyć podstaw. Można nauczyć, 

mówiąc językiem muzyki, odróżniać i grać podstawowe gamy, ale aby powstał utwór – do 

tego jeszcze daleka droga. Droga okupiona wieloma godzinami ćwiczeń w pracowni. 

Wieloma potknięciami, wynikającymi często z braku doświadczenia, ale też i zmaganie się z 

własną niemocą twórczą. Nikt nie wyręczy nas we własnym dążeniu do osiągnięcia 

doskonałości. Nikt za nas nie popełni błędów. Sztuka to siła mówienia własnym językiem. 

Mówienia własnymi słowami o rzeczach trudnych i prostych. Mówienia o wszystkim. 

 

Program nauczania w pracowni rysunku i malarstwa obraca się wokół rozwijania ważnych 

czynników osobowościowych, zarówno w płaszczyźnie wrażliwości jak również w 

płaszczyźnie świadomości. Koncentruje się wokół: 

Wrażliwości 

Wrażliwość to pokłady głęboko tkwiące w naszym wnętrzu. To wyczulenie na co wielkie ale 

też i nie ważne. To wyczulenie przede wszystkim na rzeczy małe, trudno zauważalne, z 

których wydobywa się silna energia zmuszająca do działania w imię naszego pędu do 

poszukiwania. 

Ciekawości 

Ciekawość to cecha głęboko humanistyczna. Dążenia w miejsca gdzie nikt nie sięga. 

Poznanie tego, co nieznane. To poznawanie a raczej wzbogacanie kartki papieru, powierzchni 

płótna o elementy płaszczyzny, koloru, światła, porządku wyrasta z naszego pogłębiania 

twórczej świadomości. 

Intuicji 

Intuicja jest często motorem naszych kreatywnych poszukiwań. Stanowi o naszej, w naszym 

mniemaniu, nieomylności, trafności wyboru, o naszym przekonaniu i ciągłym utwierdzaniu 

się w tym, że to, co robimy jest słuszne, dobre i konieczne. 

Cech osobowych studenta 

Cechy osobowe studenta, jego wrażliwość, ukierunkowanie na poszukiwanie nowych, 

przynależnych mu rozwiązań są wpisane w artystyczne porażki i sukcesy. Ważne zatem jest 

uświadomienie studentom, że warsztat podstaw rysunkowych i malarskich jest alfabetem, 

zbiorem znaków o różnej formie i kształcie, bez których nie będziemy umieli się 

porozumiewać w języku sztuk pięknych. 

Sfery intymności artystycznej 



Sfera intymności artystycznej, twórczego wnętrza jest ważnym polem poszukiwań dla 

pedagoga. Te poszukiwania to wnikliwa analiza drogi twórczej, poszukiwanie wśród 

mnogości technik warsztatowych. Wielość technik, które występują w rysunku i malarstwie a 

przede wszystkim zapoznanie się z nimi podczas zajęć w pracowni, powinno dać 

przekonanie, że świadomy wybór, którego dokona student będzie słuszny i jedynie możliwy. 

Przyrody 

Zwrócenie uwagi, a raczej może przypomnienie o tym co nas otacza, staje się częścią 

programu dydaktycznego. Staje się podstawą w rozważaniach dotyczących miękkości, 

harmonii, zależności jednego elementu od drugiego, budowy struktur, powierzchni, czyli 

całym bogactwem plastycznego języka. 

 

W ćwiczeniach z rysunku będą realizowane następujące zagadnienia: 

• rysunek modela, 

• studium rysunkowe modela, 

• rysunek martwej natury, 

• rysunek z wyobraźni, 

• rysunek komponowany centralnie, 

• rysunek komponowany asymetrycznie, 

• rysunek uwzględniający zasady perspektywy, 

• rysunek z wykorzystaniem różnych technik, 

• szkice rysunkowe, 

• rysunek uwzględniający różnorodność walorową, strukturalną, przestrzeń. 

 

W ćwiczeniach z malarstwa będą realizowane następujące zagadnienia: 

• martwa natura, 

• malarstwo w gamie, 

• malarstwo czystymi kolorami, 

• malarstwo kontrastowe, 

• kompozycja ciepła-zimna, 

• malarstwo aktu, 

• pejzaż, 

• autoportret, 

• ćwiczenie w abstrakcji kolorystycznej. 

 

Ważnym ćwiczeniem jest rysunek i malarstwo modela ze szczrgólnym zwróceniem uwagi na: 

• proporcje, 

• różnorodność kreski, linii i waloru, 

• kształtowanie bryły poprzez światło, 

• oddanie podobieństwa oraz cech indywidualnych modela. 

 

Osobne zadania to: 

• ćwiczenie w szybkim, malarskim szkicowaniu modela, 

• rysunek modela w odbiciu lustrzanym, 



• rysunek modela w przestrzeni pracowni (we wnętrzu), 

• martwa natura dynamiczna i statyczna, 

• praca z dwoma modelami. 

 

Kryteria oceny. 

25. Ocena stopnia zaangażowania studenta w realizację programu pracowni 

26. Ocena indywidualnego rozwoju artystycznego studenta. 

27. Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego zadań śródsemestralnych i semestralnych. 

28. Ocena uczestnictwa w zajęciach – dotyczy to przede wszystkim konwersatoriów. 

29. Ocena poziomu prezentacji własnej twórczości rysunkowej i malarskiej podczas 

publicznego dopuszczenia do obrony licencjackiej pracy dyplomowej. 

30. Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Grafiki skali punktacji. 

 

Praca licencjacka. 

Pracownia nie jest pracownią dyplomującą, natomiast istnieje możliwość wykonania aneksu 

rysunkowego i (lub) malarskiego do dyplomowej pracy licencjackiej. Aneks jest 

indywidualnym projektem o wysokich walorach artystycznych i jest niezależny od właściwej 

pracy magisterskiej. O gotowości studenta do wykonania aneksu decyduje Komisja 

dyplomowa na wniosek prowadzącego pracownię. Ta sama Komisja dyplomowa dokonuje 

oceny aneksu podczas publicznej prezentacji w chwili obrony pracy licencjackiej. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

30. Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa, Słowo/obraz terytoria, 2004. 

31. Maria Rzepińska, Historia koloru, Wydawnictwo Literackie, 1979. 

32. Patrick Rynck, Jak czytać malarstwo, Wydawnictwo Universitas, 2006. 

33. Krystyna Wilkoszewska, Estetyka Japońska, Wydawnictwo Universitas 2005. 

Albumy i czasopisma poświęcone sztuce w aspekcie historycznym jak i współczesnym. 

 

Cel zajęć. 

Program nauczania w pracowni ma na celu: 

37. Rozbudzenie ciekawości i zainteresowania rysunkiem i malarstwem.  

38. Pokazanie możliwości i różnorodności technik malarskich i rysunkowych. 

39. Znalezienie i rozwijanie własnej drogi w poszukiwaniu oryginalnej wypowiedzi 

artystycznej. 

40. Kształcenie własnych poglądów na temat sztuki. 

41. Zaznajomienie studenta z klasycznymi i współczesnymi środkami wypowiedzi 

artystycznej. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

34. świadomej realizacji własnych działań twórczych w obrębie studyjnego rysunku i 

malarstwa; 

35. swobodnego poruszania się w obrębie podstawowych technik rysunku i malarstwa; 

36. praktycznego i świadomego posługiwania się rysunkiem i malarstwem; 

37. realizacji prac rysunkowych i malarskich noszących znamiona indywidualnej kreacji 

artystycznej; 

38. swobodnego wypowiadania się na temat własnej twórczości; 

39. podejmowania zadań o charakterze zespołowym podczas organizacji wystaw 

prezentujących własną twórczość. 



 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

• podstaw teorii malarstwa i rysunku; 

• technik i technologii wykorzystywanych w rysunku i malarstwie z uwzględnieniem 

współczesnych środków plastycznego obrazowania; 

• orientacji w literaturze dotyczącej współczesnego rysunku i malarstwa; 

• uczestnictwa w realizacji zadań zespołowych, także o charakterze interdyscyplinarnym; 

• rozumienia współzależności zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi 

aspektami studiowania. 

 

Inne kompetencje (postawy) – student/ absolwent powinien być zdolny do: 

• realizowania własnych koncepcji artystycznych w obrębie malarstwa i rysunku; 

• krytycznej samooceny własnej twórczości; 

• definiowania własnych sądów na tematy dotyczące rysunku, malarstwa oraz szeroko 

pojmowanej kultury; 

• posługiwania się fachową terminologią z zakresu rysunku i malarstwa; 

• podejmowania zadań zespołowych także o charakterze interdyscyplinarnym; 

• podjęcia studiów drugiego stopnia w określonej specjalizacji. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 3 

Wiedza – 1 

Postawy – 2 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %). 

28. egzamin – 20% 

29. przeglądy okresowe – 20% 

30. rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 30% 

31. końcowa prezentacja projektu – 30% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

6 3 0,5 0,5 2 0 

Całość ECTS A B C D E 

12* 7 1,5 1,5 2 0 

 

A – godziny kontaktowe, B – czas na lektury, C – czas na przygotowanie się do zajęć, D – czas 

na przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

*Realizacja aneksu do dyplomu 

 

Prerekwizyty. 

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z technologią rysunku i malarstwa. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (wspólne z pracownią malarską). 



15. W pełni wyposażona pracownia malarska (25 stanowisk roboczych wyposażonych w 

sztalugi i deski rysunkowe, 25 kubików, dostęp do bieżącej wody, 15 krzeseł lub stołków, 

podium dla modela, pomieszczenie „gospodarcze” do przechowywania rekwizytów wraz 

z zamykaną szafą). 

16. Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi 

normami. 

17. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego. 

18. Projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

19. Przenośny komputer (z twardym dyskiem powyżej 100 GB i ponad 2GB pamięci RAM). 

20. Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni lub innej przestrzeni 

ekspozycyjnej (płyta spilśniona miękka pomalowana na biało, rurki montażowe do 

wieszania obrazów). 

21. Możliwość redagowania (przy pomocy webmastera lub administratora) zawartości strony 

internetowej pracowni w domenie asp.waw.pl 

 

Dr hab. Piotr Siwczuk  

Pracownia Rysunku i Malarstwa dla studentów I roku 
 

Przedmiot. 

Rysunek i malarstwo 

3-letnie studia licencjackie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/1/KO/06 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Kształcenie ogólne 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Kształcenie ogólne 

 

Rok I LIC II LIC III LIC I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS 2 2 – – – – – – – – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 

6 6 
– – – – – – – – – – 

Rodzaj zaliczenia egz egz – – – – – – – – – – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny 
 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

51. Ćwiczenia studyjne (zajęcia zespołowe i indywidualne stymulujące indywidualny rozwój 

studenta w oparciu o rysunek studyjny). 



52. Ćwiczenia warsztatowe (zajęcia zespołowe i indywidualne ćwiczące umiejętności 

prawidłowego i świadomego posługiwania się podstawowymi narzędziami rysunkowymi i 

malarskimi). 

53. Projekt indywidualny (zajęcia indywidualne mające na celu samodzielną pracę studenta 

nad konkretnym zadaniem rysunkowym lub malarskim). 

54. Dialog i dyskusja dydaktyczna – konwersatorium (zajęcia zespołowe i indywidualne 

mające na celu indywidualny rozwój studenta poprzez: dyskusje, korekty „przy 

sztaludze”, indywidualne i zespołowe prezentacje prac studentów). 

55. Plener malarski (zajęcia zespołowe mające na celu ćwiczenie obserwacji zmienności 

koloru w przestrzeni otwartej). 

 

Język wykładowy. 

Polski 

 

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 

dr hab. Piotr Siwczuk 

dr Marcin Jurkiewicz 

 

Wymagania wstępne. 

Zdany egzamin wstępny na Wydział Grafiki. 

 

Wymagania końcowe. 

Publiczna prezentacja własnej twórczości podczas egzaminu komisyjnego zaliczającego 

pierwszy rok studiów. 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

W ramach zajęć na pierwszym roku student pracuje przede wszystkim z modelem. Temat 

człowieka jest głęboko osadzony w tradycji edukacji artystycznej. Ciało ludzkie stanowi 

znakomitą kompilację piękna natury. Odnosząc się do niego student w trakcie dwóch 

semestrów dokonuje analitycznej wędrówki od prac początkowo skupionych na 

anatomicznych walorach obiektu po realizacje naznaczone dużą swobodą kreacyjną. 

 

Przykładowe zadania. 

• indywidualny charakter modela – studium postaci oraz portret 

• człowiek i przestrzeń – aranżacja postaci ludzkiej w kontekście zaistniałego otoczenia 

pracowni – problem światła i głębi 

• kontrasty – konfrontacja dwóch postaci (modeli) - próba przeniesienia na język plastyczny  

różnic i skrajności występujących w zaistniałej sytuacji 

• ruch – szkice rejestrujące różne układy postaci – ćwiczenie poddane rygorowi czasu: od 5 

minut do kilku sekund; podobne ćwiczenie – zmienny układ postaci zapisany na jednej 

płaszczyźnie – efektem rysunek poszczególnych sekwencji ruchu nakładających się na 

siebie 

• narracja – krótka historia opowiedziana w trzech do pięciu odsłonach – od konstrukcji do 

destrukcji 

 

Podsumowaniem zajęć w pracowni jest obowiązkowy plener malarski odbywający się w 
domu plenerowym Akademii Sztuk Pięknych w Dłużewie. Organizowany jest również 
wiosenny plener (lub warsztaty rysunkowe) dla kilku szczególnie wyróżniających się 
studentów. 



 

Kryteria oceny. 

• Ocena zadań (rysunków i obrazów) będących odpowiedzią na przygotowaną w pracowni 

aranżację przestrzenną. 

• Ocena zadań (ćwiczeń) domowych.  

• Ocena indywidualnego rozwoju studenta z uwzględnieniem frekwencji na zajęciach. 

• Ocena uczestnictwa w przeglądach śródsemestralnych i semestralnych. 

• Ocena poziomu prezentacji własnej twórczości rysunkowej i malarskiej podczas 

publicznego egzaminu komisyjnego zaliczającego pierwszy rok studiów. 

• Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Grafiki skali punktacji. 

 

Komisyjne zaliczenie pierwszego roku. 

Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego zestawu prac wykonanych podczas 

pierwszego i drugiego semestru studiów pod postacią prezentacji przed Komisją Wydziałową 

powołaną przez dziekana. Pozytywna ocena skutkuje zaliczeniem pierwszego i drugiego 

semestru studiów a w konsekwencji całego roku. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

38. Artyści o sztuce. Od Van Gogha do Picassa, Warszawa, 1969.  

39. Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, PWN Warszawa, 1991. 

40. Wasilij Kandinsky, O duchowości w sztuce, Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi, 1996. 

41. Ludwik Losos, Techniki malarskie, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 

1991. 

42. Maria Rzepińska, Historia koloru, Arkady, Warszawa, 1998. 

Aktualne periodyki poświęcone sztuce. 

 

Cel zajęć. 

Program pracowni ma na celu przekazanie studentom podstawowej wiedzy i umiejętności z 

zakresu podstaw rysunku i malarstwa. W szczególności dotyczy to: 

31. Wyrównania umiejętności warsztatowych w grupie.  

32. Pokazania możliwości oryginalnego, indywidualnego zapisu plastycznego w ramach 

rysunku i malarstwa, w odniesieniu do zadań wykonywanych w pracowni.  

33. Przygotowania studenta do biegłego i pewnego poruszania się w obrębie rysunku i 

malarstwa, a więc do przemyślanego korzystania z istniejących technik i technologii oraz 

podejmowania prób twórczego i technologicznego eksperymentu.  

34. Gotowości studenta do podejmowania zaawansowanych problemów plastycznych na 

wyższych latach studiów. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

34. posiadania własnych twórczych motywacji w realizacji działań rysunkowych i malarskich; 

35. swobodnego poruszania się w obrębie podstawowych technik rysunkowych i malarskich; 

36. obserwacji natury i wyciągania własnych wniosków dających możliwość poprawności 

kreacji w zakresie rysunku studyjnego; 

37. swobodnego poruszania się w zakresie malarstwa w obrębie pracowni (wnętrze) oraz w 

plenerze (przestrzeń); 

38. werbalnej obrony swoich postaw twórczych; 

39. samodzielnego myślenia w obrębie tematów podejmowanych we własnej pracy twórczej. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 



42. podstaw warsztatu rysunkowego i malarskiego; 

43. znajomości anatomii, teorii barwy i koloru, technologii rysunku i malarstwa; 

44. podstaw historii rysunku i malarstwa, także w odniesieniu do współczesności; 

45. oddziaływania aspektów kulturowo-historycznych na sztukę współczesną; 

46. rozumienia relacji zachodzących pomiędzy praktyczną i teoretyczną stroną studiów. 

 

Inne kompetencje (postawy) – student/ absolwent powinien być zdolny do: 

40. świadomego wyboru pracowni specjalistycznej na starszych latach studiów; 

41. docierania do pakietu informacji niezbędnych w dalszym kształtowaniu własnej postawy 

twórczej; 

42. komunikowania się w społeczeństwie w obrębie działań interdyscyplinarnych (wystawa 

zbiorowa); 

43. pierwszych prób w samodzielnym podejmowaniu działań twórczych; 

44. efektywnego wykorzystania wyobraźni i intuicji w obrębie własnej kreacji; 

45. prezentacji swojej twórczości podczas przeglądu komisyjnego pierwszego roku. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 3 

Wiedza – 1 

Postawy – 1 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %). 

• przeglądy okresowe – 20% 

• rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 30% 

• końcowa prezentacja projektu – 50% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

4 2 1 1 0 

 

A – godziny kontaktowe, B – czas na lektury, C – czas na przygotowanie się do zajęć, D – czas 

na przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z technologią rysunku i malarstwa. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

• W pełni wyposażona pracownia malarska (25 stanowisk roboczych wyposażonych w 

sztalugi i deski rysunkowe, 25 kubików, dostęp do bieżącej wody, 15 krzeseł lub stołków, 

podium dla modela, pomieszczenie „gospodarcze” do przechowywania rekwizytów wraz 

z zamykaną szafą). 

• Rekwizyty do aranżacji przestrzennej (stelaż, draperie, oświetlenie punktowe, itp.). 

• Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi 

normami. 



• Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni lub innej przestrzeni 

ekspozycyjnej (płyta spilśniona miękka pomalowana na biało, rurki montażowe do 

wieszania obrazów). 

• Możliwość redagowania (przy pomocy webmastera lub administratora) zawartości strony 

internetowej pracowni w domenie asp.waw.pl 

 

 

Prof. Krzysztof Trusz   

Pracownia Projektowania Gazet i Czasopism dla studentów III roku 

(dyplomująca) 
 

Przedmiot. 

