
Sylabus  

Rok akademicki 2016/2017 

 Prof. zw. Andrzej Węcławski 

Przedmiot,  

Grafika warsztatowa 

2,5-letnie studia niestacjonarne magisterskie,  

(dyplomująca) 

Kierunek 

Grafika. 

Specjalność 

Kształcenie kierunkowe. 

Typ przedmiotu 

Specjalizacja, druga specjalizacja. 

Rok I, II ,III  

Semestr 1 2 3 4 5  

Ilość godzin w tygodniu – 6 

Rodzaj zaliczenia – zaliczenie ze stopniem, egzamin komisyjny 

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 4 4 6 – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – – – – – 4 4 4 4 4 – 

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

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny 
 

 

Metody nauczania 

1. Wykład (zajęcia zespołowe w formie prezentacji lub prelekcji). 

2. Prezentacja (pokazy warsztatowe związane z realizowanymi zadaniami). 

3. Prezentacja multimedialna (projekcje filmów o sztuce, omawianie pozycji książkowych 

i katalogów z wystaw w ramach biblioteki pracowni). 

4. Ćwiczenia warsztatowe (zajęcia indywidualne i zespołowe ćwiczące umiejętność 

posługiwania się tradycyjnym i cyfrowym warsztatem graficznym). 

5. Ćwiczenia kreacyjne (stymulowanie indywidualnego rozwoju artystycznego i kreacyjnych 

cech studenta poprzez indywidualizację programu nauczania). 

6. Dialog i dyskusja dydaktyczna (okresowe przeglądy i dyskusje na temat 

realizowanych prac). 

7. Seminarium magisterskie (cykl zajęć przygotowujących studentów do obrony pracy 

magisterskiej). 

8. Projekt indywidualny (realizacja zadań indywidualnych połączonych z pokazem 



publicznym). 

Język wykładowy 

Polski, angielski. 

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

prof. zw. Andrzej Węcławski 

dr Kamil Zaleski 

Wymagania wstępne 

Zaliczony z wynikiem pozytywnym komisyjny przegląd po pierwszym roku studiów. 

Wymagania końcowe 

1. Umiejętność oryginalnej, własnej wypowiedzi artystycznej. 

2. Umiejętność świadomego korzystania z warsztatu artysty grafika. 

3. Umiejętność kreacyjnego i twórczego łączenia tradycyjnych i cyfrowych technik warsztatu 

graficznego. 

4. Umiejętność kreatywnego poszukiwania rozwiązań twórczych w obrębie grafiki 

artystycznej. 

5. Publiczna prezentacja własnej twórczości podczas komisyjnego egzaminu dyplomowego. 

Treści programowe nauczania 

Program obejmuje współczesne i klasyczne metody druku stosowane w grafice artystycznej. 

Wykorzystanie współczesnego warsztatu graficznego/druku cyfrowego, offsetowego, 

transferu między technikami/w korelacji z tradycyjnymi technikami druku wklęsłego 

i wypukłego jako istotny bodziec kreacyjny w procesie dydaktycznym i twórczym. 

Poszerzenie zakresu pojmowania i oddziaływania współczesnej grafiki , zmiana jej definicji, 

problem zastosowania niematerialnej matrycy, cyfrowa technologia jako źródło kreacji, 

grafika wielkoformatowa i jej miejsce w przestrzeni publicznej, użycie grafiki artystycznej do 

pokazów multimedialnych i instalacji graficznych. Rozwijanie osobowości i kreatywności 

studenta ma w konsekwencji doprowadzić do przygotowania i zrealizowania pracy 

dyplomowej. Praca dyplomowa ma być świadectwem jego dojrzałości artystycznej 

i wyznaczać dalszy kierunek jego rozwoju. Głównymi celami programowymi są: 

1. Rozwijanie kreatywnej i artystycznej wrażliwości studenta, jego rozwój intelektualny, 

kształtowanie jego indywidualności artystycznej oraz przekazywanie wiedzy w zakresie 

współczesnych środków wykorzystywanych w grafice artystycznej. 

2. Przygotowanie studenta do twórczego posługiwania się złożonym technologicznie 

współczesnym i tradycyjnym warsztatem graficznym. Łączenie tradycyjnych technik 

graficznych z metodami druku cyfrowego i elementami nowych mediów. 

3. Rozwijanie umiejętności swobodnego wykorzystywania warsztatu graficznego 

do wyrażania koncepcji artystycznych studenta. Zajęcia z grafiki warsztatowej mają 

rozszerzać twórcze zainteresowania studenta, wzbogacać jego osobowość artystyczną, 

rozwijać wyobraźnię i zainteresowanie sztuką. 

 

 

Kryteria oceny 



1. Ocena zadań realizowanych w ramach programu pracowni. 

2. Zaangażowanie w realizację programu. 

3. Indywidualna ocena artystycznego rozwoju studenta. 

4. Okresowe i semestralne przeglądy zaliczeniowe. 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w punktach 

ECTS. 