Projektowanie gazet i czasopism 

3-letnie studia licencjackie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/1/GW/KK/02/16 

 

Kierunek. 

Grafika. 

 

Specjalność. 

Kształcenie kierunkowe  

Projektowanie graficzne (Projektowanie gazet i czasopism) 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Kształcenie kierunkowe 

 

Rok I LIC II LIC III LIC I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS – – – – 6 6 – – – – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – – – 

4 4 
– – – – – – 

Rodzaj zaliczenia – – – – egz ekm – – – – – – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny 
 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

56. Wykład kursowy (każde ćwiczenie poprzedzone jest krótką prelekcją oraz wyjaśnieniem 

podstawowych założeń oraz kryteriów oceny). 

57. Ćwiczenia studyjne (realizacja praktycznych ćwiczeń-zadań). 

58. Ćwiczenia warsztatowe (nauka świadomego posługiwania się warsztatem plastycznym). 

59. Dialog i dyskusja dydaktyczna – konwersatorium (indywidualne i zespołowe omawianie 

sposobu realizacji poszczególnych ćwiczeń). 

60. E-learning (zajęcia realizowane z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania 

komputerowego, oraz internetu). 



61. Projekt indywidualny (realizacja pracy licencjackiej połączona z jego pokazem 

publicznym). 

62. Seminarium licencjackie (cykl zajęć przygotowujących studentów do obrony pracy 

licencjackiej). 

 

Język wykładowy. 

Polski, angielski 

 

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 

prof. Krzysztof Trusz 

 

Wymagania wstępne. 

Zaliczony drugi rok studiów na Wydziale Grafiki. 

 

Wymagania końcowe. 

Wykonanie oraz publiczna obrona pracy licencjackiej (praca praktyczna i teoretyczna). 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Jednym z najwspanialszych wynalazków ludzkości jest pismo. Fenomen zamiany dźwięku na 

znak graficzny. I jakby tego było mało, jest czytelny dla innych osób. A żeby, wszystkie treści 

były dokładnie rozumiane, powstaje system znaków dodatkowych, które umożliwiają 

precyzyjne odczytanie intencji, intonacji głosu, pomagają zrozumieć uczucia. Niepozorny 

przecinek, kropka, pauza, wykrzyknik czy znak zapytania, są kluczem do czytania tego, czego 

nie zawiera litera. I oto mamy pełny system. Możemy czytać między wierszami, przekazywać 

uczucia, opowiadać o rzeczach, które nie dają się ująć tylko w znaki graficzne dźwięku. 

Ujęcie czegoś ulotnego, unoszącego się w powietrzu, w skodyfikowany system graficznego 

zapisu. Zamiana niematerialnego, na coś co może przetrwać wieki. Te znaki stają się 

pamięcią cywilizacji, ludzkości. Dzięki temu zapisowi jest możliwe powstanie komunikacji 

na odległość. To wydarzenia ma swoje następstwa: maratończyk biegnący 40 kilometrów z 

wiadomością, telegraf, telefon, książka, gazeta, aż wreszcie internet. Gdyby ludzkość nie 

wpadła na tak „dziwaczny” pomysł, jak rysowanie dźwięku, być może nie powstałyby te 

wszystkie urządzenia i przedmioty, które wprowadziły ludzkość w XXI wiek.Ludzkość 

wpada w zachwyt. Wszyscy chcą nauczyć się czytać i czytają, czytają, czytają… 

 

Dynamiczny rozwój rynku prasowego w Polsce nastąpił niecałe 20 lat temu. Pojawiły się 

nowe technologie, zaprzęgnięto komputery do pracy redakcyjnej i graficznej. Nowa 

technologia, dawała nowe możliwości. To co do tej pory było trudne lub niemożliwe do 

zrobienia, staje się proste. Jakość pracy grafika się zmienia. Już nie trzeba myśleć w 

kategoriach, czy coś jest wykonalne, można dać upust swojej wyobraźni. Świetna, pouczająca 

praca twórcza. Jeszcze przez wiele lat, będzie istniała taka możliwość. Nieskrępowana 

wyobraźnia w ramach makiety matki. Wiele eksperymentów jest dopuszczalnych, ciągle 

poszukuje się nowych rozwiązań. I choć gazeta w jakiś sposób ogranicza, to istnieje wiele 

takich chwil, kiedy można znaleźć inne, nowe, nie stosowane do tej pory rozwiązanie. Rynek 

się unifikuje, boi się szukać nowych, ciekawych rozwiązań. Trwa w bezruchu. Szuka 

usprawiedliwienia w internecie. Papierowa gazeta sama oddaje internetowi pole. A internet, 

ponieważ jest młody, poszukuje swojej tożsamości i dzięki temu rozwija się. Ocena jest 

jednoznaczna, przyszłość gazet to internetowe wydania. Nie zgadzam się z nim do końca, ale 

jest w tym wiele racji. Istnieje ogromna presja młodego pokolenia, które surfuje po internecie 

i tam chce znaleźć wszystkie wiadomości. To młodzież mówi, że jeśli czegoś nie ma w sieci, 

to nie istnieje. Trudno się nie zgodzić w jakimś stopniu z tym stwierdzeniem. Zwłaszcza, że 



powszechną codziennością stało się posługiwanie się pocztą e-mailową, poszukiwaniem 

informacji, prezentowanie siebie lub własnych poglądów w sieci. Jest jeszcze jedna ważna 

rzecz, która przesuwa szalę na stronę internetu. Pełni on swoistego rodzaju wentyl 

bezpieczeństwa. Duża grupa użytkowników, która nie może zaistnieć ze swoimi poglądami, 

dokonaniami na wolnym rynku, może je zaprezentować w sieci i zorganizować się w grupy 

dyskusyjne, czy wzajemnie wspierające się. To oznacza, że internet zaspokaja 

zapotrzebowanie człowieka do istnienia w grupie. I tu okazuje się, że nie ma żadnych 

ograniczeń w komunikacji, no może tylko znajomość języków obcych. Ani pieniądze, ani 

odległość, ani pogoda, nic nie przeszkadza w komunikowaniu się. Oczywiście nie można 

pominąć wielkiej zalety jaką jest interaktywność. Czytelnik przestaje być biernym 

czytelnikiem, może reagować, dyskutować, komentować na bieżąco. Może również wysłać 

zdjęcie lub tekst, które będą opublikowane. Bo internet jest nie nasycony, wchłonie w siebie 

wszystko, każdą ilość informacji. A z tego wynika różnorodność i bogactwo zawartych treści. 

Gazeta papierowa, ze swoimi ograniczeniami powierzchni nie ma szans na taką komunikację 

z czytelnikiem. 

Wreszcie gazeta (internet) powraca jakby do swego źródła, pisze o sprawach bliskich, tuż za 

rogiem, o sąsiedzie którego znam. To nic, że tak naprawdę dzielą nas tysiące kilometrów, 

czujemy bliskość przez możliwość szybkiej reakcji. Na tej zasadzie (znam tylko ze Stanów 

Zjednoczonych, ale myślę, że podobne istnieją na całym świecie) powstają „gazety 

obywatelskie”. Są to zazwyczaj gazety o zasięgu regionalnym. Każdy może napisać tekst czy 

zrobić zdjęcie i umieścić na stronach zaprojektowanego layout gazety, każdy może ją 

przeczytać nie wychodząc z domu i napisać komentarz. Tak powstaje żywa, codzienna gazeta, 

z którą można się identyfikować. Niewielkim korektom podlegają teksty i zdjęcia, odrzucane 

są jedynie treści nieprzyzwoite. Historia zatoczyła koło. Zmieniają się narzędzia. Te 

możliwości powodują, że od kilku lat gazety papierowe rezygnują z usług kosztownych 

fotoreporterów. I tak nie mogą być wszędzie. Ogłaszają na swoich łamach, żeby czytelnicy 

przysyłali zdjęcia z niezwykłych wydarzeń. Czytelnik jest wszędzie. Szybsza od papieru jest 

telewizja, która też wykorzystuje swoich widzów do zdobywania informacji. Czytelnik – widz 

jest wszędzie. Cyfrowy sprzęt pozwala na błyskawiczne przesyłanie informacji.Wszyscy 

jednak przegrywają z gazetą internetową w szybkości reakcji i ilości wykorzystanego 

materiału. 

 

Poznałem wszystkie aspekty pracy przy tak złożonym, wieloelementowym projekcie. Nie 

tylko projekt jest istotny, ale możliwości realizacji jego założeń w stosunkowo krótkim 

czasie. Przekonanie wielu ludzi o różnych zawodach i osobowościach (dziennikarze, 

redaktorzy, fotoedytorzy, fotograficy i wreszcie graficy i operatorzy DTP) do wspólnego 

wysiłku jest zadaniem trudnym i skomplikowanym. Zadaniem projektanta gazet jest 

zaaranżowanie przestrzeni, po której się porusza, tak aby wszyscy czuli, iż mają dostateczną 

ilość miejsca na zaprezentowanie swojego „kawałka gazety”. To trudne, ale możliwe. Trzeba 

również brać pod uwagę czytelnika, który nie może zgubić się na stronach gazety. To dla jego 

komfortu buduje się systemy nawigacji po gazecie, stronie. On jest najważniejszy, ponieważ 

gazeta bez czytelnika nie istnieje. Przybliżam, studentom, w zwięzłej formie te problemy.  

 

Typografia 

Dobór czcionek, różnicowanie czcionek w zależności od formy redakcyjnej, gradacja 

ważności tekstu za pomocą czcionki. 

 

Znaczenie elementów graficznych i jak je projektować jako system 

Stałe elementy redakcyjne, ramki, infografiki (od standardowej do wieloelementowej 

opowieści obrazkowej), mapy, komentarze. 



 

Projektowanie winiet 

Przeprojektowanie winiety istniejącej, z zachowaniem charakteru publikacji, wariacje na jej 

temat, projekt własny winiety. 

 

Projektowanie jedynek gazety i okładek czasopism 

Okładki i jedynki standardowe (codzienna praca), okazjonalne (np. stałe święta), 

wydarzeniowe  

(np. wojna w Iraku, śmierć w Londynie). 

 

Fotoedycja 

Dobór zdjęć i ich wpływ na graficzny obraz gazety czasopisma. 

 

Ilustracja prasowa 

Czemu służą i jak je wykorzystywać. Ćwiczenia w porozumieniu z Pracownią Ilustracji. 

 

Elementy makiety 

Praca nad istniejącym pismem, z zachowaniem założeń redakcyjnych. 

 

Stylebook – wstęp do projektowania gazet i czasopisma 

Konstrukcja siatki pisma, elementy stałe, hierarchia ważności, sposoby używania.  

A w ogóle po co to jest…? 

 

Sekcje specjalne w gazetach i czasopismach oraz dodatki okazjonalne 

Czym są i jak je projektować? 

 

Gazeta eksperymentalna – gazeta przyszłości 

Nowe formy przekazu informacji. E-papier, internet. 

 

Porozmawiajmy o… 

20. czasopisma i gazety dla dzieci i młodzieży 

21. gazeta poważna 

22. gazeta – 15 minut 

23. gazeta bulwarowa 

24. tygodniki, miesięczniki, kwartalniki 

25. pisma branżowe i niszowe 

26. …dla kobiet i dla mężczyzn… 

 

Modernizacja magazynu 

Zadanie studentów polega na modernizacji lub zmianie makiety jednego z istniejących 

czterech tygodników (do wyboru). Są to „Newsweek”, „Wprost”, „Polityka” lub „Przekrój”. 

To bardzo wymagające zadanie, zwłaszcza, że wcześniej zajmowali się tylko typografią. A tu 

(nagle) należy połączyć, typografię, fotografię, elementy graficzne nadające cechy 

charakterystyczne projektowi, kolor oraz współpracować z redaktorem naczelnym i 

dyrektorem artystycznym, których funkcje pełnię w tym zadaniu. Chodzi o stworzenie 

„prawie” rzeczywistych warunków pracy. Studenci muszą być przygotowani na różne 

sytuacje: bronić swoich założeń projektowych, umieć odpowiedzieć na kłopotliwe pytania i 

wreszcie publicznie obronić swój projekt. W pracy ze studentami staram się wykształcić 

umiejętność nazwania problemów. Nie wystarczy powiedzieć – „To jest fajne” – trzeba 

określić dokładnie co to znaczy, nazwać i powiedzieć jak sobie z tym poradzić.  



 

Gazeta Ulicy, Street News  

Zaprojektowanie własnej gazety codziennej, zawierającej wszystkie najważniejsze 

wiadomości dnia, poczynając od polityki a kończąc na wydarzeniach kulturalny. Kluczowe 

słowa: młodzieżowa, aktualna, przyjemna do czytania, ciekawa, zabawna, nowoczesna. 

Ważne: zwrócić uwagę na na sposób pokazania dużej ilości elementów tekstowych i 

graficznych. Dodatkowym utrudnieniem (uatrakcyjnieniem) jest znalezienie alternatywnych 

sposobów prezentacji stron gazety. Nie tylko rozdawanie na ulicy, ale i inne multimedialne 

rozwiązania. Format A3 dwie strony. 

 

Kryteria oceny. 

• Ocena poziomu realizowanych zadań podczas przeglądów okresowych i semestralnych. 

• Ocena poprawności wykonania wszystkich zadań objętych programem pracowni. 

• Ocena poziomu artystycznego projektów. 

• Ocena postępu i zaangażowania w realizację zadań i projektów. 

• Ocena uczestnictwa w seminarium licencjackim. 

• Ocena publicznej obrony pracy licencjackiej. 

• Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Grafiki skali punktacji. 

 

Praca licencjacka. 

Ocena poziomu artystycznego i merytorycznego pracy licencjackiej w postaci publicznej 

prezentacji i obrony jej części teoretycznej i praktycznej w obecności promotorów. Oceny 

dokonuje powołana przez Dziekana, Wydziałowa Komisja Dyplomowa, po zakończonej 

publicznej prezentacji, dyskusji, odczytaniu recenzji i tajnym głosowaniu. Pozytywna ocena 

skutkuje przyznaniem dyplomu licencjata w dziedzinie sztuk pięknych, ze wskazaniem 

specjalizacji projektowanie graficzne. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

43. Gavin Ambrose, Paul Harris, The Fundamentals of Typography, Ava Publishing, 2006. 

44. Małgorzata Sopyło, Estetyka książki elektronicznej, Wydawnictwo Novae Res, 2010. 

45. James Felici, Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, 

Wydawnictwo Czysty Warsztat, 2009. 

46. Tekla Malinowska, Ludwik Syta, Redagowanie techniczne książki, Wydawnictwo WNT, 

1977. 

47. Tima Harrowera, Podręcznik projektanta gazet, Wydawnictwo Ex-press, 2006. 

 

Cel zajęć. 

35. Opanowanie podstawowej wiedzy na temat projektowania prasowego.  

36. Zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami 

konstrukcyjnymi layoutu prasowego.  

37. Pobudzenie wrażliwości na estetykę litery, obrazu i ich wzajemnych powiązań.  

38. Umiejętność analizy elementów makiety gazety pod kątem jej przydatności w przyszłej 

pracy projektowej.  

39. Udoskonalenia warsztatu na potrzeby tworzenia unikatowych form wydawniczych.  

40. Przygotowanie studenta do pracy w wydawnictwie prasowym. 

41. Przygotowanie studenta do podjęcia studiów drugiego stopnia w obrębie specjalizacji. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 



40. tworzenia i świadomej realizacji własnych koncepcji artystycznych w obrębie szeroko 

pojętego projektowania prasowego; 

41. swobodnego posługiwania się warsztatem graficznym w obrębie specjalizacji; 

42. świadomego doboru materiałów graficznych użytych do realizacji projektu; 

43. prawidłowej oceny technicznej materiałów wchodzących w skład projektu;  

44. pracy zespołowej przy realizacji zadań zespołowych; 

45. twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy w obrębie realizowanych prac 

artystycznych. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

47. podstawowych wiadomości dotyczących zagadnień pracy zespołu redakcyjnego i 

produkcyjnego w wydawnictwach prasowych i książkowych;  

48. podstaw technologii i materiałów wykorzystywanych w obrębie specjalizacji; 

49. terminologii związanej z szeroko pojmowanym projektowaniem czasopism i 

drukarstwem; 

50. wykorzystania nowych technologii w obrębie szeroko pojętego projektowania 

graficznego. 

51. tradycji i historii piśmiennictwa w odniesieniu do tradycji i historii sztuki. 

 

Inne kompetencje (postawy) – student/absolwent powinien być zdolny do: 

46. podejmowania własnych, świadomych niezależnych prac artystycznych; 

47. efektywnego wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów; 

48. rozumienia teoretycznego i praktycznego aspektu studiowania; 

49. prezentacji własnych projektów w przystępnej formie; 

50. podjęcia studiów drugiego stopnia w obrębie specjalizacji. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 3 

Wiedza – 3 

Postawy – 2 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %). 

• przeglądy okresowe – 15% 

• rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 25% 

• egzamin – 30% 

• końcowa prezentacja projektu – 30% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

12 6 1 4 1 0 

 

A – godziny kontaktowe, B – czas na lektury, C – czas na przygotowanie się do zajęć, D – czas 

na przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 



Zaliczony kurs obsługi komputerowych programów graficznych wraz z warsztatami 

komputerowymi. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 
• W pełni wyposażona sala wykładowa posiadająca stanowiska pracy dla 12-15 studentów 

(stoły robocze, krzesła, odpowiednia ilość gniazdek elektrycznych, przewodowy lub 

bezprzewodowy dostęp do internetu). 

• Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi 

normami. 

• Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego. 

• Przenośny komputer (z twardym dyskiem powyżej 100 GB i ponad 2GB pamięci RAM), 

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny, przenośny dysk 

twardy o pojemności 1 TB do archiwizacji prac studentów, drukarka laserowa z 

możliwością druku w kolorze. 

• Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni lub inna powierzchnia 

ekspozycyjna (płyta spilśniona miękka pomalowana na biało). 

• Szafa lub szafka. 

• Możliwość redagowania (przy pomocy webmastera lub administratora) zawartości strony 

internetowej pracowni w domenie asp.waw.pl 

Prof. Andrzej Węcławski 

Prof. Piotr Smolnicki 

Pracownia Grafiki Warsztatowej dla studentów III roku 

(dyplomująca) 
 

Przedmiot. 

Grafika warsztatowa 

3-letnie studia licencjackie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/1/GW/KK/01/15 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Kształcenie kierunkowe  

Grafika warsztatowa 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Kształcenie kierunkowe 

 

Rok I LIC II LIC III LIC I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS – – – – 6 6 – – – – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – – – 

4 4 
– – – – – – 

Rodzaj zaliczenia – – – – egz ekm – – – – – – 



Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny 
 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

63. Wykład (zajęcia zespołowe w formie prezentacji lub prelekcji). 

64. Prezentacja (pokazy warsztatowe związane z realizowanymi zadaniami). 

65. Prezentacja multimedialna (projekcje filmów o sztuce, omawianie pozycji książkowych i 

katalogów z wystaw w ramach biblioteki pracowni). 

66. Ćwiczenia warsztatowe (zajęcia indywidualne i zespołowe ćwiczące umiejętność 

posługiwania się tradycyjnym i cyfrowym warsztatem graficznym). 

67. Ćwiczenia kreacyjne (stymulowanie indywidualnego rozwoju artystycznego i kreacyjnych 

cech studenta poprzez indywidualizację programu nauczania). 

68. Dialog i dyskusja dydaktyczna (okresowe przeglądy i dyskusje na temat realizowanych 

prac). 

69. Projekt indywidualny (realizacja pracy licencjackiej połączona z jego pokazem 

publicznym). 

70. Seminarium licencjackie (cykl zajęć przygotowujących studentów do obrony pracy 

licencjackiej). 

 

Język wykładowy. 

Polski, niemiecki, angielski 

 

 

 

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 

Pracownia Grafiki Warsztatowej nr 6 

prof. Andrzej Węcławski 

dr Kamil Zaleski 

opieka techniczna – Zygmunt Księżakowski 

Pracownia Grafiki Warsztatowej nr 7 

Prof. Piotr Smolnicki 

Mgr Aleksandra Owczarek 

 

Wymagania wstępne. 

Zaliczony drugi rok studiów na Wydziale Grafiki. 

 

Wymagania końcowe. 

Wykonanie oraz publiczna obrona pracy licencjackiej (praca praktyczna i teoretyczna). 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Program nauczania oparty jest o zasadę równowagi między kształceniem artystycznym i 

zawodowym. Zajęcia z grafiki warsztatowej mają, rozszerzać twórcze zainteresowania 

studenta, wzbogacać jego osobowość artystyczną, rozwijać wyobraźnię i zainteresowania 

sztuką. Ważnym elementem w programie pracowni jest przekazanie studentom wiedzy z 

zakresu technologii grafiki warsztatowej /technik druku cyfrowego, druku offsetowego, 

serigrafii jak też klasycznych technik graficznych/o Tylko wszechstronne wykształcenie 

zawodowe i humanistyczne może umożliwić adaptację do szybko zmieniającej się 

rzeczywistości społecznej i artystycznej.  

Podstawowym zadaniem jest przygotowanie studenta do twórczego posługiwania się 

złożonym technologicznie warsztatem graficznym, który pozwoli na swobodne wyrażanie 



jego koncepcji artystycznych. Swoboda w posługiwaniu się współczesnym warsztatem 

cyfrowym w połączeniu z wiedzą o tradycyjnych technologiach stanowi silny bodziec 

kreacyjny w procesie dydaktycznym i twórczym, poszerza znacznie jego zakres i stymuluje 

rozwój o nowe możliwości. Na tak rozumiany warsztat graficzny składają się urządzenia 

służące do pracy w technikach cyfrowych: skanery, tablety, plotery, drukarki, aparaty cyfrowe 

w połączeniu z elementami tradycyjnego warsztatu graficznego. Ta część programu będzie 

realizowana w ramach programu badawczego zatytułowanego Laboratorium druku cyfrowego 

(przygotowanego dla KBN). Celem laboratorium ma być stworzenie nowego modelu 

programowo-sprzętowego dla współczesnej pracowni graficznej łączącej w sobie elementy 

typowe dla tzw. świata nowych mediów z tradycją. Połączenie w procesie twórczym bardzo 

różnych elementów, tradycyjnych i nowoczesnych. 

 

W ramach programu pracowni prowadzone będą ćwiczenia z użyciem różnych odmian druku 

wykonywanego przy pomocy urządzeń elektronicznych /pigmentowego, atramentowego, 

solwentowego/ w połączeniu z drukiem offsetowym, kolografią i serigrafią. Złożony 

charakter nauczania przedmiotu i jego szeroki zakres zmusza do szukania różnorodnych form 

przekazywania wiedzy. Program przewiduje organizowanie wykładów, zajęć, ćwiczeń i 

pokazów warsztatowych dotyczących całokształtu problematyki grafiki artystycznej.  

Program będzie obejmował podstawowe informacje technologiczne. Wprowadzenie do 

poprawnego posługiwania się sprzętem elektronicznym oraz rozwijanie umiejętności 

posługiwania się oprogramowaniem komputerowym dla celów grafiki warsztatowej. 

Informacje o technologii druku cyfrowego, offsetowego, podstawy serigrafii. Przygotowanie 

matrycy cyfrowej, offsetowej, transfery między technikami. Przygotowanie projektów w 

druku wielkoformatowym, elementy fotografii, wykorzystanie jej w grafice artystycznej.  

 

Program obejmuje również zespół zagadnień tematycznych i ćwiczeń praktycznych 

analizujących jak poprzez rozszerzenie warsztatu graficznego o nowe media cyfrowe zmienia 

się miejsce, rola i sposób oddziaływania grafiki warsztatowej:  

• jak zmienia się definicja grafiki, 

• problem i zastosowanie niematerialnej matrycy,  

• cyfrowa technologia – nowe możliwości kreacyjne, analiza samego procesu. (proces 

zapisu cyfrowego jako źródło kreacji),  

• druk wielkoformatowy – miejsce dla grafiki w przestrzeni publicznej, nowe miejsce 

prezentacji i komunikacji – grafika artystyczna w sieci internetowej użycie grafiki 

artystycznej do pokazów multimedialnych i instalacji graficznych.  

 

Kryteria oceny. 

27. Ocena poprawności wykonania i poziomu estetycznego wszystkich zadań i ćwiczeń 

objętych programem pracowni podczas przeglądów śródsemestralnych i semestralnych. 

28. Ocena zaangażowania w realizację zadań i projektów. 

29. Indywidualna ocena artystycznego rozwoju studenta. 

30. Ocena uczestnictwa i zaangażowania studenta w seminarium licencjackie. 

31. Ocena publicznej obrony pracy licencjackiej. 

32. Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Grafiki skali punktacji. 

 

Praca licencjacka. 

Ocena poziomu artystycznego i merytorycznego pracy licencjackiej w postaci publicznej 

prezentacji i obrony jej części teoretycznej i praktycznej w obecności promotorów. Oceny 

dokonuje powołana przez Dziekana, Wydziałowa Komisja Dyplomowa, po zakończonej 



publicznej prezentacji, dyskusji, odczytaniu recenzji i tajnym głosowaniu. Pozytywna ocena 

skutkuje przyznaniem dyplomu licencjata w dziedzinie sztuk pięknych, ze wskazaniem 

specjalizacji grafika warsztatowa. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

• Grafika artystyczna – podręcznik warsztatowy, ASP w Poznaniu 2007.            

• Harald Johnson, Drukowanie cyfrowe dla profesjonalistów, Wydawnictwo RM, 

Warszawa 2005.   

• Richard Noyce, Printmaking at the edge, A and C Black, London 2006.             

• Halina Chrostowska, ASP/KAW, Warszawa 2000                       

Katalogi z wystaw graficznych:  

48. Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie,  

49. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, 

50. IMPRINT w Warszawie,  

51. Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu 

Strony internetowe: 

www.triennial.cracow.pl, 

www.imprint.com24.pl, 

www.pracownianr6.com, 

www.galeriatest.pl, 

www.polishprintmaking.com. 

 

Cel zajęć. 

42. Rozwijanie kreatywnej i artystycznej wrażliwości studenta, jego rozwój intelektualny. 

43. Kształtowanie jego indywidualności artystycznej oraz przekazywanie wiedzy w zakresie 

współczesnych środków wykorzystywanych w grafice artystycznej.  

44. Przygotowanie studenta do twórczego posługiwania się złożonym technologicznie 

współczesnym i tradycyjnym warsztatem graficznym.  

45. Łączenie tradycyjnych technik graficznych z metodami druku cyfrowego i elementami 

nowych mediów.  

46. Rozwijanie umiejętności swobodnego wykorzystywania warsztatu graficznego do 

wyrażania koncepcji artystycznych studenta. 

47. Rozszerzenie twórczych zainteresowań studenta. 

48. Wzbogacanie jego osobowości artystycznej. 

49. Rozwijanie wyobraźni i zainteresowania sztuką. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do:  

46. właściwego doboru metod i środków do realizacji graficznych projektów artystycznych; 

47. rozwijania swoich umiejętności warsztatowych w obrębie grafiki warsztatowej; 

48. określenia własnej, odrębnej postawy artystycznej; 

49. podejmowania zadań zespołowych, także o charakterze interdyscyplinarnym; 

50. świadomego posługiwania się tradycyjnym i współczesnym warsztatem artysty-grafika; 

51. werbalnego wyrażania się w mowie i piśmie na temat swojej twórczości i szeroko 

pojętych tematów związanych z kulturą i sztuką; 

52. publicznej prezentacji własnej twórczości. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

52. studiowanej specjalizacji a także w zakresie szeroko pojętej kultury i sztuki; 



51. podstawowych zagadnień metodologicznych i technologicznych z zakresu grafiki 

warsztatowej; 

52. świadomego osadzenia własnej twórczości graficznej w tradycji i historii sztuki ze 

szczególnym uwzględnieniem tradycji grafiki polskiej; 

53. zrozumienia relacji zachodzących pomiędzy praktycznymi i teoretycznymi aspektami 

studiowania; 

54. orientacji w problematyce dotyczącej współczesnych technologii stosowanych w grafice 

warsztatowej. 

 

Inne kompetencje (postawy) – student/absolwent powinien być zdolny do: 

• oceny poziomu realizacji własnych projektów artystycznych; 

• współpracy z zespołem przy realizowaniu projektów zespołowych; 

• twórczego wykorzystywania posiadanych wiadomości i informacji; 

• świadomego rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie realizacji projektów 

artystycznych; 

• świadomego zainicjowania własnej drogi twórczej jako artysty-grafika; 

• podjęcia studiów drugiego stopnia w obrębie specjalizacji. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 3 

Wiedza – 2 

Postawy – 3 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %). 

• przeglądy okresowe – 15% 

• rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 15% 

• egzamin – 40% 

• końcowa prezentacja projektu – 30% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

12 8 1,5 1,5 1 0 

 

A – godziny kontaktowe, B – czas na lektury, C – czas na przygotowanie się do zajęć, D – czas 

na przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 

Znajomość technologii podstawowych technik grafiki artystycznej. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

32. W pełni wyposażona pracownia graficzna (stoły robocze, krzesła, prasa graficzna do 

technik metalowych, prasa graficzna do linorytu, gilotyna do blach graficznych; w pełni 

wyposażona kwaszarnia wraz z odpowiednią wentylacją, stanowiska do suszenia odbitek, 

itp.). 

33. Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi 

normami. 



34. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego. 

35. Przenośny komputer (z twardym dyskiem powyżej 100 GB i ponad 2GB pamięci RAM), 

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny, przenośny dysk 

twardy o pojemności 1 TB do archiwizacji prac studentów, drukarka laserowa z 

możliwością druku w kolorze. 

36. Ploter solventowy wraz z materiałami eksploatacyjnymi wraz z komputerem i 

oprogramowaniem służącym do jego obsługi. 

37. Przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu. 

38. Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni (płyta spilśniona miękka 

pomalowana na biało). 

39. Zamykane tzw. „pomieszczenie gospodarcze” do przechowywania materiałów 

graficznych. 

40. Szafki z szufladami do przechowywania papierów i prac studentów. 

41. Możliwość redagowania (przy pomocy webmastera lub administratora) zawartości strony 

internetowej pracowni w domenie asp.waw.pl 

 

 

Dr hab. Piotr Welk 

Pracownia Multimediów dla studentów III roku 

(dyplomująca) 
 

Przedmiot. 

Multimedia 

3-letnie studia licencjackie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/1/PG/KK/05 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Kształcenie kierunkowe  

Projektowanie graficzne (Multimedia) 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Kształcenie kierunkowe 

 

Rok I LIC II LIC III LIC I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS – – – – 6 6 – – – – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – – – 4 4 – – – – – – 

Rodzaj zaliczenia – – – – egz ekm – – – – – – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny 
 

 



Metody nauczania (forma zajęć). 

71. Wykład kursowy (zajęcia zespołowe w formie prelekcji). 

72. Wykład konwersatoryjny (zajęcia zespołowe połączone z realizacją zadań projektowych). 

73. Ćwiczenia warsztatowe (ćwiczenie umiejętności posługiwania się obrazem i dźwiękiem w 

działaniach multimedialnych). 

74. Ćwiczenia kreacyjne (zajęcia indywidualne mające na celu wykształcenie własnych 

koncepcji twórczych). 

75. E-learning (zajęcia realizowane z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania 

komputerowego, oraz internetu). 

76. Seminarium licencjackie (cykl zajęć przygotowujących studentów do obrony pracy 

licencjackiej). 

77. Projekt indywidualny (realizacja pracy licencjackiej połączona z jego pokazem 

publicznym). 

 

Język wykładowy. 

Polski. 

 

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 

Dr hab. Piotr Welk 

Mgr Anna Anahita Kaczmarczyk 

 

Wymagania wstępne. 

Zaliczony drugi rok studiów na Wydziale Grafiki. 

 

Wymagania końcowe. 

Wykonanie oraz publiczna obrona pracy licencjackiej (praca praktyczna i teoretyczna). 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Zajęcia w pracowni skupiają się na zagadnieniach dotyczących nowoczesnych form rejestracji 

i obróbki obrazu i dźwięku od strony technicznej i artystycznej. Dobrze przygotowany 

materiał wyjściowy pozwala na skupienie się na osiąganiu efektów artystycznych w dalszej 

pracy. Program pracowni obejmuje wszystkie etapy przygotowania (realizacji) materiałów 

audiowizualnych: zaczynając od planu zdjęciowego poprzez montaż, postprodukcję a także 

finalizację rożnego rodzaju od płyt DVD po materiał emisyjny w telewizji. Przy realizacji 

zadań w ramach zajęć student zapoznaje się z rożnego rodzaju oprogramowaniem 

specjalizowanym tj: Final Cut Pro, Soundtrack Pro, Motion, AfterEffects, SynthEyes, Mocha. 

Na tych zajęciach student uczy się myślenia o złożonym procesie realizacji formy 

audiowizualnej ze zrozumieniem nowoczesnych możliwości technologicznych w celu 

osiągania możliwie najlepszych rezultatów artystycznych. Elementy programu:  

33. kreatywne metody rejestracji obrazu i dźwięku,  

34. montaż obrazu i dźwięku w celach dramaturgicznych, 

35. interakcja obraz – dźwięk,  

36. postprodukcja (obrazu i dźwięku),  

37. generowanie obrazu i dźwięku,  

38. przestrzenność w sferze obrazu i dźwięku,  

39. analiza audiowizualna. 

Celem pracowni jest kształtowanie wyobraźni w przestrzeni nowych mediów, którą tworzą 

obraz, ruch, dźwięk i wzajemne interakcje pomiędzy tymi elementami. 

 

Kryteria oceny. 



• Ocena poziomu artystycznego i poprawności wykonania projektów pod względem 

technicznym. 

• Ocena poziomu realizacji zadań i ćwiczeń objętych programem pracowni. 

• Ocena uczestnictwa w seminarium licencjackim. 

• Ocena publicznej obrony pracy licencjackiej. 

• Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Grafiki skali punktacji. 

Praca licencjacka. 

Ocena poziomu artystycznego i merytorycznego pracy licencjackiej w postaci publicznej 

prezentacji i obrony jej części teoretycznej i praktycznej w obecności promotorów. Oceny 

dokonuje powołana przez Dziekana, Wydziałowa Komisja Dyplomowa, po zakończonej 

publicznej prezentacji, dyskusji, odczytaniu recenzji i tajnym głosowaniu. Pozytywna ocena 

skutkuje przyznaniem dyplomu licencjata w dziedzinie sztuk pięknych, ze wskazaniem 

specjalizacji projektowanie graficzne. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

52. W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2006 

53. Apple Pro Training Series: Final Cut Pro 7, Wydawnictwo Diana Weynand, 2009 

 

Cel zajęć. 

50. Kształtowanie wyobraźni w przestrzeni nowych mediów, którą tworzą obraz, ruch, 

dźwięk i wzajemne interakcje pomiędzy tymi elementami. 

51. Orientowanie się w podstawowych metodach analogowej i cyfrowej rejestracji obrazu i 

dźwięku. 

52. Świadome stosowanie narzędzi rejestracji obrazu i dźwięku. 

53. Świadome poruszanie się w obrębie szeroko rozumianego warsztatu multimediów. 

54. Przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia w obrębie specjalizacji. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

53. realizacji indywidualnych projektów twórczych w dziedzinie multimediów; 

54. świadomego doboru materiałów graficznych, wideo i dźwiękowych użytych do realizacji 

projektu; 

55. projektowania efektów pracy twórczej w aspekcie kulturowym i społecznym; 

56. podjęcia pracy zespołowej ze szczególnym uwzględnieniem działań interdyscyplinarnych; 

57. twórczego wykorzystania warsztatu graficznego w obrębie technik multimedialnych; 

58. asymilowania i w konsekwencji świadomego wykorzystywania nowych technik i 

technologii z dziedziny multimediów. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

53. sztuki współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem działań multimedialnych i 

interdyscyplinarnych; 

54. zdolności osadzania własnej twórczości w szeroko pojętym aspekcie sztuki nowoczesnej 

w oparciu o tradycję i historię; 

55. podstaw technologii i materiałów wykorzystywanych w obrębie specjalizacji ze 

zwróceniem uwagi na współczesne technologie pozwalające łączyć obraz z dźwiękiem; 

56. terminologii związanej z dziedziną multimediów; 

57. gromadzenia i w konsekwencji zastosowania informacji mających związek ze studiowaną 

specjalizacją. 

 

Inne kompetencje (postawy) – student/absolwent powinien być zdolny do: 



55. podejmowania nowych, kompleksowych zadań w obrębie działań multimedialnych; 

56. inicjowania a w konsekwencji realizacji wszelkich działań zespołowych i 

interdyscyplinarnych; 

57. efektywnego wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów; 

58. posługiwania się fachową terminologią z zakresu multimediów; 

59. krytycznej oceny własnej twórczości; 

60. podjęcia studiów drugiego stopnia w obrębie specjalizacji. 

•  

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 3 

Wiedza – 3 

Postawy – 2 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %). 