Całość ECTS A B C D E 

22 14 2              4 2 0 

 

 

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 

Beth Grabowski, Bill Fick „Grafika – techniki i materiały”, Universitas, Kraków, 2011 

Katalogi z wystaw graficznych: 

Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, 

Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, 

IMPRINT 2008, 2011 w Warszawie, 

Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu 

Strony www: 

www.pracownia6.com 

www.triennial.cracow.pl, Dyplomy Grafika 

www.icondata.triennial.cracow.pl (Icon Data 2011), 

www.imprint.asp.waw.pl                                                                                                                           

Facebook: Galeria Pracowni nr 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imprint.asp.waw.pl/


Sylabus 

 

Mgr Tadeusz Walentowicz 

Katedra Historii Sztuki i Teorii Kultury 

 

Przedmiot: Konwersatorium lekturowe antropologiczno-filozoficzne 

2,5-letnie studia magisterskie 

  

Kod przedmiotu 

 

Kierunek: Grafika 

 

Specjalność 

 

Typ przedmiotu: obowiązkowy, I rok niestacjonarnych studiów magisterskich, semestr letni 

 

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 – – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – – – – – – 

2 
– – – – 

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

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny 

 

 

Metody nauczania ( forma zajęć) 

 

Konwersatorium – zajęcia grupowe z udziałem prowadzącego w roli moderatora służące 

wspomaganiu indywidualnych predyspozycji  studentów w dziedzinie badań nad ludzką 

kulturą. 

 

 

Język wykładowy  

polski 

 

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

Tadeusz Walentowicz 

 

Wymagania wstępne 

Wpisanie na I rok studiów II stopnia; zaliczenie Konwersatorium lekturowego w I semestrze. 

 

 

Wymagania końcowe 



Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywność w postaci 

referowania zadanych tekstów oraz uczestnictwo w dyskusji w trakcie zajęć.  

 

 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć) 
1. Temat: Starożytna poetyka i teatr     
2. Temat: Czas (I)     
3. Temat: Czas (II)  
4. Temat: Przestrzeń 
5. Temat: Ludzkie ciało   
6. Temat: Emocje i ich opanowywanie   
7. Temat: Seksualność człowieka    
8. Temat: Gra i zabawa   
9. Temat: Przemoc  
10. Temat: Język i kultura oralna 
11. Temat: Pismo jako element kształtowania ludzkiej kultury 
12. Temat: Komunikacja elektroniczna: komputer 
13. Temat: Komunikacja elektroniczna: Internet 
14. Temat: Globalizacja a sytuacja jednostki we współczesnym świecie 

        

Kryteria oceny: 
Ocena stopnia zaangażowania w realizację programu. 

Ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania dotyczących specjalizacji w kontekście  

interdyscyplinarnego kształcenia. 

Ocena  poziomu publicznej prezentacji analizy dostarczonych przez prowadzącego tekstów. 

Skala ocen określona jest według punktacji obowiązującej na Wydziale Grafiki. 

 

Literatura (piśmiennictwo) do poszczególnych tematów: 

 
1. Temat: Starożytna poetyka i teatr     
Lektura:  

a.    Arystoteles – „Poetyka” (całość) 
b. Oliver Taplin – „Tragedia grecka w działaniu” (fragmenty) 

2. Temat: Czas (I)     
Lektury:  

a. Św. Augustyn – „Wyznania”, ks. XI 
b. Aron Guriewicz – „Cóż to jest ... czas?” (w: tegoż, „Kategorie kultury średniowiecznej”, 

fragment) 
3. Temat: Czas (II)  
Lektury:  

a. Francis C. Haber – „Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu” (w: „Czas w kulturze”, strony 
375 – 402) 

b. Mircea Eliade – „Czas święty i mity” (w: tegoż, „Sacrum, mit, historia”) 



4. Temat: Przestrzeń    
      Lektury: 

a. Yi-Fu Tuan – „Ciało, relacje międzyludzkie i wartości przestrzenne” (w: tegoż, „Przestrzen i 
miejsce”) 

b. Edward T Hall – Ukryty wymiar (w: tegoż, „Ukryty wymiar”) 
c. Mircea Eliade – Święty obszar i sakralizacja świata (w: tegoż, „Sacrum, mit, historia”) 

5. Temat: Ludzkie ciało   
Lektury: 

a. Marcel Mauss – „Sposoby posługiwania się ciałem” (w: „Antropologia kultury”, strony 185 
– 195) i Antoni Kępiński – „Twarz, ręka” (w: „Antropologia kultury”, strony 196 – 207) 

b. Anna Wieczorkiewicz – „Muzeum ludzkich ciał. Anatomia spojrzenia” (fragmenty) 
6. Temat: Emocje i ich opanowywanie   
Lektury: 

a. Norbert Elias – „O średniowiecznych formach towarzyskich” i „Zmiana form zachowania w 
epoce Odrodzenia” (w: tegoż, „Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu”) 

b. Norbert Elias – „O zachowaniu się przy stole”, „O przemianach w postawie wobec potrzeb 
naturalnych”, „O wycieraniu nosa” i „O spluwaniu” (w: tegoż, „Przemiany obyczajów w 
cywilizacji Zachodu”) 