• przeglądy okresowe – 10% 

• rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 20% 

• egzamin – 40% 

• końcowa prezentacja projektu – 30% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

12 8 1 2 1 0 

 

A – godziny kontaktowe, B – czas na lektury, C – czas na przygotowanie się do zajęć, D – czas 

na przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 

Zaliczony kurs obsługi komputerowych programów graficznych wraz z warsztatami 

komputerowymi ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania służącego do obróbki 

obrazu i dźwięku. 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

42. W pełni wyposażona pracownia posiadająca stanowiska robocze dla 12-15 studentów 

[stanowiska wyposażone w komputery (Apple, minimum 2GHz, minimum 2MB pamięci 

RAM), przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu). 

43. Licencjonowane oprogramowanie Apple Final Cut Pro 7, Soundtrack Pro, Motion, 

AfterEffects dla każdego stanowiska roboczego. 

44. Projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

45. Mikrofon Rode NTG-2 wraz z osłoną i tyczką i okablowaniem. 

46. Kamera Sony HDR-AX2000. 

47. Materiały eksploatacyjne do kamery wideo. 

48. Słuchawki studyjne AKG-A702. 

49. Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi 

normami. 

50. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego. 

51. Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni (płyta spilśniona miękka 

pomalowana na biało). 



Dr Piotr Welk 

Pracownia Projektowania Multimedialnego dla studentów II roku 
 

Przedmiot. 

Wprowadzenie do multimediów* 

3-letnie studia licencjackie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/1/PG/KK/23 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Projektowanie graficzne (Multimedia) 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Kształcenie kierunkowe 

 

Rok I LIC II LIC III LIC I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS – – 3* 3* – – – – – – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – 2 2 – – – – – – – – 

Rodzaj zaliczenia – – zal zst – – – – – – – – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny; 

przedmiot wolnego wyboru 

 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

78. Wykład (zajęcia zespołowe w formie prelekcji). 

79. Wykład konwersatoryjny (zajęcia zespołowe połączone z realizacją zadań projektowych). 

80. Ćwiczenia warsztatowe (ćwiczenie umiejętności posługiwania się obrazem i dźwiękiem w 

działaniach multimedialnych). 

81. Projekt indywidualny (realizacja pracy licencjackiej połączona z jego pokazem 

publicznym). 

82. E-learning (zajęcia realizowane z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania 

komputerowego, oraz internetu). 

 

Język wykładowy. 

Polski 

 

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 

mgr Anna Anahita Kaczmarczyk, realizacja przedmiotu 

dr Piotr Welk 

 

Wymagania wstępne. 

Zaliczony egzamin komisyjny po pierwszym roku studiów. 



 

Wymagania końcowe. 

Realizacja na wysokim poziomie artystycznym i technicznym kompletu zadań wynikających 

z programu pracowni. 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Zajęcia w pracowni skupiają się na zagadnieniach dotyczących nowoczesnych form rejestracji 

i obróbki obrazu i dźwięku od strony technicznej i artystycznej. Dobrze przygotowany 

materiał wyjściowy pozwala na skupienie się na osiąganiu efektów artystycznych w dalszej 

pracy. Program pracowni obejmuje wszystkie etapy przygotowania (realizacji) materiałów 

audiowizualnych: zaczynając od planu zdjęciowego poprzez montaż, postprodukcję a także 

finalizację rożnego rodzaju od płyt DVD po materiał emisyjny w telewizji. Przy realizacji 

zadań w ramach zajęć student zapoznaje się z rożnego rodzaju oprogramowaniem 

specjalizowanym tj.: Final Cut Pro, Soundtrack Pro, Motion, AfterEffects, SynthEyes, Mocha. 

Na tych zajęciach student uczy się myślenia o złożonym procesie realizacji formy 

audiowizualnej ze zrozumieniem nowoczesnych możliwości technologicznych w celu 

osiągania możliwie najlepszych rezultatów artystycznych. Elementy programu to:  

40. kreatywne metody rejestracji obrazu i dźwięku,  

41. montaż obrazu i dźwięku w celach dramaturgicznych, 

42. interakcja obraz-dźwięk,  

43. postprodukcja (obrazu i dźwięku),  

44. generowanie obrazu i dźwięku,  

45. przestrzenność w sferze obrazu i dźwięku,  

46. analiza audiowizualna. 

 

Kryteria oceny. 

• Ocena systematyczności, obowiązkowości oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

• Ocena stopnia zaangażowania w realizację programu pracowni. 

• Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego wykonywanych zadań. 

• Ocena finalnego efektu wykonywanych zadań. 

• Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Grafiki skali punktacji. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

54. W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2006. 

55. Apple Pro Training Series: Final Cut Pro 7, Wydawnictwo Diana Weynand, 2009. 

 

Cel zajęć. 

Celem pracowni jest kształtowanie wyobraźni w przestrzeni nowych mediów, którą tworzą 

obraz, ruch, dźwięk i wzajemne interakcje pomiędzy tymi elementami. Zajęcia w Pracowni 

Multimediów prezentują, ćwiczą i w konsekwencji uczą rozumienia metod i sposobów 

multimedialnej kreacji artystycznej. Odbywa się to poprzez: 

55. kształtowanie wyobraźni w przestrzeni nowych mediów, którą tworzą obraz, ruch, dźwięk 

i wzajemne interakcje pomiędzy tymi elementami; 

56. orientację w podstawowych metodach analogowej i cyfrowej rejestracji obrazu i dźwięku; 

57. świadome stosowanie narzędzi służących do rejestracji obrazu i dźwięku; 

58. świadome poruszanie się w obrębie szeroko rozumianego warsztatu multimediów. 

W konsekwencji, po rocznym cyklu zajęć w pracowni, student potrafi w sposób świadomy i 

odpowiedzialny stosować podstawowe techniki obrazu i dźwięku w obrębie działań 

multimedialnych oraz wykorzystywać je twórczo w innych dziedzinach sztuk plastycznych 

(interdyscyplinarność).  



 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

59. realizacji indywidualnych projektów twórczych w dziedzinie multimediów; 

60. świadomego doboru materiałów graficznych, wideo i dźwiękowych użytych do realizacji 

projektu; 

61. podjęcia pracy zespołowej ze szczególnym uwzględnieniem działań interdyscyplinarnych; 

62. twórczego wykorzystania warsztatu graficznego w obrębie technik multimedialnych; 

63. świadomego wykorzystywania nowych technik i technologii z dziedziny multimediów. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

58. sztuki współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem działań multimedialnych i 

interdyscyplinarnych; 

59. podstaw technologii i materiałów wykorzystywanych w obrębie specjalizacji; 

60. terminologii związanej z dziedziną multimediów; 

61. gromadzenia i w konsekwencji zastosowania informacji mających związek ze studiowaną 

specjalizacją. 

 

Inne kompetencje (postawy) – student/absolwent powinien być zdolny do: 

61. podejmowania świadomych działań twórczych w obrębie technik multimedialnych; 

62. efektywnego wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów; 

63. posługiwania się fachową terminologią z zakresu multimediów; 

64. krytycznej oceny własnej twórczości. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 3 

Wiedza – 2 

Postawy – 1 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %). 

• przeglądy okresowe – 20% 

• rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 30% 

• końcowa prezentacja projektu – 50% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

6 4 0,5 1 0,5 0 

 

A – godziny kontaktowe, B – czas na lektury, C – czas na przygotowanie się do zajęć, D – czas 

na przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 

Zaliczony kurs obsługi komputerowych programów graficznych wraz z warsztatami 

komputerowymi ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania służącego do obróbki 

obrazu i dźwięku. 

 



Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

• W pełni wyposażona pracownia posiadająca stanowiska robocze dla 12-15 studentów 

[stanowiska wyposażone w komputery (Apple, minimum 2GHz, minimum 2MB pamięci 

RAM), przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu). 

• Licencjonowane oprogramowanie Apple Final Cut Pro 7, Soundtrack Pro, Motion, 

AfterEffects dla każdego stanowiska roboczego. 

• Projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

• Mikrofon Rode NTG-2 wraz z osłoną i tyczką i okablowaniem. 

• Kamera Sony HDR-AX2000. 

• Materiały eksploatacyjne do kamery wideo. 

• Słuchawki studyjne AKG-A702. 

• Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi 

normami. 

• Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego. 

• Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni (płyta spilśniona miękka 

pomalowana na biało). 

Mgr Marcin Władyka 

Pracownia Projektowania Graficznego dla studentów III roku 

(dyplomująca) 
 

Przedmiot. 

Projektowanie graficzne 

3-letnie studia licencjackie 

 

Kod przedmiotu. 

G/N/1/PG/KK/04/14 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Kształcenie kierunkowe  

Projektowanie graficzne 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Kształcenie kierunkowe 

 

Rok I LIC II LIC III LIC I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS – – – – 6 6 – – – – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – – – 4 4 – – – – – – 

Rodzaj zaliczenia – – – – egz ekm – – – – – – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny 
 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 



83. Dialog i dyskusja dydaktyczna – konwersatorium (korekta indywidualna ale, z uwagi na 

to, że wiele z poruszanych w trakcie korekt wątków i dygresji ma charakter ogólny, 

prowadzona jest w obecności grupy. Sugeruję, by nawet w sytuacji gdy student nie 

wykonał projektu na zajęcia, uczestniczył w nich jako obserwator, słuchacz, uczestnik 

rozmowy). 

84. Projekt indywidualny (każdy student posiada własną wrażliwość i świadomie bądź 

intuicyjnie wyraża to przy pomocy własnego języka plastycznego. Projektowanie 

graficzne, które jest ramą dla wszystkich działań w pracowni, jest z kolei sztuką 

obrazowania idei i przekazywania ich w formie uniwersalnej. Rozmowa i analiza każdego 

projektu jest więc trudną sztuką balansowania między indywidualizmem autora i 

komunikatywnością treści przekazywanej przy pomocy jego własnego języka wizualnego. 

Każde spotkanie, niezależnie od rodzaju realizowanego projektu, ma prowadzić do 

uzyskania przez studenta świadomości co do konsekwencji powziętych przez niego 

decyzji a co za tym idzie nauki samodzielności i umiejętności samooceny w 

projektowaniu. Realizowanie programu nie jest możliwe bez obudowania korekty 

kontekstem kulturowym stąd w trakcie każdej rozmowy pojawiają się odniesienia do 

zjawisk i postaci, które w projektowaniu odegrały i odgrywają istotną rolę). 

85. Ćwiczenia kreacyjne (ćwiczenie umiejętności niezbędnych do tworzenia własnych dzieł 

artystycznych). 

86. Seminarium licencjackie (cykl zajęć przygotowujących studentów do obrony pracy 

licencjackiej). 

 

Język wykładowy. 

Polski, angielski 

 

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 

mgr Marcin Władyka 

 

Wymagania wstępne. 

Zaliczony drugi rok studiów na Wydziale Grafiki. 

 

Wymagania końcowe. 

Wykonanie oraz publiczna obrona pracy licencjackiej (praca praktyczna i teoretyczna). 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Podstawą pracy w pracowni jest rozbudzenie u studentów entuzjazmu i zainteresowania 

przedmiotem projektowania graficznego i przekazanie im narzędzi intelektualnych dzięki 

którym będą mogli w sposób świadomy konstruować graficzny komunikat niezależnie od 

tego czy będzie to plakat, okładka książki, znaczek pocztowy czy też logotyp. Mimo specyfiki 

projektowania graficznego, które ma w zasadzie charakter nienarracyjny (odmiennie od 

ilustracji) i użytkowy (odmiennie niż dziedziny czyste jak rysunek i malarstwo) zadaniem 

pracowni jest przekazanie wiedzy na temat tego jak można, na polu projektowania, 

wykorzystać wszystkie umiejętności warsztatowe, które student zdobywał w innych 

pracowniach. Tylko w ten sposób student może zbudować swój własny język plastyczny i 

rozwijać własną osobowość. Kreatywne myślenie łączy się tu z umiejętnością analizy 

problemu a następnie jego syntezy w postaci projektu graficznego. Erudycja studenta, wiedza 

na temat historycznych i współczesnych zjawisk w tej dziedzinie jest częścią edukacji 

realizowanej w pracowni. Treści programowe realizowane są przy pomocy szeregu zadań 

zakończonych wykonaniem i publiczną prezentacją pracy licencjackiej w zakresie 

projektowania graficznego. Przykładowe ćwiczenia to: 



47. Abstrakcyjne ćwiczenie kompozycyjne o syntetycznej formie – kompozycja jako 

podstawowy nośnik informacji (rytm – arytmia, symetria – asymetria, struktura – 

zaburzenie, statyka – dynamika etc.). 

48. Ćwiczenia z relacja słowem – obrazem; budowanie paradoksu, metafory, umiejętność 

deformacji znaczenia przez zmianę kontekstu.  

49. Ćwiczenia badające wpływ słowa na obraz i obrazu na słowo.  

Ponadto program pracowni przewiduje poznawanie kontekstu historycznego oraz języka 

plastycznego twórców zaliczanych do klasyków w dziedzinie projektowania graficznego. 

Ćwiczenie to realizowane jest pod postacią prostego zadania wydawniczego, które 

wykorzystuje wiedzę zdobytą w cyklu poprzednich zadań (struktura i charakter tekstu w 

relacji do ilustracji, kompozycji, budowanie wyrazu danego stylu, itp.). 

 

Kryteria oceny. 

• Ocena poprawności wykonania i poziomu estetycznego wszystkich zadań i ćwiczeń 

objętych programem pracowni podczas przeglądów śródsemestralnych i semestralnych. 

• Ocena zaangażowania w realizację zadań i projektów. 

• Ocena uczestnictwa w seminarium licencjackim. 

• Ocena publicznej obrony pracy licencjackiej. 

• Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Grafiki skali punktacji. 

 

Praca licencjacka. 

Ocena poziomu artystycznego i merytorycznego pracy licencjackiej w postaci publicznej 

prezentacji i obrony jej części teoretycznej i praktycznej w obecności promotorów. Oceny 

dokonuje powołana przez Dziekana, Wydziałowa Komisja Dyplomowa, po zakończonej 

publicznej prezentacji, dyskusji, odczytaniu recenzji i tajnym głosowaniu. Pozytywna ocena 

skutkuje przyznaniem dyplomu licencjata w dziedzinie sztuk pięknych, ze wskazaniem 

specjalizacji projektowanie graficzne. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

Lektury są sugerowane indywidualnie, dobierane do problemu na który natrafia student 

podczas realizacji programu pracowni. 

 

Cel zajęć. 

56. Rozbudzenie u studentów entuzjazmu i zainteresowania przedmiotem. 

57. Przekazanie studentom narzędzi intelektualnych dzięki którym będą mogli w sposób 

świadomy konstruować graficzny komunikat niezależnie od tego czy będzie to plakat, 

okładka książki, znaczek pocztowy czy też logotyp. 

58. Przekazanie wiedzy na temat tego jak można, na polu projektowania, wykorzystać 

wszystkie umiejętności warsztatowe, które student zdobywał w innych pracowaniach.  

59. Rozbudzenie kreatywnego myślenie i erudycji studenta. 

60. Przekazanie wiedzy na temat historycznych i współczesnych zjawisk w tej dziedzinie 

projektowania graficznego. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

59. świadomego projektowania i realizacji własnych koncepcji artystycznych; 

60. świadomego i profesjonalnego posługiwania się tradycyjnym i współczesnym warsztatem 

grafika-projektanta; 

61. świadomego wykorzystania różnorodnych technik i technologii graficznych do realizacji 

konkretnych projektów; 



62. pracy zespołowej w kontekście inicjowania i kontynuowania interdyscyplinarnych 

projektów artystycznych; 

63. werbalnej wypowiedzi w mowie i piśmie odnoszącej się do twórczości własnej jak też i 

do szeroko pojmowanych zagadnień z zakresu kultury i sztuki. 

64. wykorzystywania zdobytej wiedzy w obrębie realizowanych prac artystycznych. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

64. podstawowych zagadnień z zakresu projektowania graficznego; 

65. podstawowych zagadnień z zakresu historii i teorii sztuki; 

66. osadzenia własnej twórczości w kontekście historyczno-kulturowym; 

67. otwartości na inne wzorce społeczne i kulturowe połączoną z umiejętnością 

wykorzystania ich w realizacji zadań indywidualnych i zespołowych 

(interdyscyplinarnych). 

68. orientacji w problematyce dotyczącej współczesnych technologii obrazowania połączonej 

z dalszym kształceniem w tej dziedzinie. 

69. wykorzystania nowych technologii w obrębie szeroko pojętego projektowania 

graficznego. 

 

Inne kompetencje (postawy) – student/absolwent powinien być zdolny do: 

62. podejmowania indywidualnych i zespołowych zadań w obrębie specjalizacji; 

63. kreowania twórczej postawy w oparciu o wiedzę, intuicję twórczą i wyobraźnię; 

64. świadomego rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie realizacji projektów 

artystycznych; 

65. prezentowania zadań w klarowny i przystępny sposób; 

66. podjęcia pracy w zawodzie grafika-projektanta; 

67. podjęcia studiów drugiego stopnia w obrębie specjalizacji. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 3 

Wiedza – 3 

Postawy – 2 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %). 

65. przeglądy okresowe – 15% 

66. rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 15% 

67. egzamin – 30% 

68. końcowa prezentacja projektu – 40% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

12 8 1 2 1 0 

 

A – godziny kontaktowe, B – czas na lektury, C – czas na przygotowanie się do zajęć, D – czas 

na przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 



Znajomość podstawowych programów graficznych. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

• W pełni wyposażona sala wykładowa posiadająca stanowiska pracy dla 12-15 studentów 

(stoły robocze, krzesła, odpowiednia ilość gniazdek elektrycznych, przewodowy lub 

bezprzewodowy dostęp do internetu). 

• Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi 

normami. 

• Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego. 

• Przenośny komputer (z twardym dyskiem powyżej 100 GB i ponad 2GB pamięci RAM), 

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny, przenośny dysk 

twardy o pojemności 1 TB do archiwizacji prac studentów, drukarka laserowa z 

możliwością druku w kolorze. 

• Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni lub inna powierzchnia 

ekspozycyjna (płyta spilśniona miękka pomalowana na biało). 

• Szafa lub szafka. 

• Możliwość redagowania (przy pomocy webmastera lub administratora) zawartości strony 

internetowej pracowni w domenie asp.waw.pl 
 

prof. Błażej Ostoja Lniski 
Pracownia Ilustracji (dyplomująca) 
Katedra Książki i Ilustracji 

 

Sylabus 

 
Przedmiot 
Projektowanie Książki i Ilustracji 

 
3-letnie studia licencjackie 

 
Kod przedmiotu  
GN-17-D 

 
Kierunek 
Grafika 

 
Specjalność 
Projektowanie graficzne 

 
Typ przedmiotu 
Fakultatywny 
Kształcenie kierunkowe 

 

Rok I lic. II lic. III lic. 

 Semestr – – – – 5 6 

 Punkty ECTS – – – – 6 6 



 Ilość godzin w 
tygodniu 

– – – – 4 4 

 Rodzaj zaliczenia – – – – egz egz 

 

 
Legenda: A – absolutorium, zal – zaliczenie, zst – zaliczenie ze stopniem, egz – egzamin, ekm – 
egzamin komisyjny 

 
Metody nauczania (forma zajęć). 
1. Wykład (zajęcia zespołowe w formie prelekcji lub prezentacji autorskiej). 
2. Ćwiczenia warsztatowe (krótkie formy literackie – aforyzm, przysłowie, limeryk – ;

 złożone formy literackie – wiersz, poemat, opowiadanie, powieść, utwór sceniczny). 
3. Dialog i dyskusja dydaktyczna (praca indywidualna i zespołowa ze studentami). 
4. Ćwiczenia kreacyjne (realizacja własnych koncepcji artystycznych). 
5. Seminarium magisterskie (cykl zajęć przygotowujących studentów do obrony pracy 

 magisterskiej). 
6. Projekt indywidualny (realizacja indywidualnego zadania połączona z jego pokazem 

publicznym). 

 
Język wykładowy. 
Polski,  angielski 

 
Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 
prof. Błażej Ostoja Lniski 
mgr Paulina Buźniak 

 
Wymagania wstępne. 
Zdany egzamin wstępny na pierwszy rok studiów licencjackich. 

 
Wymagania końcowe. 
Publiczna obrona pracy licencjackiej (praca praktyczna i teoretyczna). 

 
Treści programowe nauczania (treść zajęć). 
W obecnym świece bombardowani jesteśmy obrazkami niemalże w każdej sekundzie 
naszego życia. Obraz jest już nie tylko interpretacją rzeczywistości, ale jej maską, powłoką i 
sposobem komunikacji. Jest czymś tak mocnym i powszechnym, że czasem nie pozostawia 
miejsca na refleksje, estetyczne rozważania czy chociażby interpretację.  
Na zajęciach z projektowania książki i ilustracji staramy się powrócić do roli obrazu, która w 
dobie multimedializacji delikatnie się zatarła. Pragniemy by tekst był pretekstem do 
plastycznej dyskusji i indywidualnej  
interpretacji. 
W rozmowach ze studentami znajdujemy źródła i odniesienia ikonograficzne dla wybranych 
utworów literackich oraz ich bohaterów. Omawiamy i pokazujemy przykłady ilustracji dla 
dzieci i dorosłych. Pytając o sens obrazu w książce, staramy się zrozumieć na czym polega 
jego siła zwłaszcza w dobie internetu. Podkreślamy znaczenie rysunku jako formy 
plastycznej notatki, zapisku myśli, która tym bogatsza jest od słowa, że może oznaczać samo 
słowo i emocje z nim związane jednocześnie. 



Celem naszych zadań jest zrozumienie siły i roli artysty, który obiera ilustrację jako swoją 
drogę. Pragniemy podkreślać, że ta rola to coś więcej niż tylko „rysownik”, ale głównie 
tłumacz treści na obraz – wyjaśniający, uczący i pomagający zrozumieć.  
Ubieramy słowo w formę edytorską – książki, plakaty, gazety oraz w formę multimedialną – 
animacje, filmy.  
Proces twórczy jest długi i zróżnicowany w zależności od zadania i osoby, która się z nim 
mierzy.  Dbamy by projektowane przez studentów treści, były z dbałością przemyślane od 
strony rysunkowej i typograficznej. Wspólnie znajdujemy najlepszą formę ostateczną dla 
danego projektu. Ogromny nacisk jest kierowany jednak przede wszystkim w kierunku 
poszukiwania własnej plastycznej osobowości. Próbujemy wielu sposobów rysownia, 
namawiamy do eksperymentu, do przełamywania zahamowań i uprzedzeń ( chociażby 
niechęci wobec jakiegoś narzędzia). To wszytko prowadzi do narodzin indywidualnego 
artysty, który w sposób charakterystyczny ma coś do powiedzenia na każdej płaszczyźnie 
współczesności.  
Zadania dają możliwość odnalezienia się w każdej dziedzinie ilustracji – zarówno tej dla 
dzieci jak i dla dorosłych. Zderzamy studentów z typografią i obrazem. W całym procesie 
przyswajane są podstawowe zasady projektowania, przygotowania do druku i późniejszego 
konfrontowania z potencjalnym odbiorcą.  
W celu maksymalnego uproszczenia myśli dążmy do tego, by rysunek był czymś 
naturalnym i bezwarunkowym – wynikającym z natychmiastowej reakcji na świat.  

 

 
Kryteria oceny. 
1. Ocena samodzielnego, twórczego i terminowego wykonania postawionych 

zadań. 
2. Ocena argumentacji i polemiki wokół własnej wizji, która często stawia 

trudne wyzwania zarówno intelektualne jak i materiałowe (oryginalność rozwiązań oraz 
poczucie humoru w rozwiązywaniu trudnych problemów). 

3. Ocena aktywności studenta poza obowiązkowymi zajęciami – uczestnictwo 
w konkursach, wystawach, festiwalach i sympozjach poświęconych sztuce ilustracji. 

4. Indywidualna ocena artystycznego rozwoju studenta. 
5. Ocena publicznej obrony pracy licencjackiej. 
6. Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Grafiki skali 

punktacji. 

 

 

 

 
Praca licencjacka. 
Ocena poziomu artystycznego i merytorycznego pracy licencjackiej w postaci publicznej 
prezentacji i obrony jej części teoretycznej i praktycznej w obecności promotorów. Oceny 
dokonuje powołana przez Dziekana Wydziałowa Komisja Dyplomowa, po zakończonej 
publicznej prezentacji, dyskusji, odczytaniu recenzji  
i tajnym głosowaniu. Pozytywna ocena skutkuje przyznaniem dyplomu magistra sztuki w 
dziedzinie sztuk pięknych, ze wskazaniem specjalizacji projektowanie graficzne. 

 
Literatura: 
1. Bruno Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni 
(1977, The Uses of Enchantment. The Meaning and Importance of Fairy Tales) 
2. Cristóbal Henestrosa, Laura Meseguer, José Scaglione:  



Jak projektować kroje pisma. Od szkicu do ekranu, wydawnictwo d2d, 2013 
3. Illustratior Now, Wydawnictwo TASCHEN AMER LLC – wszystkie roczniki 
4. Michael Mitchell i Susan Wightman, Typografia książki. Podręcznik projektanta,  
wydawnictwo d2d, 2012 
5. Zygmunt Januszewski, Monika Hanulak, Uwaga! Spychacze!, katalog wystawy  
Młodej Polskiej Ilustracji, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 2009 
6. Jean-Jacques Courtine, Claudine Haroche, Historia twarzy. Wyrażanie i ukrywanie emocji  
od XVI do początku XIX wieku, Wydawnictwo Słowo / obraz terytoria 2007 
7. Krzysztof Teodor Toeplitz, Sztuka komiksu, Czytelnik 1985 
8. Paul Arden, Cokolwiek myślisz, Insignis Media Kraków 2008 
9. Znak – Znaczenie – Język. Materiały II Heterogenicznego. Sympozjum, Akademia 
Sztuk Pięknych Warszawa 1994 

 
Strony internetowe: 
1. www.polskailustracjadladzieci.pl 

2. www.buszmeni.pl 

3. www.pracownialitografii.pl 

4. www.cargocollective.com/nliang 

5. www.poster.pl 

6. www.brwnpaperbag.com 

7. www.wydawnictwodwiesiostry.pl 

8. www.babaryba.shoparena.pl 

9. www.muchomor.pl 

10. www.tako.biz.pl 

11. www.wytwornia.com 

12. www.czerwonykonik.pl 

 
Cel zajęć. 
Celem zajęć w Pracowni ilustracji jest przygotowanie studentów zrozumienia, i w 
konsekwencji kreatywnej pracy ze słowem i obrazem. Student poprzez realizację 
konkretnych ćwiczeń i zadań (włącznie z pracą licencjacką) poznaje zasady poprawnego, 
estetycznego obrazowania w obrębie szeroko pojętej ilustracji. Stanowi to wstęp do 
zrozumienia wzajemnych zależności zachodzących pomiędzy autorem książki, jej wydawcą 
a ilustratorem. 
 

1. Przyswojenie podstawowych zasad projektowania książki i przygotowanie jej do druku.  
2. Traktowanie literaturę jako źródła inspiracji do wszelkiego rodzaju działań artystycznych. 
3. Poszukiwanie możliwości rozwoju własnej wizji artystycznej w konfrontacji z szeroko 

pojętą literaturą. 
4. Dążenie do zwięzłego myślenia obrazem i kolorem, które pozwalają na wyważone użycie 

szczegółu w kompozycji i przekazie nie tylko literackich treści. 
 

 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

 
Umiejętności 
Po zakończeniu cyklu zajęć w pracowni student potrafi: 

http://www.polskailustracjadladzieci.pl/
http://www.buszmeni.pl/
http://www.pracownialitografii.pl/
http://www.cargocollective.com/nliang
http://www.poster.pl/
http://www.brwnpaperbag.com/
http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/
http://www.babaryba.shoparena.pl/
http://www.muchomor.pl/
http://www.tako.biz.pl/
http://www.wytwornia.com/
http://www.czerwonykonik.pl/


1. Tworzyć, a w konsekwencji tego, świadomie realizować własne koncepcje artystyczne w 
obrębie ilustracji  
i sztuki książki. 

2. Wykazać się samodzielnością myślenia w obrębie kreacji artystycznej. 
3. Rozwijać i doskonalić umiejętności warsztatowe w oparciu o techniki tradycyjne oraz o 

możliwości jakie niosą ze sobą tzw. nowe media. 
4. Zaplanować i zorganizować publiczną prezentację własnej twórczości. 
5. Biegle  wyrażać się w słowie i piśmie na temat twórczości własnej, oraz podjąć polemikę 

na tematy dotyczące szeroko pojętej kultury. 
 

Wiedza 

Po zakończeniu cyklu zajęć w pracowni student powinien: 
1. Posiadać gruntowną wiedzę na temat własnego warsztatu artystycznego, popartą 

orientacją w dziedzinie historii sztuki i kultury. 
2. Tworzyć prac artystyczne o wysokim stopniu oryginalności, oparte o wiedzę z różnych 

dziedzin kultury,  
nauki i techniki. 

3. Świadomie czerpać z wiedzy praktycznej i teoretycznej nabytej podczas studiów. 
4. Wykorzystywać zdobytą wiedzę do własnego rozwoju artystycznego. 
 

Inne kompetencje (postawy) 
Po zakończeniu cyklu zajęć w pracowni student powinien: 
1. Posiadać pewność komunikowania się w społeczeństwie, ze szczególnym naciskiem na 

pracę zespołową przy projektach interdyscyplinarnych. 
2. Być zdolnym do prostego, werbalnego przekazu, w przystępny sposób tłumacząca i 

wyjaśniając aspekty twórczości własnej i tematy z zakresu szeroko pojętej kultury. 
3. Być samodzielnym w podejmowaniu działań artystycznych i kulturotwórczych. 
4. Dążyć do bycia kreatorem nowych trendów i tendencji mających wyznaczać kierunki w 

dziedzinie ilustracji prasowej i książkowej. 
5. Posiadać umiejętności i wiedzę umożliwiającą podjęcie studiów trzeciego stopnia w 

określonej specjalizacji. 

 
Proszę zastanowić się i oznaczyć krzyżykami w skali 1-3 krzyżyki,  
jak powyższe efekty lokują państwa zajęcia w działach 
umiejętności +++ 
wiedza ++ 
postawy +++ 

 
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych. 
1. Dialog dydaktyczny (indywidualna praca ze studentem, cykliczne przeglądy) – 30% 

oceny końcowej. 
2. Dyskusja dydaktyczna (przeglądy grupowe połączone z dyskusją) – 20% oceny 

końcowej. 
3. Projekt indywidualny (realizacja własnego kreatywnego zadania, podsumowująca 

wiedzę i umiejętności nabyte podczas studiów w pracowni – praktyczna praca 
magisterska) – 50% oceny końcowej. 

 
Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w godzinach oraz 
punktach ECTS. 
Chwilowo nie sprecyzowane przez prowadzącego przedmiot. 



 
Prerekwizyty. 
Zaliczony kurs obsługi komputerowych programów graficznych wraz z warsztatami 
komputerowymi. 

 
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 
1. W pełni wyposażona sala wykładowa posiadająca stanowiska pracy dla 12-15 

studentów (stoły robocze , krzesła, odpowiednia ilość gniazdek elektrycznych, 
przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu). 

2. Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi 
normami. 

3. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego. 
4. Przenośny komputer (z twardym dyskiem powyżej 100 GB i ponad 2GB pamięci 

RAM), projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny, drukarka 
laserowa z możliwością druku w kolorze. 

5. Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni (płyta spilśniona miękka 
pomalowana na biało). 

6. Zamykana na solidny zamek szafa lub tzw. „pomieszczenie gospodarcze” do 
przechowywania prac studentów i pracownianej literatury. 

 

Sylabus  
 

Dr Adam Zdrodowski   mgr Bogusław Deptuła  

 

Przedmiot: Proseminarium licencjackie   

 

Rodzaj studiów: 3-letnie studia licencjackie, wieczorowe 

Kod przedmiotu: 

 

Kierunek: Wydział Grafiki  

 

Specjalność: j. w. 

 

Typ przedmiotu:  proseminarium 

 

 

Rok I II III 

Semestr 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS       

Ilość godzin w tygodniu      2 

Rodzaj zaliczenia          egz. 

Legenda 

 

zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ekm 

– egzamin komisyjny 

 

 

 

Metody nauczania (forma zajęć) 

 



W ramach zajęć przede wszystkim: autoprezentacje studentów, przygotowanie do 

przedstawienia i obrony pracy licencjackiej, dyskusje na tematy związane                                             

z antropologicznymi, artystycznymi i literackimi zainteresowaniami studentów, analiza 

współczesnego życia kulturalnego. Seminarium poświęcone także analizie tekstów oraz dzieł 

sztuki – dyskusja na podstawie lektur oraz prezentowanych referatów oraz projekcji 

materiałów audiowizualnych. 

 

 

Język wykładowy:  

Polski 

 

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni): 

Dr Adam Zdrodowski, mgr  Bogusław Deptuła 

Wymagania wstępne: 

Pozytywnie zaliczony II rok studiów  

 

Wymagania końcowe: 

Zaliczenie ze stopniem na podstawie aktywności i tekstu komentarza do licencjackiej pracy 

praktycznej 

 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć): 

 

Zajęcia na tematy proponowane przez studentów, podział tematyki poszczególnych zajęć jest 

uzależniony od zainteresowań uczestników, specyfiki ich twórczości. 

 

Kryteria oceny: 

1. aktywne uczestnictwo w zajęciach 

2. jakość przygotowanego wystąpienia 

3. znajomość lektur 

4. frekwencja podczas zajęć (uczestnik nie otrzyma zaliczenia w przypadku powyżej 

20% nieusprawiedliwionych nieobecności) 

5. skala ocen: od 2 (ndst) do 5+ (celująco) 

 

Literatura (piśmiennictwo): 

 

1. Z. Bauman, Między chwilą a pięknem. O sztuce w rozpędzonym świecie, Łódź 2010 

oraz  

literatura związana z tematami wskazanymi przez studentów na pierwszych zajęciach 

 

Cel zajęć: 

 

Seminarium dyplomowe poświęcone jest refleksji i dyskusji nad wybranymi problemami 

współczesnej sztuki i kultury artystycznej. Stanowi pomoc w procesie przygotowania 

teoretycznych prac dyplomowych, poprzez krytyczną lekturę i analizę tekstów naukowych, 

oraz analizę dzieł sztuki. Służy autorefleksji nad własną twórczością artystyczną, nad 

przygotowywanym dyplomem praktycznym, umożliwia wymianę opinii o przygotowanych 

projektach z koleżankami i kolegami z innych Wydziałów, a także rozwija umiejętności 

werbalnego formułowania, wyrażania oraz uzasadniania opinii i ocen, niezbędne w trakcie 

obrony dyplomu.  



 

 

Zamierzone efekty kształcenia: 

 

Wiedza:  

Studenci po wykładach kursowych i zajęciach profilowanych prowadzonych od I roku 

studiów winni posiadać wiedzę z zakresu historii sztuki, filozofii, estetyki i innych zagadnień 

szeroko rozumianej kultury artystycznej od prehistorii do czasów najnowszych. W ramach 

seminarium wiedza zostaje poszerzona o zagadnienia, osobno formułowane w takcie każdego 

roku akademickiego na podstawie lektury wybranych tekstów oraz prezentowanych 

materiałów audiowizualnych. 

 

Umiejętności: 

Podczas seminarium rozwijana jest umiejętność krytycznej lektury wybranych tekstów 

naukowych, a także – na ich podstawie – przygotowania i prezentacji referatu. Uczestnicy 

winni być zdolni do dyskusji nad omawianymi zagadnieniami i problemami, w której 

prowadzący seminarium pełnią role moderatorów. Pożądana jest umiejętność konstruowania 

wypowiedzi: logicznej, syntetycznej i podpartej stosowną argumentacją, także wynikającej z 

refleksji po lekturze zadanych tekstów. 

 

Inne kompetencje ( postawy)  

- Twórcze i krytyczne postrzeganie oraz analizowanie omawianych zagadnień, aktywne 

uczestnictwo w dyskusji. Zdolność do refleksji nad własną postawą i twórczością artystyczną 

w odniesieniu do problemów omawianych podczas kolejnych spotkań.  

 

Wartościowanie efektów w skali 1:3  

 

Umiejętności: 3 

Wiedza: 2 

Postawy: 2 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %) 

 

-      aktywność  – 40 % 

-      przygotowany referat/prezentacja – 40 % 

-      przygotowanie do zajęć (lektura zadanych tekstów) – 20% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w godzinach oraz 

punktach ECTS  

 

- godziny kontaktowe 30 godz. 

- czas na opracowanie port folio i cv oraz autoprezentacji 20 godz. 

- czas na lektury 10 godz. 

 

 

Prerekwizyty: 

 

Ogólna wiedza wynikająca z 8 semestrów studiów na ASP 

 



 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: 

 

Sala dostosowana do prezentacji multimedialnych: 

1. skuteczne zaciemnienie 

2. miejscowe oświetlenie umożliwiające: studentom - sporządzanie notatek i rysowanie 

w zaciemnionej sali, osobie prowadzącej - korzystanie z notatek i książek 

3. nagłośnienie umożliwiające wyświetlanie filmów i prezentacji z dźwiękami oraz 

posługiwanie się przez osobę prowadzącą bezprzewodowym mikrofonem 

4. ekran zapewniający wysoką jakość wyświetlanych obrazów (płaskość powierzchni 

projekcyjnej i wierne oddawanie kolorów) 

5.  rzutnik multimedialny o dużej rozdzielczości 

6. komputer wraz z koniecznym oprogramowaniem do wyświetlania prezentacji 

multimedialnych 

7. dostęp do Internetu podczas zajęć 

 

 
Wykładowca. 