7. Temat: Seksualność     
Lektury: 

a. Norbert Elias – „O zachowaniu w sypialni” i „Ewolucja postaw wobec stosunków 
seksualnych” (w: tegoż, „Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu”) 

b. William Graham Sumner – „Rozdział: IX. Obyczaje seksualne” (w: tegoż: „Naturalne 
sposoby postępowania w gromadzie”) 

8. Temat: Gra i zabawa   
Lektury:  

a. Roger Caillois – „Gry i ludzie” (fragmenty) 
b. Johan Huizinga – „Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury” (fragmenty) 

9. Temat: Przemoc  
Lektury: 

a. Norbert Elias – „O przeobrażeniach popędu agresji” (w: tegoż, „Przemiany obyczajów w 
cywilizacji Zachodu”) 

b. Wolfgang Sofsky – „Traktat o przemocy” (fragmenty) 
10. Temat: Język i kultura oralna 
Lektury: 

a. Walter J. Ong – „Nieco o psychodynamice oralności” (w: tegoż, „Oralność i piśmienność. 
Słowo poddane technologii”) 

b. Eric A. Havelock – „Przedmowa do Platona” (fragmenty) 
c. Richard Leakey – „Sztuka mówienia”  (w: „Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór 

tekstów”) 
11. Temat: Pismo   
Lektura: 

a. Walter J. Ong – „Pismo przekształca świadomość” (w: tegoż, „Oralność i piśmienność. 
Słowo poddane technologii”) 



b. Marshall McLuhan – „Słowo pisane, czyli oko zamiast ucha” (w: „Antropologia słowa. 
Zagadnienia i wybór tekstów”) 

c. Platon – „O wynalazku liter” (fragment dialogu pt. „Fajdros”) (w: „Antropologia słowa. 
Zagadnienia i wybór tekstów”) 

12. Temat: Komunikacja elektroniczna: komputer 
Lektura: 

a. Jay David Bolter – “Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w wieku komputera” (fragmenty) 
b. Nicholas Negroponte – „DNA informacji” (w: „Nowe media w komunikacji społecznej w XX 

wieku”, projekt i redakcja naukowa Maryla Hopfinger) 
13. Temat: Komunikacja elektroniczna: Internet 
Lektura: 

a. Charles Jonscher – „Życie okablowane. Kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego?” 
(fragmenty) 

b. Pierre Lévy – „Drugi potop” (w: „Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku”, 
projekt i redakcja naukowa Maryla Hopfinger) 

14. Temat: Globalizacja a sytuacja jednostki we współczesnym świecie 
Lektura: 

a. Zygmunt Bauman – „Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika” (fragmenty) 
b. Stiglitz Joseph – „Globalizacja”  i  tegoż „Wizja sprawiedliwej globalizacji” (fragmenty) 

 

Cel zajęć 

1. Przekaz wiedzy dotyczącej problematyki antropologicznej. 
2. Kształtowanie umiejętności analizowania tekstów z zakresu antropologii kultury. 
3. Kształtowanie umiejętności publicznego wypowiadania się i uczestniczenia w dyskusjach na 

tematy dotyczące zagadnień z zakresu humanistyki.  
 

 

Zamierzone efekty kształcenia w punktach – to niezbędne do macierzy KRK dla 

wydziału 

 
Wiedza- student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

 

1. Wybranych pojęć z zakresu antropologii kultury. 

2. Wybranych zagadnień i stanowisk z zakresu antropologii kultury. 

 

Umiejętności -  student/absolwent powinien być zdolny do: 
 

1. Analizowania tekstów z zakresu antropologii kultury. 

2. Publicznego przedstawiania treści ważnych tekstów z zakresu antropologii kultury. 

3. Prowadzenia dialogu dotyczącego zagadnień z zakresu antropologii kultury.  

 

 

 

 



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

 

1. Stosowania zasady abstrakcji w myśleniu dotyczącym problemów antropologicznych. 

2. Dobierania odpowiednich tekstów, przydatnych w pracy twórczej, z zakresu antropologii 

kulturowej. 
 

Wartościowanie efektów w skali 1:3  

Umiejętności 3 

Wiedza 3 

Postawy 2 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %) 
 

-      uczestnictwo w rozmowie w trakcie konwersatorium – 60% 

-      prezentacja zadanych do zreferowania na zajęciach tekstów – 40 %  

 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

1 1 0 0 

 

 

 

Prerekwizyty 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych 
Odpowiednio duża i umeblowana (stoły ustawione tak, by wszyscy studenci i prowadzący stale mogli 

się widzieć, ergonomiczne krzesła) sala, dobrze oświetlona, wyposażona w tablicę i pisaki. 

 

 
 

 

 

 

 



WYKŁADOWCA 

Dr hab. Jan Stanisław Wojciechowski, kulturoznawca (specjalista zarządzania kulturą, 

kurator wystaw), krytyk sztuki, artysta. W latach 1990-1996 dyrektor artystyczny Centrum 

Rzeźby Polskiej w Orońsku, do roku 2015 członek Rady Programowej CRP (w l. 2005-2008 

jej przewodniczący). W latach 1996-2001 dyrektor Instytutu Kultury MKiDN. W latach 2000-

2014 wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2006-2012 profesor UKSW, 

kierownik Katedry Antropologii Kulturowej.   