Dr Michał Chojecki 

Przedmiot. 

Obraz, Narracja, Publikacja 

3 letnie studia licencjackie 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Nauczanie ogólne 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

 

Obraz, narracja, publikacja 

Rok 

I 

lic. I lic. II lic II lic III lic III lic 

Semestr     3* 4*     

Punkty ECTS     2 2     

Ilość godzin w 

tygodniu     2 2     

Rodzaj zaliczenia     zal zal     

Legenda 

zal. zaliczony; zst zaliczenie z stopniem; 

egz - egzamin; ekm egzamin komisyjny; 

pww – przedmiot wolnego wyboru 
 

 

 

 



Metody nauczania (forma zajęć). 

\ 

Na zajęciach Obraz, Narracja, Publikacja stosuję następujące metody dydaktyczne: 

 Dyskusja dydaktyczna 

 Dialog dydaktyczny 

 Prezentacja 

 Prezentacja multimedialna 

 Ćwiczenia kreacyjne 

 Projekt indywidualny 

 Projekt zespołowy 

 

Język wykładowy. 

 

Polski i angielski 

 

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 

 

Dr Michał Chojecki 

 

Wymagania wstępne. 

 Dla II roku studiów licencjackich (niestacjonarnych) wymaganiem wstępnym jest 

pozytywne zaliczenie komisyjnego przeglądy po pierwszym roku studiów 

 Dla I roku studiów magisterskich (niestacjonarnych) wymaganiem wstępnym jest 

zdany z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny 

 

Wymagania końcowe. 

Wymaganiami końcowymi dla wszystkich studentów w pracowni jest fizyczne zrealizowanie 

projektów rozwijanych w toku zajęć. 

 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

 

Linię programową moich zajęć wyznaczają trzy podstawowe hasła: Obraz, Narracja, 

Publikacja 

  

Obraz. Jest to podstawowe narzędzie działań artysty wizualnego. Obraz to znak, pierwotny 

kod kulturowy, najbardziej powszechny sposób komunikacji w skali globalnej. Za pomocą 

obrazu zapisujemy myśli, notujemy pomysły, opisujemy stany, wizualizujemy zdarzenia. 

Obraz może opowiedzieć nam o faktach i ideach. Obraz jest na początku każdej dobrej 

historii. Obraz nie jest celem, jest narzędziem do osiągania celu artystycznego. 

  

Narracja. Aby oddać głębię znaczenia obrazu trzeba zbudować do niego kontekst. Temu 

służy narracja. Na zajęciach uczymy się o obrazie ułożonym w sekwencje w ten sposób, że 



jako całość mówią o wiele więcej, niż każdy z nich z osobna. Narracja wizualna jest 

sposobem budowania wypowiedzi tak, aby nasze obrazy chciały być oglądane. 

  

Na zajęciach mówimy o obrazie jako komunikacie, a narracji jako komunikacji. Ale nie ma 

komunikowania bez relacji z Drugim, czyli udostępnienia swojej wiadomości. A zatem nie 

możemy nie zająć się publikacją. 

  

Publikacja musi być finałem działań nad obrazem i budowania narracji. Tworząc stawiamy 

pytania – w jaki sposób to, o czym mówię, mogę zakomunikować odbiorcom? Idealna forma 

publikacji to najprostsza spośród wszystkich oddających głębię poruszanego problemu.  

  

  
Celem zadań jest uwrażliwić studenta na problematykę opowiadania historii obrazem i 

rozwinąć kompetencje do formułowania uniwersalnej wypowiedzi w języku wizualnym . 

  

Każdy student ma swój własny charakter. Moim celem jako pedagoga jest spróbować tak nim 

pokierować, aby wykorzystał swoje naturalne cechy do odkrycia najważniejszych 

umiejętności i obszarów talentu artysty wizualnego. 

  
Poza pracą nad samorozwojem każdego studenta z osobna, niezwykle istotna w moim 

procesie dydaktycznym jest praca w zespole i praca ze studentami w celu wykształcenia 

podstawowych umiejętności współpracy z innymi twórcami. Każdy artysta tworząc swój 

własny, kreacyjny mikrokosmos napotyka na naturalny opór przed współdzieleniem procesu 

twórczego. Chcę uwrażliwiać studentów na te miejsca, które stwarzają największą szansę 

kreatywnego spotkania, chcę uczyć ich wykorzystywania swojego potencjału twórczego, aby 

w efekcie synergii otrzymywać jakość artystyczną, która przy pracy samodzielnej jest 

niewykonalna. 

  

 

Zakres pracy w ONP obejmuje dwa podstawowe działy: 

Tworzenie treści wydawniczych (kreacja artystyczna) 

Publikacje treści (realizacja projektu) 

  

Każdy zrealizowany w pracowni projekt musi zostać wykonany oraz publicznie 

zaprezentowany. Prezentacja ta jest integralnym elementem procesu dydaktycznego. 

  

Formy wyrazu, które dominują na zajęciach to przede wszystkim druk oraz publikacje 

cyfrowe. Robimy ziny, animowane gify, artbooki i prezentacje w formie TED i Pecha Kucha. 

  

Tworzenie treści wydawniczych. 

  
Przykłady zadań i działań: 

  

  Zadanie w czterech etapach. Historia miejsca i bohatera. 

Miejsce: mój pokój. Bohater: ja. 

Miejsce: mój dom. Bohater: moja rodzina. 

Miejsce: moje miasto. Bohater: moi koledzy i sąsiedzi, moja społeczność. 

Miejsce: mój kraj. Bohater: społeczeństwo 

  Ciąg przyczynowo skutkowy. Zbuduj historię w 20 obrazach, dysponując jedynie 

wychodząc od pierwszego i ostatniego w serii. 



 ziny tworzone w kilkuosobowych zespołach na tematy aktualne i bieżące – imigranci, 

terroryzm, Ukraina. Temat i reakcja. Szybkie zadania. 

 Opracowanie wizualne danego katalogu materiałów, np. wyznaczonego zakresu 

materiału z Biblioteki Kongresu lub z Polony. Stworzenie wizualnej narracji ze zbioru 

materiałów, o którym mamy nikłą wiedzę i zamknięcie jej w formie wydawniczej. 

Druk i wydanie w formie artbooka, serii plakatów, mapy. 

 Badania terenowe – zdobywanie materiałów. Polowanie na historie, obrazy, zdjęcia, 

postaci. Wyjazdy, plenery, spacery, wycieczki. Podejście reportażowe. 

 Wizualna mapa pojęć – tworzone w zespole plakaty/mapy interpretujące pojęcia takie 

jak „wojna i pokój, labirynt, kłamstwo, grzech, piękno, prawda itd.” Koncepcja 

wydawnicza dla formy płachty i złożonego arkusza. 

 Opracowanie archiwum rodzinnego: zdjęć z dzieciństwa, materiały po dziadkach, 

historie rodziców. Wprowadzanie narracji merytorycznej (z naciskiem na subiektywną 

wypowiedź). 

 Mapa i terytorium. Antropologiczna mapa dowolnej przestrzeni w formie płachty 

(arkusza). 

 Subiektywna interpretacja wizualna klasyki literatury faktu. Grupowa reinterpretacja 

wizualna książek, np. Heban Kapuścińskiego. 

  

Kompetencje do zdobycia i rozwijania: 

  praca w zespole, współpraca – wiele z zadań wymagać będzie kooperacji w zespołach 

3-4 osobowych ze względu na: 

złożony zakres prac do wykonania z podziałem na role  

konieczność wytworzenia różnorodnej treści 

szybki charakter pracy nad zinami 

  umiejętność odnalezienia się w zespole, znalezienia swojej roli, wyjścia z propozycją 

i pomysłem, sztuka obrony i dyskusji, synergia 

 Umiejętność krytycznej analizy rzeczywistości i zbudowania jej wizualnej 

interpretacji. 

 Sztuka prowadzenia narracji wizualnej. 

 Umiejętność pracy na źródłach, reasearchu i zdobywania materiałów. 

 Uwrażliwienie na wartość archiwów, nauka reporterskiego wyszukiwania tematów, 

ujęcia antropologiczne. 

 

Kryteria oceny 

 

3 najważniejsze dla mnie kryteria oceny: 

 Obecność na zajęciach i regularność pracy 

 Progres umiejętności i wiedzy, czyli zauważalny postęp 

 Jakość realizacji artystycznej 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

Zestawi książek, z których korzystamy w czasie zajęć: 

 

1) Hand Bookbinding: A Manual of Instruction ISBN-13: 9780486291574 

 

2) The Craft of Bookbinding ISBN-13: 9780486278520 

 



3) Basic Bookbinding ISBN-13: 9780486201696 

 

4) Bookbinding for Book Artists ISBN-13: 9780963768254 

 

5) Structure of the Visual Book (Expanded Fourth Edition) ISBN-13: 9780974076409 

 

6) Indie Publishing: How to Design and Publish Your Own Book ISBN-13: 9781568987606 

 

7) Behind the Zines: Self-Publishing Culture ISBN-13: 9783899553369 

 

8) Whatcha Mean, What's a Zine? ISBN-13: 9780618563159 

 

9) Grid Systems in Graphic Design: A Visual Communication Manual for Graphic Designers, 

Typographers and Three Dimensional Designers (German and English Edition) ISBN-13: 

9783721201451 

 

10) Making and Breaking the Grid: A Graphic Design Layout Workshop ISBN-13: 

9781592531257 

 

Cel zajęć. 

 Rozwój umiejętności komunikacji wizualnej 

 Pobudzenie odwagi do budowania własnych wypowiedzi artystycznych 

 Rozumienie zagadnień publikacyjnych 

 Doskonalenie warsztatu 

 Umiejętność krytycznej analizy rzeczywistości  

 

Zamierzone efekty kształcenia w zakresie: 

 

Umiejętności: 

 przygotowanie do druku 

 podstawy introligatorstwa 

 kształtowanie opowieści i narracji przy użyciu obrazu 

 publicznej prezentacji 

 praca z archiwami graficznymi 

 storytelling 

 operowanie narzędziami cyfrowymi  

 rozwój zdolności manualnych 

 

Wiedzy: 

 budowa książki i magazynu 

 wiedza o procesach publikacyjnych 

 teoria budowania narracji 

 

 

 



Innych kompetencji (postaw): 

 krytyczna analiza rzeczywistości 

 krytyczna analiza źródeł 

 docieranie do informacji 

 współpraca w zespole 

 komunikacji z partnerami 

 

 

Proszę oznaczyć cyframi w skali 1-3, jak powyższe efekty lokują państwa zajęcia w 

działach: 

 

umiejętności  3 

wiedza 2 

postawy 3 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w%). 

• prezentacja etc. – 20% 

• przeglądy okresowe – 20% 

• rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 30% 

• końcowa prezentacja projektu – 30% 

 

 

Prerekwizyty. 

 

• Średniozaawansowana obsługa komputera w zakresie programów graficznych 

• podstawowe umiejętności warsztatowe - ogólnoplastyczne 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

 

• Pracownia z dużym stołem roboczym 

• Rzytnik i ekran 

• Dostep do komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem 

• Drukarka 

• Dostęp do pracowni warsztatowych – sitodruk i wydziałowa drukarnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mgr Wojciech Markiewicz  

Podstawy Reklamy dla studentów I-II roku 
 

Przedmiot. 

Podstawy reklamy 

3-letnie studia licencjackie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/1/KO/32 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Nauczanie ogólne 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Nauczanie ogólne 

 

Rok I LIC II LIC III LIC I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS 1 1 1 1 – – – – – – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
2 2 2 2 – – – – – – – – 

Rodzaj zaliczenia zal zst zal zst – – – – – – – – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny 
 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

87. Wykład kursowy połączony z prezentacją tekstów źródłowych na temat reklamy.  

88. Dyskusja dydaktyczna inicjowana krótkim wykładem (zagajeniem) połączonym z 

prezentacją. 

89. Prezentacja multimedialna (projekcja z rzutnika) z komentarzem i dyskusją. 

90. Dyskusja dydaktyczna na temat wykonywanych zadań.  

91. Dialog dydaktyczny ze studentami w ramach indywidualnej korekty ćwiczeń.  

92. Ćwiczenia warsztatowe z projektowania, na poszczególnych etapach realizacji założeń, 

briefów reklamowych, analizowanie i współtworzenie ich w 2-3 osobowych zespołach. 

Ćwiczenia mają za zadanie podnoszenie umiejętności projektowania i pracy zespołowej.  

93. Ćwiczenia studyjne, indywidualne i grupowe mające za zadanie analizę materiałów 

reklamowych.  

94. Ćwiczenia kreacyjne z zakresu projektowania całościowego reklam i współtworzenia 

briefów reklamowych, wykonywane zespołowo i indywidualnie. 

 

 

 

 

 



Język wykładowy. 

Polski 

 

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 

mgr Wojciech Markiewicz 

 

 

Wymagania wstępne. 

50. Dla pierwszego roku – zdane egzaminy wstępne na Wydział Grafiki.  

51. Dla drugiego roku – zaliczony z wynikiem pozytywnym komisyjny przegląd po 

pierwszym roku studiów. 

 

Wymagania końcowe. 

• Dla pierwszego roku obecność na zajęciach, zaliczenie zadań semestralnych zaliczony z 

wynikiem pozytywnym komisyjny przegląd po pierwszym roku studiów. 

• Dla drugiego roku obecność na zajęciach, zaliczenie zadań semestralnych. 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Na treści programowe nauczania składa się około pięćdziesiąt tematów poruszanych w trakcie 

cotygodniowych dwugodzinnych zajęć na pierwszym i drugim roku studiów. Układane w 

ciągi zagadnień zajęcia starają się objąć jak największy zakres teorii i praktyki 

funkcjonowania rynku reklamowego, ze szczególnym uwzględnieniem reklamy wizualnej.  

Przykładowe tematy: 

61. Historia reklamy polskiej i światowej. 

62. Zagadnienia komunikacji: zwracanie uwagi, zwięzłe przekazywanie treści, adekwatny 

styl, oryginalny pomysł, indywidualny rozwój projektanta. 

63. Etyka i prawo w reklamie.  

64. Agencje i twórcy. 

65. Miejsce reklamy w działaniach marketingowych.  

66. Reklama usług i towarów, społeczna, polityczna. 

67. Dokąd zmierza reklama?  

68. Przykłady zadań.  

69. „Życie” reklamy w mieście (reportaż fotograficzny).  

70. Cena, przecena, wyprzedaż (projekt graficzny). 

71. Czy reklama jest intruzem, czy atrakcyjnym informatorem? (praca pisemna). 

 

Kryteria oceny. 

65. Ocena uczestnictwa w zajęciach. 

66. Ocena uczestnictwa w dyskusjach.  

67. Ocena pracy w zespołach.  

68. Ocena pracy indywidualnej studenta.  

69. Ocena postępów w zdobywaniu umiejętności projektowania i poszerzaniu wiedzy na 

tematy reklamowe. 

70. Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Grafiki skali punktacji. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

70. Anhot Simon, Sprawiedliwość marek, Instytut Marki Polskiej. 

71. Heimann Ed. Jim, All-Amercan Ads, Taschen.  

72. Kall Jacek, Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.  

73. Kwarciak Bogusław, Co trzeba wiedzieć o reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły 



Reklamy.  

74. Kotler Philip, Marketing, Rebis.  

75. Levinson Jay Conrad, Reklama partyzancka, One Press.  

76. Szczęsna Ewa, Poetyka reklamy, Wydawnictwo Naukowe PWN.  

77. Wasilewski Piotr, Pionierzy i tytani polskiej reklamy, Wydawnictwo Wasilewski. 

Strony internetowe: 

68. www.brief.pl 

69. www.eMarketer.pl 

70. www.InspiredMarketing.com 

71. www.mediamarketingpolska.pl 

72. www.pianareklamowa.pl 

 

Cel zajęć. 

69. Obudzenie zainteresowania reklamą (zaprzestanie wyłączania telewizora w trakcie 

nadawania reklam). 

70. Nabranie chęci i umiejętności obserwacji i porównywania poszczególnych reklam. 

71. Nabywanie umiejętności rozpoznawania stylistyki i twórców reklam.  

72. Poszukiwanie w reklamie inspiracji do własnej twórczości artystycznej (nie tylko 

reklamowej). 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

• organizowania własnego warsztatu zawodowego (narzędzia, pomoce, archiwum); 

• zdobywania informacji potrzebnych w trakcie wykonywania zamówień reklamowych;  

• pracy indywidualnej – dokonywania wyboru spośród własnych prac, ich prezentacji i 

archiwizacji; 

• pracy zespołowej – korzystania z ocen innych, wypracowywania wspólnych pomysłów 

reklamowych; 

• szukania inspiracji w znanych i w nietypowych miejscach. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

• historii uczelni, wydziałów i pracowni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; 

• znajomość wybranych zasobów Biblioteki ASP, Biblioteki Instytutu Sztuki PAN, 

czasopiśmiennictwa artystycznego i marketingowego;  

• terminologii reklamowo-marketingowej; 

• umiejętności docierania do informacji i poszerzania zdobytej wiedzy na temat reklamy. 

 

Inne kompetencje (postawy) – student/ absolwent powinien być zdolny do: 

52. samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania działań twórczych w obrębie szeroko 

pojętych działań i prac reklamowych;  

53. współpracy z zespołem przy wykonywaniu prac i projektów w obrębie szeroko 

pojmowanych działań interdyscyplinarnych; 

54. podjęcia pracy w agencji reklamowej. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 2 

Wiedza – 3 

Postawy – 2 

 



Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %). 

22. prezentacja etc. – 25% 

23. rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 50% 

24. końcowa prezentacja projektu – 25% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

4 3 0 1 0 

 

A – godziny kontaktowe, B – czas na lektury, C – czas na przygotowanie się do zajęć, D – czas 

na przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 

Umiejętność obsługi komputera w zakresie: 

• korzystania z internetu; 

• korzystania z programów graficznych Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, QuarkXpress 

(lub inny montażowy), Word; 

• umiejętności rysowania; 

• znajomość liternictwa. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

9. W pełni wyposażona sala wykładowa posiadająca stanowiska pracy dla 12-15 studentów 

(stoły robocze, krzesła, przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu). 

10. Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi 

normami. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego.  