Organizuje wystawy, realizuje zbiorowe projekty artystyczne w przestrzeniach publicznych, 

muzeach i galeriach sztuki. Kurator takich m.in. wystaw jak: CDN pod mostem 

Poniatowskiego w Warszawie (1977), Nowoczesna rzeźba polska, CRP w Orońsku (1992), 

Sztuka III RP, CRP (2003). Rzeźbi, tworzy instalacje przestrzenne, fotografie i filmy. Pisze i 

wykłada na temat współczesnej kultury artystycznej w kontekście problemów zarządzania i 

polityki kulturalnej. Autor takich książek m.in.: Współczesne życie artystyczne-zagadnienia 

wybrane Instytut Kultury, Warszawa 1987, Postmodernistyczna kultura sztuk pięknych, IK, 

Warszawa 1995, Kultura i polityki, Uniwersytet Jagielloński Kraków 2004, Władze widzenia 

UJ, Kraków 2015. 

PRZEDMIOT  

Sztuka, polityka, pieniądze. Sytuacja artysty w świecie współczesnym 

Sztuka, polityka, pieniądze. Sytuacja artysty w świecie współczesnym 

Rok I mgr I mgr II mgr II mgr III mgr  

Semestr 1 2     

Punkty ECTS 1 1     

Ilość godzin w tygodniu 2 2     

Rodzaj zaliczenia egz egz     

Legenda zal. zaliczony; zst zaliczenie z stopniem; egz - 

egzamin; ekm egzamin komisyjny 

 

METODY NAUCZANIA 

Wykład monograficzny (z elementami wizualnej prezentacji) i konwersatorium (rozmowy) z 

elementami prac projektowych (projektu kulturowego) 

JĘZYK WYKŁADOWY 

Polski 

1. Trajektorie sukcesu zawodowego artysty. 

a. Kategorie zawodowe artystów wczoraj i dziś 

b. Rynek pracy artystów, rynek sztuki 

2. Pomiędzy afirmacja a profanacją. Zagrożenia i perspektywy nowych projektów kultury 

wizualnej.  



3. Przegląd projektów artystycznych uczestników zajęć, projektowanie ich społecznego 

obiegu.  

a. Autointerpretacja. Werbalna eksplikacja głównych założeń własnej twórczości 

plastycznej 

b. Autopromocja. Indywidualne projekty publicznych prezentacji. 

 

KRYTERIA OCEN 

Udział i aktywność w części konwersatoryjnej zajęć. Umiejętność wyboru, spośród 

zarysowanych podczas wykładu problemów, własnego pola zainteresowań. Samodzielność 

doboru źródeł informacji i lektur. Konceptualizacja problemu w krótkim tekście i projekt 

środków praktycznego działania.   

WYBRANA LITERATURA 

Ilczuk, Dorota (red.) (2013): Rynek pracy artystów i twórców w Polsce. Raport z badań, 

dostępne na stronie internetowej: http://obserwatorium kultury.byd.pl/wp-

content/uploads/2014/02raport_z zaloncznikami_ostateczny1.pdf  

Białynicka-Birula, Joanna (2008): Rynek sztuki w Polsce. Aspekty prawno-ekonomiczne, 

dostępne na stronie internetowej: 

http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportRynekSzt/rynek_dzieł_sztuki_raport_w.peln

a(1).pdf  

Kozłowski, Michał; Sowa, Jan; Szreder, Kuba (2014): Fabryka sztuki. Podział pracy oraz 

dystrybucja kapitałów społecznych we współczesnej Polsce. Raport z badań Wolnego 

Uniwersytetu Warszawy. Warszawa: Wolny Uniwersytet Warszawy. 

Dudzik, Teresa M.;Ilczuk, Dorota (2013) SOSART. Badanie rynku pracy artystów i twórców 

w Polsce. w: Zarządzanie kulturą 6 (3), s. 125-136.  

Mitchell, W.J.T. (2013) Czego chcą obrazy?, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa  

Bauman, Zygmunt (2007), Z deszczu pod rynnę czyli sztuka między zarządzaniem a rynkiem 

{w:] Szanse etyki we współczesnym świecie, Znak, Kraków  

Golka Marian,(1995) Socjologia artysty, Ars Nowa, Poznań 

WYMAGANIA DOTYCZACE POMOCY DYDAKTYCZNYCH 

Jak wyżej 

 



WYMAGANIA WSTĘPNE  

WYMAGANIA KOŃCOWE 

Obecność na zajęciach, praca semestralna (esej lub projekt semestralny) 

TREŚCI PROGRAMOWE (treść zajęć) 