11. Przenośny komputer (z twardym dyskiem powyżej 100 GB i ponad 2GB pamięci RAM), 

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

12. Duży stół do prezentacji druków. 

 

 
Dr Anna Oleńska  

Historia Sztuki Polskiej dla studentów III roku 
 

Przedmiot. 

Historia sztuki polskiej 

3-letnie studia licencjackie 

Kod przedmiotu.  

G/N/1/NO/26 

Kierunek. 

Grafika 

Specjalność. 

Nauczanie ogólne 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Nauczanie ogólne 

 



Rok I LIC II LIC III LIC I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS – – – – 2 – – – – – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – – – 2 – – – – – – – 

Rodzaj zaliczenia – – – – egz – – – – – – – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny 
 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

Wykład kursowy - zajęcia zbiorowe będące systematycznym, autorskim kursem historii sztuki 

polskiej komplementarnym w stosunku do wykładu kursowego, opartym na słowie i obrazie, 

także z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. 

 

Język wykładowy. 

Polski 

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 

mgr Anna Rudzka 

Wymagania wstępne. 

Zdany egzamin po drugim roku studiów licencjackich niestacjonarnych w Akademii Sztuk 

Pięknych. 

Wymagania końcowe. 

Zdany egzamin z materiału objętego programem. 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

1. Wprowadzenie w zagadnienia sztuki  tradycji szkolnictwa artystycznego w Warszawie 

od Szkoły Bacciarellego po ASP 

2. Sztuka Średniowiecza - od romanizmu po gotyk. Zachowane najważniejsze dzieła. 

3. Szuka renesansowa i manierystyczna w Polsce. 

4. Początki baroku w Polsce. Barok wazowski. 

5. Sztuka doby Jana III Sobieskiego. Sarmatyzm a sztuka. 

6. Charakter polskiej kultury artystycznej epoki saskiej. Uzupełnieniem wykładu  zajęcia 

w kościele ss. Wizytek oraz kościele seminaryjnym także zborze ewangelickim Zuga. 

7. Sztuka w Polsce w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego. Mecenat artystyczny. 

Najważniejsze realizacje. 

8. Kultura artystyczna na ziemiach polskich od utraty niepodległości po powstanie 

styczniowe. Przemiany po 1795 roku. Twórcy i ich dzieła. Nowe formy 

funkcjonowania sztuki – Wydział Sztuk Pięknych UW , wystawy, krytyka artystyczna 

i handel obrazami. Działalność generacji międzypowstaniowej. 

9. Malarstwo polskie  po połowie XIX wieku – tendencje, postawy, problemy. Wykład w 

Muzeum Narodowym. 

10. Symbolizm. Młoda Polska. 

11. Sztuka Drugiej Rzeczypospolitej. W stronę tradycji. 

12. Sztuka Drugiej Rzeczypospolitej. Czas awangardy. 

13. Sztuka po Zagładzie. Socrealizm. Odwilż - lata 40., 50. i 60. 

14. Sztuka ostatniego półwiecza. 

 

Kryteria oceny. 

52. Ocena poziomu wiedzy nabytej podczas wykładów. 



53. Ocena znajomości lektur. 

54. Ocena umiejętności logicznego powiązania elementów przyswojonego materiału. 

55. Ocena umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy w zetknięciu z dziełami 

nieznanymi. 

56. Ocena znajomości dzieł sztuki w zbiorach polskich, a zwłaszcza warszawskich. 

57. Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Grafiki skali punktacji. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

Literatura podstawowa: 

• Sztuka Świata, t. III-X, praca zbiorowa, Warszawa 1994-  

• T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej, Warszawa 1998 

• W kręgu arcydzieł. Zbiory sztuki w Polsce, red. naukowa A. Lewicka-Morawska, 

Warszawa 2007 

 

Cel zajęć. 

Celem podstawowym zajęć z historii sztuki dla studentów trzeciego roku (semestr zimowy) 

jest budzenie i pogłębianie artystycznej wrażliwości na sztukę dawną. Istotnym celem jest też 

kształtowanie takiego stosunku do kultury artystycznej, w którym występowałyby obok 

siebie: ciekawość, tolerancja i zdolność inspirowania się dziełami przeszłości. Celem 

towarzyszącym jest poszerzanie ogólnej wiedzy humanistycznej poprzez ukazywanie sztuki w 

wykraczającym daleko poza nią samą kontekście historycznym, kulturowym, społecznym, 

religijnym i materialnym. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

72. rozpoznawania, charakteryzowania i porównywania głównych epok, kręgów 

artystycznych oraz dzieł najwybitniejszych artystów; 

73. określenia warunków, w jakich dzieło zostało zamówione i powstawało; 

74. opisania formy dzieła sztuki dawnej posługując się terminologią właściwą dla historii 

sztuki; 

75. dokonania podstawowej analizy pojedynczego dzieła sztuki, jego przybliżonego 

datowania oraz umieszczenia w szerszym kontekście artystycznym i kulturowym; 

76. przeprowadzenia prostej analizy porównawczej wybranych dzieł, w tym także obiektów 

reprezentujących różne style, środowiska czy gatunki artystyczne; 

77. wyszukania podstawowej literatury przedmiotu. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

71. podstaw terminologii związanej z dziełami sztuki danej epoki;  

72. syntetycznego obrazu sztuki omówionych podczas zajęć epok, kierunków, nurtów i 

tendencji; 

73. podstawowego kanonu dzieł sztuki danej epoki oraz ich twórców; 

74. podstawowych treści i motywów ikonograficznych; 

75. podstawowych zagadnień myśli i piśmiennictwa o sztuce danej epoki. 

 

Inne kompetencje (postawy) – student/ absolwent powinien być zdolny do: 

73. prezentowania wrażliwości na wartości artystyczne, a także estetyczne i warsztatowe dzieł 

swych  poprzedników;  

74. wykazania szacunku do tradycji artystycznej; 

75. zrozumienia i tolerancji wobec uwarunkowań kulturowych i religijnych mających 

znaczenie dla kształtu i treści dzieł sztuki dawnej; 



76. traktowania sztuki dawnej jako swojego rodzaju wyzwania mobilizującego do refleksji 

nad własnymi działaniami twórczymi. 

 

Wartościowanie efektów w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 2 

Wiedza – 2 

Postawy – 2 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i podsumowująca w 

%). 

• egzamin – 100% 

• kolokwium – 2 x 25% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

2 1 1 0 

 

A – godziny kontaktowe, B – czas na lektury, C – czas na przygotowanie się do zajęć, D – czas 

na przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 

Ogólna wiedza humanistyczna wynikająca z kształcenia w szkole oraz efekty kształcenia na 

pierwszym, drugim i w trakcie trzeciego roku studiów. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

Sala dostosowana do prezentacji multimedialnych: 

1. skuteczne zaciemnienie sali wykładowej umożliwiające projekcję materiału 

wizualnego; 

2. miejscowe oświetlenie umożliwiające: studentom – sporządzanie notatek i rysowanie 

w zaciemnionej sali, osobie prowadzącej – korzystanie z notatek i książek; 

3. nagłośnienie umożliwiające wyświetlanie filmów i prezentacji z dźwiękami oraz 

posługiwanie się przez osobę prowadzącą bezprzewodowym mikrofonem; 

4. ekran zapewniający wysoką jakość wyświetlanych obrazów (płaskość powierzchni 

projekcyjnej i wierne oddawanie kolorów); 

5. rzutnik multimedialny o dużej rozdzielczości; 

6. komputer wraz z koniecznym oprogramowaniem do wyświetlania prezentacji 

multimedialnych; 

7. dostęp do internetu podczas zajęć. 

 

 

Sylabus stworzony przez prof. Annę Lewicką 

 

 

 

 

 



Mgr Bogusław Deptuła 

Słownik Sztuki Współczesnej dla studentów II roku 
 

Przedmiot. 

Słownik sztuki współczesnej 

3-letnie studia licencjackie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/1/NO/30 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Nauczanie ogólne 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Nauczanie ogólne 

 

Rok I LIC II LIC III LIC I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS – – 2 2 – – – – – – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – 2 2 – – – – – – – – 

Rodzaj zaliczenia – – zal zal – – – – – – – – 

Legenda 

zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze 

stopniem; egz – egzamin; ekm – egzamin 

komisyjny 

 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

95. Wykład (cykl wykładów poświęconych kulturze współczesnej w ujęciu 

interdyscyplinarynym, łączącym ważne zjawiska i tendencje w sztukach plastycznych, 

muzyce, teatrze, architekturze, tańcu, literaturze i filmie w ramach jednego problemowego 

hasła). 

96. Dialog i dyskusja dydaktyczna (po wykładzie 15-20 minut dyskusji na temat poruszonego 

problemu). 

 

Język wykładowy. 

Polski, angielski 

 

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 

Mgr Bogusław Deptuła 

 

Wymagania wstępne. 

Zdane egzaminy na drugi rok studiów. 

 

Wymagania końcowe. 



58. Umiejętność rozumienia problemów sztuki współćzesnej. 

59. Umiejętność interpretacji ważnych zagadnień w sztuce współczesnej. 

60. Uczestnictwo we współczesnym życiu kulturalnym. 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Słownik Sztuki Współczesnej to zajęcia pomyślane jako prezentacja ogólnokulturowych 

zagadnień poświęconych sztuce XX i XXI w. w ujęciu interdyscyplinarnym. Wyróżnia je 

charakter „słownikowy”, dlatego też tematyka danych zajęć podporządkowana jest wybranym 

hasłom. W tym kontekście zajęcia będą przeglądem prac definiujących sztukę współczesną. 

Do egzaminu student sam dokonuje selekcji materiału podanego w poniższej bibliografii i 

filmografii. 

Wojna: 

• Czy wojna może być sztuką? Futurystyczne marzenia o Imperium nowoczesności. 

• Po Auschwitz. Pojęcie traumy wojennej w polskiej sztuce współczesnej. 

• „Sztuka nazistowska” i reprezentacje nazizmu w sztuce współczesnej. 

• Redefinicje wojny i męskości w polskiej sztuce współczesnej. 

Rasa: 

78. Jazz wobec sztuk wizualnych. 

79. Jean Michel Basquiat, narodziny street art. 

80. Kara Walker (wyjście na wystawę). 

81. Kultura didżejska. Od Bauhausu do dub i Dja Spooky’ego. 

Ciało: 

76. Awangardowe kreacje człowieka-maszyny i rzeczywistość cyborgów. Ciało wobec 

technologii. 

77. Forma człowieka. Figura manekina w sztuce współczesnej. 

78. Ciało jako narzędzie eksperymentów artystycznych: od body art do Mariny 

Abramović. 

79. Zagadnienie ciała w polskiej sztuce współczesnej. 

Popkultura: 

78. Slavoj Żiżek – kultura popularna jako „sklepik z fantazjami”. 

79. Good Art – Bad Art. Pojęcie kiczu w sztuce współczesnej. 

80. Od pop-artu do „pop-banalistów”. 

81. Świat celebrytów i  sztuka współczesna. 

Komunizm a sztuka współczesna: 

1. Utopie konstruktywistów. 

2. Przyszłość projektowana przez komunizm. Walka o prymat bycia nowoczesnym w latach 

Zimnej Wojny: nowoczesny design + kolonizacja kosmosu. 

3. Kobiety i socrealizm [z okazji dnia kobiet]. 

4. Happening w sztuce i Happeningiem w komunizm. 

5. [wyjście na wystawę „Akademia Ruchu” w CSW] 

Wielkanoc: 

1. [Z okazji Wielkiego Czwartku specjalne zajęcia: 5.04.2012] 

2. Symbolika krzyża/ukrzyżowania w sztuce współczesnej. 

Artysta- Przestrzeń-Kurator-Biennale: 

1. Wystawa jako dzieło sztuki. 

2. „Manifesta Decade”. Biennale Manifesta.  

3. Kultura biennale i wydarzenia biennalowe 2012 r. 

Nowe Media: 

1. Video Art. 

2. Interaktywność ekspozycji. 



3. Net Art. Digital Art. 

Euro 2012: 

1. [Z okazji nadchodzącego Euro 2012] 

2. Futbol w sztuce współczesnej. 

 

Kryteria oceny 

77. Ocena umiejętności problematyzowania zagadnień związanych z sztuką współczesną. 

78. Systematyczność pracy i uczestnictwo w zajęciach. 

79. Samodzielność w obrębie formułowania własnej wypowiedzi. 

80. Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Grafiki skali punktacji. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

Bibliografia: 

73. G. Berghaus, Futurism & Fascism. Between anarchist rebellion and fascist reaction 1909-

1944, Oxford 1996. 

74. E. Gentile, The Struggle for Modernity. Nationalism, Futurism, and Fascism, Greenwood, 

Westport 2003. 

75. Wspomnienia – Albert Speer, przeł. [z niem.] Marek Fijałkowski [et al.],Warszawa : 

Wydaw. Min. Obr. Narodowej, 1990. 

76. Mirroring Evil. Nazi Imagery/Recent Art, ed. Norman L. Kleeblat, Rutgers University 

Press, 2001. 

77. M. Leśniakowska, Wartopia. Antropologia (re-)konstrukcji, [w:] Opowiedziane inaczej, 

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2008 s. 164-193. 

78. van Alphen Ernst, Zabawa w Holokaust, przeł. K. Bojarska, [w:] "Literatura na świecie", 

nr 1-2/2004, s. 217 – 243. 

79. E. Jedlińska, Sztuka po Holocauście, Biblioteka Tygla Kultury, Łódź 2001. 

80. Bałka - Jakubowicz, Wśród cieni… i sarenek (Z Mirosławem Bałką rozmawia Rafał 

Jakubowicz), [w:] Mirosław Bałka. Winterreise, katalog, Galeria Starmach, Kraków 2003. 

81. Józef Szajna i jego świat, B. Kowalska, A. Koecher-Hensel, Z. Taranienko, Zachęta, Hotel 

Sztuki 2000. 

82. I. Kowalczyk, Estetyzowanie Holokaustu? http://www.obieg.pl/artmix/4139 

83. I. Kowalczyk: Od ołowianego żołnierzyka do polskiego toy artu, [w:] Matki–Polki, 

Chłopcy i Cyborgi…Sztuka i feminizm w Polsce, Wyd. Galeria Miejska „Arsenał”, 

Poznań 2010. 

84. P. Leszkowicz, Die Soldaten – czyli propozycja mojej wystawy dla Muzeum Wojska 

Polskiego w Warszawie http://www.obieg.pl/felieton/19329 

85. J Blake, Le tumulte noir: modernist art and popular entertainment in Jazz-Age Paris, 

1900-1930, Penn State Press, 1999. 

86. J. Rasula, Jazz as decal for European Avant-garde, 

http://jazzstudiesonline.org/?q=node/544  

87. L. Majewski, Basquiat - nowojorska opowieść filmowa, Rebis Poznań 1997 

88. K. Bojarska, Wszystko jest czarną dziewczyną 

http://www.dwutygodnik.com/artykul/2817-wszystko-jest-czarna-dziewczyna.html 

89. P. Strożek, Afromodernizm, Harlem Renaissance, Kara Walker, afrofuturyzm, 

„Tranzystor”, 2011 nr 2, s. 10-12. 

90. Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, red, Christoph Cox, Daniel Warner, wstęp 

do wyd. pol. M. Libera, sot, Warszawa 2010. 

91. Paul Miller aka DJ Spooky, Rhythm Science, MIT Press 2004. 

92. P. Strożek, Rhythm Science Sound Unbound DJ Spooky'ego, czyli afrofuturystyczne 

samplowanie kultury, „Lampa” 2011 nr 6. 

http://jazzstudiesonline.org/?q=node/544
http://www.dwutygodnik.com/artykul/2817-wszystko-jest-czarna-dziewczyna.html


93. M. Biro, The Dada cyborg: visions of the new human in Weimar Berlin, University of 

Minnesota Press, 2009. 

94. N. Kline, M. Clynes, Cyborgs and Space, „Astronautics” 1960. 

95. D. Harraway, Manifest cyborga, przeł. S. Królak, E. Majewskia, „Przegląd Filozoficzno-

Literacki” 2003 nr 1. 

96. D. Harraway, Zwierzęta laboratoryjne i ich ludzie, przeł A. Ostolski, „Krytyka 

Polityczna” 2008 nr 15. 

97. I. Kowalczyk, „Life is a Story” Izabelli Gustowskiej – cyborgiczna opowieść o życiu 

http://obieg.pl/recenzje/1113 

98. W. Benjamin, Paryż stolica XIX w. http://bylecoq.w.interia.pl/text/paryz_stolica.htm [w: 

Pasaże] 

99. B. Schulz, Sklepy cynamonowe (1934) 

100. A. Breton, Manifest surrealizmu (1924) http://nowakrytyka.pl/spip.php?article203 

101. [Numer poświęcony ciału w kulturze], „Dialog” 2006 nr 11. 

102. I. Kowalczyk, Feminizm w sztuce polskich artystek , 

http://www.oska.org.pl/biuletyn/6/64.pdf 

103. I. Kowalczyk, Co się dzieje na scenie współczesnej sztuki w Polsce? 

http://www.magazyn.c22.eu/archiwum/nr_26/archiwum_nr26_tekst_5.htm 

104. J. Butler, Uwikłani w płeć, Warszawa 2008. 

105. A. Żmijewski, Drżące ciała. Rozmowy z artystami, Warszawa 2008. 

106. Slavoj Żiżek, Do Lacana przez kulturę popularną, Warszawa 2003. 

107. Bad painting – good Art, E. Badura-Triska, S. Neuburger, MUMOK, Wiedeń 2008. 

108. E. Badurska-Triska, Kto zostaje złym malarzem, kiedy, dlaczego i w jakim sensie?, 

„Didaskalia” 2010 nr 95. 

109. Urszula Czartoryska, Od pop artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1973. 

110. M. Drągowska, D. Kuryłek, E. M. Tatar, Krótka historia Grupy Ładnie, 

Kraków 2008. 

111. Marcin Maciejowski. Tak jest, red. L. Danilczyk, B. Leszczyńska-Cyganik, 

Karków 2010. 

112. Maria Brewińska (red.), Wilhelm Sasnal. Lata walki / Anni di lotta / Years of Struggle, 

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 2007 

113. Ch. Rojek, Celebrity, Reaktion Books, 2001. 

114. P. Wombell, Starstruck, contemporary art and the cult of celebrity, New 

Art. Gallery Walsall, 2008. 