Wykład i konwersatorium Sztuka, polityka pieniądze. Sytuacja artysty w świecie 

współczesnym (60 godzin) usytuować można w obszarze socjologii sztuki lub w nieco 

szerszym metodologicznie kontekście antropologii artysty. Wykład (30 godzin w pierwszym 

semestrze) i konwersatorium z elementami projektowania (30 godzin w drugim) ma 

wyposażyć studenta w wiedzę na temat artysty jako współczesnej, społecznej kategorii 

zawodowej. Jest to wiedza teoretyczna: ewolucja pojęcia artysty jak i praktyczna w znaczeniu 

wiedzy o formach organizacyjnego funkcjonowania artysty, typach zrzeszeń zawodowych, 

formach zarobkowania, regulacjach prawnych, kontekstach ustroju kultury w danym typie 

organizacji społeczno/gospodarczej i politycznej państwa. W pierwszym semestrze mowa 

zatem będzie o sztukach wizualnych i ich zróżnicowanej formie warsztatowej i treściowej 

(sztuka po-nowoczesna) oraz o organizacjach służących ich wytwarzaniu (warsztaty, 

instytucje artystyczne, przemysły kultury), finansowania (granty, stypendia, różne formy 

zatrudnienia artystów), upowszechnianiu (współczesne formy organizacji wystaw, polityka 

artystyczna, polityka kulturalna państwa). W miarę pojawiania się pytań i zainteresowania 

studentów (konwersatorium) wprowadzone będą elementy wiedzy o społecznej komunikacji 

wizualnej, socjologii i ekonomiki sztuki oraz formach dyskursu kulturoznawczego na temat 

sztuki. Po omówieniu historycznego tła współczesnego ustroju kultury w Polsce (na 

przykładzie jego przemian od PRL do III RP) nacisk położony zostanie na najbardziej 

aktualne wydarzenia z obszaru kultury wizualnej (ostatnie wystawy, konferencje, polemiki 

publiczne) dostępne w instytucjach krajowych i zagranicznych (europejskich) oraz w sieci. W 

drugim semestrze wprowadzone zostaną elementy projektowania ścieżki rozwoju 

zawodowego w oparciu o prezentacje indywidualnego dorobku artystycznego uczestników 

zajęć.  

Przykładowe  zagadnienia wykładane i dyskutowane: 

4. Konteksty społeczno/organizacyjne, „pole sztuki” , ustroje kultury, art world 

a. „Kultura dla mas”. Polityka kulturalna PRL jako projekt totalny 

b. Między propagandą a cenzurą 

c. 1949-1989 - proces ideowej, artystyczno/estetycznej  polityczno/gospodarczej erozji 

polityki kulturalnej PRL 

d. „Masy dla kultury”. III RP jako projekt polityczno/kulturowy 

e. Od wolnego rynku w kulturze do nowej roli sektora publicznego i polityki kulturalnej 

państwa i samorządów 

f. Wektory transformacji ustroju kultury w Polsce 

g. Ewolucja programów polityki kulturalnej państwa  
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Wojciechowski Jan St.(2004), Przykład przemian polskiej kultury sztuk pięknych [w:] Kultura 

i polityki, Wyd. UJ, Kraków  

Throsby, David; Zednik,, Anita (2011): Multiple job-holding and artistic careers: some 

evidence. W: Cultural Trends 20 (1), s. 9-24. 

Bachórz Agata, Krzysztof Stachura, Trajektorie sukcesu artystycznego. Strategie adaptacji 

artystów w polu sztuki, Gdańsk 2016 

CEL ZAJĘĆ 

Celem wykładu i konwersatorium jest: (1) wstępne opisanie złożoności współczesnych 

praktyk zawodowych i możliwości karier w świecie sztuki. (2) wprowadzenie studenta sztuki 

(przyszłego artystę ale także przyszłego projektanta wizualnego obsługującego współczesne 

media i przemysły kultury) w pojęcia stosowane przez krytykę sztuki, socjologię i ekonomikę 

kultury wizualnej. Nie jest to wprowadzenie w arkany naukowych warsztatów tych dziedzin 

lecz skorzystanie z dorobku wiedzy w nich zawartej po to by rozszerzyć świadomość 

przyszłych praktyków sztuk wizualnych, odsłonić pewne możliwości ale także i pułapki 

tkwiące w społecznych systemach organizacji sztuki. Celem jest także (3) ośmielenie 

uczestników zajęć do zastosowania nabytej wiedzy do własnych (indywidualnych) celów 

zawodowych.    

ZAMIERZONE EFEKTY 

Umiejętności: świadomej percepcji praktyk składających się na współczesne życie 

artystyczne; rozpoznawania jawnych i ukrytych związków pomiędzy różnymi typami praktyk 

artystycznych i ich społecznym (politycznym, organizacyjnym) i ekonomicznym kontekstem. 

 Wiedza: wyposażenie studenta w wiedzę dającą możliwość rozwoju w dwóch kierunkach: w 

stronę jej zastosowania do rozwoju własnego życia zawodowego w obranej dziedzinie sztuki 

(projektowania), bądź ku dalszemu, teoretycznemu pogłębianiu tej praktycznej wiedzy, na 

gruncie odpowiednich nauk stosowanych, zwłaszcza kulturoznawstwa i Visual Culture 

Studies 

Postawy: śmielsze przyjmowanie kreatywnej postawy wobec upowszechnionych bądź 

zastanych  instytucji, schematów organizacyjnych i form finansowania sztuki.
 
 

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Podstawą zajęć jest wykład monograficzny zgodnie ze scenariuszem problemów zapisanych 

w sylabusie. Wykład prowadzony będzie przy współudziale studentów przygotowujących 

uzgodnione prezentacje. Po każdych czterech wykładach nastąpi część seminaryjna 

poświęcona przedyskutowaniu omawianych zagadnień.  

PREREKWIZYTY 

Komputer, projektor, dostęp do Internetu. 



1. Wykładowca. 

 

mec. Michał Siciarek 

 

2. Przedmiot. 

 

Prawo autorskie 

 

Prawo Autorskie 

mec. Michał Siciarek 

Rok I  mgr I mgr II mgr II mgr III mgr 

Semestr   1* 
 

1*   

Punkty ECTS   1 
 

1   

Ilość godzin w tygodniu   2 
 

2   

Rodzaj zaliczenia   zst   zst   

Legenda 

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

egzamin komisyjny; pww - przedmiot wolnego wyboru 

 

 

3. Metody nauczania (forma zajęć). 

 

Wykład kursowy (wykład + prezentacja powerpoint) 

Samodzielne prace domowe z wykorzystaniem baz danych online 

 

4. Język wykładowy. 

 

Język polski 

 

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

 

mec. Michał Siciarek 

 

6. Wymagania wstępne. 
 

Zajęcia prowadzone są dla grup z danego roku studiów według decyzji Dziekana. Specyfika 

przedmiotu nie wymaga ukończenia wcześniej żadnych innych zajęć kursowych, dlatego możliwe jest 

umieszczenie ich w planie według innych kryteriów (obłożenie zajęciami na poszczególnych latach 

studiów) 

Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że są najbardziej produktywne w stosunku do studentów, 

którzy są na tyle zaawansowani, że uświadamiają sobie potrzebę posiadania pewnej wiedzy z zakresu 

prawa autorskiego (zwalczanie naruszeń praw do swoich prac, unikanie naruszeń cudzych praw, 

rozumienie  podpisywanych umów, skutki zawarcia w umowach określonych klauzul). Dlatego 

aktualnie wymaganiem jest ukończenie studiów na poziomie licencjackim i zakwalifikowanie się na 

poziom studiów magisterskich 

 

7. Wymagania końcowe. 

 

Zdany egzamin końcowy  

 



8. Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

 

-  zrozumienie istoty ochrony prawa autorskiego – co jest przedmiotem ochrony, jak daleko sięga 

ochrona, jakie działania wobec utworów wymagają zgody uprawnionego, jakie są dopuszczane przez 

prawo bez zgody i pod jakimi warunkami, jakie są konsekwencje naruszenia w świetle prawa 

cywilnego i karnego, jakie sa procedury  

 

- świadomość 

 

- umiejętność poszukiwania praw do znaków towarowych i wzorów przemysłowych (polskich i 

europejskich) w dostępnych bazach danych online 

 

- umiejętność identyfikacji organizacji zbiorowego zarządzania i sytuacji, w których należy zakupić 

licencję zapłacić tantiemy lub posiada się uprawnienia do udziału w repartycji 

 

9. Kryteria oceny 

 

Znajomość zasadniczych pojęć 

Umiejętność oceny stanu faktycznego z wykorzystaniem zasadniczych pojęć i wyciągnięcia konkluzji 

(np. co można czego nie można, jakie są konsekwencje pewnych działań, jakie podjąć działania celem 

realizacji swoich zamiarów i ochrony swoich praw 

 

10. Literatura (piśmiennictwo). 

 

www.uprp.pl, www.euipo.eu – bazy znaków towarowych i wzorów oraz źródło wiedzy 

www.sejm.gov.pl – teksty ustaw 

ms.gov.pl, prod.ceidg.gov.pl – ewidencja i zasady reprezentacji podmiotów w obrocie 

mkidn.gov.pl 

Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyd. C.H Beck, lub Wolters Kluwer 

Andrzej Karpowicz – poradniki z dziedziny prawa autorskiego 

Autor-Wydawca. Poradnik prawa autorskiego,  

Poradnik dla ludzi twórczych,  

Podręcznik prawa autorskiego dla uczelni artystycznych 

Ryszard Markiewicz Zabawy z prawem autorskim 

 

11. Cel zajęć.. 

 

Rozumienie zagadnień i podstawowej siatki pojęć prawa autorskiego 

 

Umiejętność osadzenia problemu twórczego (np. naśladowanie stylu, parafraza, cytat, wykorzystanie 

pracy innej osoby, wykorzystanie zdjęć, wizerunków, obiektów kultury) w siatce pojęć prawa 

autorskiego i przepisów dotyczących ochrony wizerunku osób 

 

Orientacja w zagadnieniach prawno- organizacyjnych związanych z twórczością – np. kiedy trzeba 

uzyskać licencję, od kogo, na jakie warunki 

 

12. Zamierzone efekty kształcenia w zakresie: 

Umiejętności: 

http://www.uprp.pl/
http://www.euipo.eu/
http://www.sejm.gov.pl/


Umiejętność lektury podpisywanych umów i identyfikowania kluczowych klauzul, ich skutków i 

możliwości poszukiwania innych rozwiązań 

Umiejętność identyfikacji sytuacji naruszenia prawa autorskiego ew. innych praw własności 

intelektualnej – oraz podejmowania działań 

 