115. P. Strożek, Charlie Chaplin – ikona awangardy, „Dialog” 2011 nr 9. 

Filmografia: 

• Józef Szajna, Replika, [Barwny. 53 min] (1988) 

• Tadeusz Kantor, Wielopole Wielopole, [Barwny. 87 min]  (1984) 

• Peter Cohen, Architektura zagłady, [2 godz.] (1989) 

• Aleka Polis, Wartopia (2007) [pokaz multimedialny] 

• Artur Żmijewski, 80064, format DVD, master DV, 9'20'', 2004 

• Artur Żmijewski, Berek, format DVD, master Betacam, 3'50'',1999 

• Artur Żmijewski, KRWP, format DVD, master Betacam, 7'30'', 2000 

• E. Bland, The Cry of Jazz [34 min.] (1959) 

• Tamra Davis, Jean Michel Basquiat, Radiant Child, (2010) 

• Christian Marclay, Telephones (1995) 

• DJ Spooky, Terra Nova (2009) 

• R. Scott, Blade Runner (1984) 

• H. Richter. Dreams that money could buy (1947) 

• G. Jacopeto, F. Prospero, Mondo cane (1962) 

http://obieg.pl/recenzje/1113
http://bylecoq.w.interia.pl/text/paryz_stolica.htm
http://nowakrytyka.pl/spip.php?article203
http://www.oska.org.pl/biuletyn/6/64.pdf
http://www.magazyn.c22.eu/archiwum/nr_26/archiwum_nr26_tekst_5.htm
http://www.magazyn.c22.eu/archiwum/nr_26/archiwum_nr26_tekst_5.htm


• V. Acconci, Undertone (1972) 

• M. Abramović, Balkan Baroque (1997) 

• K. Kozyra, W sztuce marzenia stają się rzeczywistością (2006) 

• S. Żiżek, Z-boczona historia kina (2006) 

• Ch. Chaplin, Modern times (1936) 

• Ch. Workman, Superstar: The Life and Times of Andy Warhol (1990) 

• [filmy Oskara Dawickiego] 

 

Cel zajęć. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z elementarną wiedzą, dotyczącą sztuki 

współczesnej. Wiedza ta pozwala uzyskać umiejętność interpretacji sztuki XX i XXI w. z 

wielu perspektyw. Wiedza uzyskana na zajęciach pozwoli zrozumieć przemiany jakie zaszły 

w kulturze artystycznej od początku XX w. po dziś dzień w kontekście ważnych problemów 

polityczno-społecznych. Pozwoli zdobyć przede wszystkim umiejętność swobodnego 

poruszania się w obszarze zagadnień sztuki współczesnej i zrozumienia jej złożonej 

problematyki także w perspektywach nowych metofologii badawczych, takich jak 

postcolonial studies, gender studies, performance studies. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności, wiedza, kompetencje 

• zdobywanie wiedzy na temat przemian, jakie zaszły w sztuce od początków XX w. po 

dziś dzień, 

• umiejętność rozróżniania poszczególnych koncepcji myśli awangardowej, 

• umiejętność analizy i interpretacji zjawisk w sztuce współczesnej, 

• umiejętność swobodnego poruszania się w obszarze zagadnień sztuki współczesnej i 

zrozumienia jej złożonej problematyki, 

• umiejętność dyskusji nad problemami współczesnej kultury, 

• udział w życiu kulturalnym. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 2 

Wiedza – 3 

Postawy – 2 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %). 

55. Dyskusja dydaktyczna (przeglądy grupowe połączone z dyskusją) – 20% 

56. Egzamin ustny związany z dyskusją na temat problemów w sztuce współczesnej – 80% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

4 2 1 1 0 

 

A – godziny kontaktowe, B – czas na lektury, C – czas na przygotowanie się do zajęć, D – czas 

na przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

 



Prerekwizyty. 

Nie są wymagane. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

• W pełni wyposażona sala wykładowa posiadająca stanowiska pracy dla 12-15 studentów 

(stoły robocze, krzesła, przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu). 

• Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi 

normami. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego.  

• Przenośny komputer (z twardym dyskiem powyżej 100 GB i ponad 2GB pamięci RAM), 

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

 
Dr Aleksander Zbrzezny  

Słownik Pojęć i Terminów Filozoficznych dla studentów I roku 
 

Przedmiot. 

Słownik pojęć i terminów filozoficznych 

3-letnie studia licencjackie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/1/NO/31 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Nauczanie ogólne 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Nauczanie ogólne 

 

Rok I LIC II LIC III LIC I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS 2 2 – – – – – – – – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
2 2 – – – – – – – – – – 

Rodzaj zaliczenia zal egz – – – – – – – – – – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny 
 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

Wykład kursowy (zajęcia zbiorowe, będące systematycznym, autorskim kursem przedmiotu). 

 

Język wykładowy. 

Polski 

 

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 

dr Aleksander Zbrzezny 



 

Wymagania wstępne. 

Zdany egzamin wstępny na Wydział Grafiki. 

 

Wymagania końcowe. 

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przedstawienie pracy pisemnej w każdym semestrze. 

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym, dotyczącym treści zajęć, podręcznika oraz 

przygotowanych prac semestralnych. 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Wprowadzenie 

97. Czym jest filozofia? Specyfika myślenia filozoficznego na tle innych ludzkich 

aktywności, miejsce filozofii w kulturze i jej relacja wobec nauki. Argumentacja i 

abstrakcyjna pojęciowość jako cechy wypowiedzi filozoficznych. Przedmiot filozofii. 

Początki filozofii. Filozofia wobec mitu. Kwestie organizacyjne. 

98. Główne działy refleksji filozoficznej: ontologia, epistemologia, etyka, estetyka.  

99. Czym jest metafizyka?  

100. Specjalizacja filozofii w wieku XX.  

Ontologia 

61. Słownik pojęć: idealizm. Od Platona do Hegla.  

62. Realizm i stanowiska antyidealistyczne. Od Arystotelesa do neopozytywizmu. 

63. Splot naukowego i filozoficznego obrazu świata. Historia pojęcia nieskończoności. 

64. Współczesne ujęcia ontologii.  

Epistemologia 

• Teoria poznania w starożytności. Demokryt, Platon, Arystoteles, Plotyn, św. Augustyn. 

• Czym jest racjonalność? Nowożytny racjonalizm i jego przedstawiciele. (Kartezjusz, 

Spinoza, Leibniz). 

• Nowożytny empiryzm: Bacon, Hobbes i Locke.  

• Sceptycyzm antyczny i nowożytny. Pirron i Hume. 

• Transcendentalizm Immanuela Kanta. 

Etyka 

82. Systemy i przekonania etyczne starożytności. Ewolucja pojęcia cnoty (Homer, Sokrates, 

Platon, Arystoteles). Etyka stoików, odmiany hedonizmu. 

83. Refleksja etyczna Immanuela Kanta. 

84. Utylitaryzm jako stanowisko etyczne. 

85. Współczesne dylematy etyczne: eutanazja, aborcja, prawa zwierząt. 

Filozofia polityki i filozofia społeczna  

80. Filozofia polityczna: liberalizm, konserwatyzm. 

81. Filozofia polityczna: socjalizm, feminizm. 

82. Teorie umowy społecznej: od Rousseau do Rawlsa. 

83. Społeczeństwo obywatelskie i państwo – różne koncepcje. 

84. Myśl Karola Marksa. 

Estetyka 

82. Narodziny estetyki w XVIII wieku a wcześniejsza refleksja o pięknie i sztuce.                  

83. Główne kategorie estetyczne.  

84. Współczesne dylematy estetyki.   

Filozofia jako krytyka kultury 

81. Główne pojęcia myśli F. Nietzschego. 

82. Główne pojęcia teorii Freuda. 

83. Teoria krytyczna Szkoły Frankfurckiej. 



Strategie filozofowania 

116. Subiektywizm i obiektywizm. Myślenie systemowe i anty-systemowe. 

117. „Jednostkowość” filozofa – Pascal, Kierkegaard, Stirner.  

118. Między deskryptywizmem i utopią. Co robi filozof? Opisuje czy projektuje    

119. rzeczywistość? Co robi artysta? Czy ma jakąś funkcję społeczną? Od Waltera 

Benjamina, przez Kosutha do Ranciere’a.  

Filozofia współczesna 

• Nurty filozofii współczesnej: fenomenologia, egzystencjalizm, hermeneutyka. 

• Nurty filozofii współczesnej: filozofia analityczna, filozofia nauki. 

• Czym jest „nowoczesność”? Kiedy się zaczęła? Czy się skończyła? Czym jest    

postmodernizm? 

• Filozofowie o nowych mediach, globalizacji, przemianach naszej codzienności. 

 

Kryteria oceny. 

• Ocena wiedzy w określonym w programie zakresie. 

• Ocena samodzielności prac semestralnych. 

• Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Grafiki skali punktacji. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

Podręczniki: 

57. Sikora, Spotkania z filozofią. 

58. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. 

Literatura polecana: 

25. Koyre, Od zamkniętego świata do nieskończonego wszechświata. 

26. Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej. 

27. W. Jaeger, Paideia. 

28. N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu. 

29. B. Skarga (red.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. 1-5, wybrane hasła. 

Lektury, na podstawie których student może pisać prace semestralne: 

• Platon, Obrona Sokratesa, Uczta, Państwo. 

• Epiktet, Encheiridion. 

• Marek Aureliusz, Rozmyślania. 

• Kartezjusz, Rozprawa o metodzie. 

• Leibniz, Monadologia. 

• Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego. 

• Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności. 

• Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. 

• Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra. 

• Ortega y Gasset, Bunt mas. 

• Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, Paryż II cesarstwa wg 

Baudelaire’a.  

• Huizinga, Homo ludens. 

• Fromm, Ucieczka od wolności. 

• Debord, Społeczeństwo spektaklu. 

• Baudrillard, Symulakry i symulacja. 

• Sacks, Mężczyzna, który pomylił swoja żonę z kapeluszem.  

• Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej. 

• Sartori, Homo videns. Telewizja i post-myślenie. 

 

Cel zajęć. 



Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi ideami, pojęciami i terminami 

filozoficznymi. Przegląd najważniejszych stanowisk filozoficznych ma umożliwić 

elementarną orientację w intelektualnej historii Europy. Student powinien poznać filozoficzne 

narzędzia interpretacji rzeczywistości – pojęciowość, metody argumentacji i tradycję 

proponowanych rozwiązań. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

13. poprawnego stosowania podstawowych pojęć filozoficznych; 

14. czytania i interpretacji tekstu filozoficznego; 

15. słuchania ze zrozumieniem prezentacji idei i argumentów filozoficznych; 

16. przytoczenia poglądów kilku klasycznych filozofów. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

6. podstawowej terminologii filozoficznej; 

7. znajomości zakresów subdyscyplin filozoficznych: ontologii, epistemologii, etyki,   

filozofii społecznej, estetyki; 

8. znajomości głównych systemów filozoficznych starożytności, nowożytności i  

współczesności; 

9. znajomości i rozumienia historycznego charakteru kształtowania się idei filozoficznych; 

10. związków refleksji filozoficznej z innymi obszarami życia społecznego – polityką, 

ekonomią, etyką, sztuką; 

11. znajomości idei i argumentów wybranych klasycznych autorów filozoficznych. 

 

Inne kompetencje (postawy) – student/ absolwent powinien być zdolny do: 

 otwarcia na nowe idee i gotowości do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i 

argumentów; 

 dbałości o precyzję językową/pojęciową; 

 krytycznej oceny wybranych elementów współczesnej rzeczywistości kulturowej i 

społecznej. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 1 

Wiedza – 3 

Postawy – 2 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %). 

7. egzamin – 100% 

8. prace semestralne – 20% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

4 2 2 0 0 

 

A – godziny kontaktowe, B – czas na lektury, C – czas na przygotowanie się do zajęć, D – czas 

na przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 



 

Prerekwizyty. 

Nie określono. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

 W pełni wyposażona sala wykładowa posiadająca stanowiska pracy dla 12-15 studentów 

(stoły robocze, krzesła, przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu). 

 Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi 

normami. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego.  

 Przenośny komputer (z twardym dyskiem powyżej 100 GB i ponad 2GB pamięci RAM), 

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

 Tablica, kreda, markery. 

 
Mgr Renata Senktas 

Język angielski dla studentów II roku 

Przedmiot. 

Lektorat z języka angielskiego 

3-letnie studia licencjackie 

Kod przedmiotu.  

G/N/1/NO/36 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Nauczanie ogólne 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Nauczanie ogólne 

 

Rok I LIC II LIC III LIC I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS – – 1 1 – – – – – – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – 2 2 – – – – – – – – 

Rodzaj zaliczenia – – zal zal – – – – – – – – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny 
 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

Lektorat – zajęcia mają pomóc studentom w osiągnięciu kompetencji językowej i 

komunikacyjnej na poziomie ponadśredniozaawansowanym i przygotować ich do egzaminu 

B2. Na zajęciach stosowane będą różne metody nauczania i wielorakie rodzaje ćwiczeń: 

wykład (w przypadku wybranych zagadnień gramatycznych), prezentacja, prezentacja 

multimedialna (przygotowana zarówno przez wykładowcę, jak przez studentów), dialog 

dydaktyczny (korekta prac pisemnych), dyskusja, ćwiczenia gramatyczne, słuchanie tekstu i 

odpowiadanie na związane z nim pytania, projekcja filmu, etc. 



 

Język wykładowy. 

Angielski, polski 

 

Imię i nazwisko wykładowcy (także całego zespołu w danej pracowni). 

Mgr Renata Senktas 

 

Wymagania wstępne. 

Zaliczony pierwszy rok lektoratu z języka angielskiego. 

 

Wymagania końcowe. 

Napisana praca semestralna (w pierwszym semestrze). 

Zdany test (w semestrze drugim). 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Zajęcia mają na celu pomóc studentom komunikować się w języku angielskim w mowie i 

piśmie na poziomie ponadśredniozaawansowanym. Szczególny nacisk będzie położony na 

umiejętności komunikacyjne. Dobierając tematy, skupimy się na materiale związanym ze 

sztukami plastycznymi, tak, aby zajęcia z języka angielskiego były ściśle związane z 

tematyką studiów i artystycznymi zainteresowaniami studentów: 

 

Najważniejsze zagadnienia programowe: 

65. Zajęcia organizacyjne i wprowadzające. Film dokumentalny o nowojorskiej scenie 

artystycznej Painter’s Painting. 

66. Gastronomia. Zmiana nawyków żywieniowych we współczesnych społeczeństwach. 

Rodzajniki a i the. 

67. Graffiti. Lektura tekstu o graffiti Banksy’ego i dyskusja. Idiomy związane z kolorami. 

68. Próba przekładu fragmentu artykułu o chińskim artyście Cai Guo Qiang. 

69. Ćwiczenia i artykuły poszerzające słownictwo z zakresu sztuk plastycznych (teksty na 

temat litografii). 

70. Symulacja egzaminu ustnego. Lektura wybranych losowo krótkich artykułów z gazet, 

streszczenie, dyskusja z pozostałymi studentami. 

71. Rozumienie ze słuchu. Uzupełnianie tekstu piosenki. Wywiady z artystami – odpowiedzi 

na pytania. 

72. Prezentacje studentów dotyczące ich zainteresowań artystycznych i akademickich. 

73. Reklama – słuchanie dialogu, lektura tekstów, dyskusja, opisanie własnej 

wyimaginowanej kampanii reklamowej (na piśmie). Studia. Nauka i życie studenckie. 

Dyskusja i ćwiczenia poszerzające słownictwo. 

74. Postanowienie noworoczne (lektura tekstu, słownictwo, dyskusja). 

75. Omówienie prac i testu, korekta błędów. 

 

Kryteria oceny. 

• Ocena pracy semestralnej. 

• Ocena testu końcowego. 

• Ocena zaangażowania na zajęciach (obecność, lektura tekstów, udział w dyskusji). 

• Ocena poziomu publicznej prezentacji (przygotowanie prezentacji nie jest obowiązkowe). 

• Skala ocen określona jest według obowiązującej na Wydziale Grafiki skali punktacji. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 



86. Artykuły prasowe (Newsweek, The Huffington Post), krótkie teksty literackie (np. Larry 

Rivers I Frank O’Hara, How to Proceed in the Arts). 

87. Lektura anglojęzycznych blogów artystycznych, np. How to Succeed in the Arts Without 

Really Trying: http://renaissancebros.wordpress.com/2011/03/24/how-to-succeed-in-the-

arts-without-really-trying/ 

88. Wybrane fragmenty z podręcznika Enterprise 4 Intermediate, i innych, dostosowane do 

umiejętności studentów. 

 

Cel zajęć. 

85. Doskonalenie zdolności komunikowania się w języku angielskim. 

86. Rozbudowanie słownictwa, ze szczególnym naciskiem na słownictwo dotyczące sztuk 

plastycznych i szeroko pojętej humanistyki. 

87. Rozumienie artykułów, tekstów, filmów dotyczących problematyki związanej z 

kierunkiem studiów. 

88. Poszukiwanie własnego języka wypowiedzi, klarowne wyrażanie swoich poglądów w 

mowie i w piśmie. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

85. zrozumienie krótkiej wypowiedzi, wykładu lub dyskusji; 

86. zrozumienie krótkiego artykułu prasowego dotyczącego sztuki; 

87. napisanie krótkiego listu, recenzji; 

88. wygłoszenie krótkiej prezentacji na temat swoich zainteresowań akademickich i 

artystycznych. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

84. bogatego słownictwa dotyczącego sztuk plastycznych; 

85. wiadomości gramatycznych na poziomie ponadśredniozaawansowanym. 

 

Inne kompetencje (postawy) – student/ absolwent powinien być zdolny do: 

umiejętność dedukowania znaczeń słów i fraz na podstawie kontekstu wypowiedzi;  

budowania spójnej wypowiedzi (w mowie i w piśmie), popartej rzeczowymi 

argumentami. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 3 

Wiedza – 3 

Postawy – 2 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %). 

• praca semestralna – 30% 

• test ze słownictwa – 30% 

• udział w dyskusjach podczas zajęć – 20% 

• prezentacja – 20% 

 

 

 

 



Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

2 1 1 0 0 

 

A – godziny kontaktowe, B – czas na lektury, C – czas na przygotowanie się do zajęć, D – czas 

na przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 

Student powinien mieć zaliczony pierwszy rok lektoratu z języka angielskiego. Powinien też 

potrafić komunikować się w języku angielskim, a przede wszystkim nie bać się używania 

języka obcego w różnych sytuacjach i kontekstach (popełnianie błędów i wyciąganie z nich 

wniosków stanowi ważną część procesu akwizycji języka obcego). 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

59. W pełni wyposażona sala wykładowa posiadająca stanowiska pracy dla 12-15 studentów 

(stoły robocze, krzesła, przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu). 

60. Odpowiednie oświetlenie dzienne i sztuczne stanowisk pracy zgodne z właściwymi 

normami. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego.  

61. Przenośny komputer (z twardym dyskiem powyżej 100 GB i ponad 2GB pamięci RAM), 

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

62. Tablica, kreda. 

 