Wiedzy: 

Co chronią podstawowe prawa własności intelektualnej – prawo autorskie, prawa pokrewne, prawo do 

wizerunku, prawo do znaku towarowego, prawo do wzoru przemysłowego 

 

Innych kompetencji (postaw): 

Zrozumienie funkcjonowania ochrony własności intelektualnej we współczesnej kulturze i 

gospodarce, w tym w Internecie oraz nastawienie na ochronę swojego bezpieczeństwa w tym zakresie 

Zrozumienie konfliktu wartości związanego z zakresem ochrony własności intelektualnej. 

 

 

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

umiejętności  2 

wiedza 1 

postawy 3 

 

 

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

%) 

 

• egzamin –  80% 

• kolokwium – 0% (prezentacja etc. – 20% - aktywność studentów w formie opracowania zagadnień 

może uzupełniać ocenę z egzaminu 

• przeglądy okresowe – 0% 

• rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 0% 

• końcowa prezentacja projektu – 0% 

 

15. Prerekwizyty. 

 

Zaangażowanie, zainteresowanie, wiedza ogólna na poziomie matury 

 

16. Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

 

Rzutnik z ekranem. Dostęp do Internetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prof. Henryk Gostyński 

Pracownia Malarstwa dla studentów I  - III roku 
 

Przedmiot. 

Malarstwo 

2,5-letnie studia magisterskie  

 

Kod przedmiotu. 

G/N/2/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 – – – – – – 3 3 3 3 4* – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – – – – – 4 4 4 4 4 – 

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

Legenda 

zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny; 

przedmiot dowolnego wyboru z możliwością 

realizacji aneksu 

 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

1. Wykład (zajęcia zespołowe o charakterze autorskim w formie prezentacji multimedialnej). 

2. Konwersatorium – dialog i dyskusja dydaktyczna (zajęcia zespołowe i indywidualne z 

udziałem wykładowcy). 

3. Ćwiczenia warsztatowe (zajęcia zespołowe lub indywidualne wzbogacające warsztat 

malarski studenta). 

4. Ćwiczenia kreacyjne (zajęcia indywidualne mające na celu realizację przez studenta 

własnych koncepcji artystycznych). 

5. Projekt indywidualny (realizacja indywidualnego zadania noszącego cechy kreacji, 

połączona z publicznym pokazem podczas dopuszczenia do dyplomu). 

6. Seminarium niższe (zajęcia indywidualne przygotowujące studenta do publicznej 

prezentacji własnej twórczości podczas dopuszczenia do dyplomu – absolutorium). 

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

komputerowego, oraz internetu). 

 

Język wykładowy. 

Polski, angielski 

 



 

 

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

prof. Henryk Gostyński 

dr Stanisław Wójcik 

 

Wymagania wstępne 

Zdany egzamin wstępny na pierwszy rok studiów magisterskich. 

 

Wymagania końcowe. 

1. Publiczna prezentacja własnej twórczości malarskiej podczas egzaminu komisyjnego po 

dziesiątym semestrze studiów (dopuszczenie do dyplomu). 

2. Prezentacja autorskiego tekstu dotyczącego własnej twórczości malarskiej. 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

1. Kształcenie od obserwacji do kreacji.  

2. Analityczne i syntetyczne rozwiązywanie problemów malarskich (ćwiczenia w przestrzeni 

otwartej i zamkniętej).  

3. Osobiste postrzeganie świata, własne przeżycie rzeczywistości jako droga do 

poszukiwania twórczego języka sztuki. 

4. Operowanie elementami obrazu – przekształcanie, deformacja, destrukcja, interpretacja, 

pogłębianie problemów dotyczących światła, materii, koloru. 

5. Indywidualizacja widzenia, problemy transformacji, wykorzystanie przypadku w akcie 

twórczym. 

6. Posługiwania się środkami wyrazu artystycznego, rozwój świadomości artystycznej, 

poszerzenie wyobraźni, uszanowanie indywidualnej wrażliwości studenta, formowanie 

nawyku korzystania z dorobku innych dziedzin sztuki, budowanie świadomości 

artystycznej. 

7. Posługiwanie się wiedzą stanowiącą fundament twórczego działania w kreacji 

artystycznej.  

8. Rozwijanie świadomości artystycznej, operowanie kolorem, materią, formą, jako 

elementami budowy obrazu na płaszczyźnie i w przestrzeni. 

 

Program pracowni główny nacisk kładzie na rozwój osobowości studenta a przede wszystkim, 

na jego świadomą kreację artystyczną, u podstaw której leży wnikliwa obserwacja otaczającej 

rzeczywistości, penetracja jej złożoności, relatywizm form, przestrzeń, materia i kolor. 

Poprzez dialog dydaktyczny, omawiający poszczególne prace i zadania, oraz dyskusje 

dotyczące współczesnego świata sztuki i osobistej z nim konfrontacji, przekładamy obraz 

rzeczywistości na język sztuki, wskazujemy i rozwijamy kreatywne cechy osobowości 

studenta. 

 

Malarstwo jako… 

…materia deformowana i deformująca, kreowana i kreująca zarazem. Cogito marzyciela – 

marzenie tuszem czy raczej marzenie materią. W powstałym obrazie – świecie 

wyimaginowanym nie ma już papieru, tektury, farby – są nowe materie, należące do nowego 

świata, dla których nie ma nazw. Imaginacja ustanawia w nim nowe relacje między każdą 

parą atomów użytą w procesie twórczym, między światami – tym, który pozwala na 

poznawczy abstrakt i tym, który tworzy się w subiektywnym akcie wyobraźniowego 

poznania. Obraz – świat nie jest szczególnym wyrazem, unaocznieniem ogólnej prawdy, czy 

objawieniem prawidłowości tego świata, ani fizycznego, ani psychicznego, lecz tym co 



ogólne, nową rzeczywistością, inną materią, przestrzenią istniejącą zgodnie z logiką 

wewnętrzną, według osobistego, niesprawdzalnego kryterium prawdy. „Marzenie materią“, 

penetrowanie jej złożoności jest dla mnie szukaniem w dotykalnej konkretności obrazu, w 

jego fizyczności, w tym co namalowane – przeciwwagi dla nieuchwytności świata, którego 

nie określa żadna wspólna reguła, świata, który na pozór daje się podejść ze wszystkich 

możliwych stron i punktów widzenia, przeprowadzonych przez kolejne rewolucje w 

dziedzinie myśli, techniki, moralności – a pozostaje nadal odporny na wszelką ingerencję. 

W XX wieku, w związku z zakwestionowaniem dotychczasowego wyobrażenia przestrzeni 

rozumianej jako pojemnik zawierający różne elementy, przed artystami stanęło zadanie 

skonstruowania jej własnej, nowej wizji. Malowanie obecnie nie polega na pokazywaniu 

określonego wydarzenia, rozgrywającego się w ramach wyznaczonego wcześniej obszaru. 

Używane przedmioty nie istnieją na danej z góry scenie, a mają zasugerować określoną 

koncepcję przestrzeni, bardzo często jest to przestrzeń wielowymiarowa, zmienna. Podobnie 

działo się w przypadku materii. Podziwiamy dawnych mistrzów za umiejętność 

przedstawiania różnorodnych powierzchni: gładkich, lub pomiętych, matowych lub 

błyszczących itd. Powierzchnie te mogli oni zaobserwować w otaczającej rzeczywistości i 

starali się oddać je wiernie w swoim malarstwie. Były one ważnym składnikiem złożoności 

świata widzianego w sztuce dwudziestowiecznej, zróżnicowanie materii przestało być faktem 

oczywistym. Zaczęto zadawać pytania o sens wielorakości materiałów, autentyczność lub 

pozorność ich wizualnego bogactwa. W związku z tym albo podkreślano zróżnicowanie albo 

próbowano je redukować, sprowadzać do pierwotnej jedności. Istotą działań artystycznych, 

szczególnie ich postaci ukształtowanej w XX wieku, jest przekraczanie granic, dążenie do 

ogarnięcia nowych obszarów lub uwzględnienia nowych aspektów. W dzisiejszym świecie, 

to, co nazywa się „obiektem, czy przedmiotem sztuki“,  

nie jest obrazem, rzeźbą, rysunkiem, filmem. To do jakiej dyscypliny przynależy, czy da się je 

w ogóle przyporządkować – nie ma większego znaczenia. Jest rodzajem instalacji, czy jak to 

teraz jest modne - jest multimedialne. Jest – ciągłym dialogiem, rozmową z widzem, 

rodzajem prowokowania, wymuszaniem reakcji. Odbiorca, często wchodzi w przestrzeń 

„obrazu“, staje się jej uczestnikiem, jednym ze składowych materii – materii życia. Materia 

pozostaje w centrum uwagi, ale nigdy nie jest ona czymś statycznym. Obraz jest przedmiotem 

materialnym, ale oznacza to też, że jest on poddawany działaniom sił, nad którymi malarz nie 

zawsze panuje. Praca marzenia sennego polega zawsze na deformacji tego, co przedstawiane: 

obraz senny jest zniszczony. Materia obrazu może obrócić się przeciwko sobie samej, 

walczyć z sobą i się wyniszczać, a wszystko to dzieje się bez kontroli malarza. Na pierwszy 

plan wychodzą autonomiczne, materialne procesy. Oczywiście artysta je inicjuje, dopuszcza 

do pewnych możliwości, ale później obraz jest pozostawiony samemu sobie, „maluje się 

sam”.  

Uważam, że malarstwo ma swoje własne życie i trzeba je tylko wydobyć z farby; dopuścić ją 

do głosu, pozwolić, by farba spływała i układała się sama. Związek twórcy z materią nie 

wydaje się ani stosunkiem pełnego podporządkowania, ani też pełnej władzy. Wyobraźnia 

powinna być w samym środku procesu twórczego. Konieczna jest jej ciągła gotowość, 

napięcie, musi natychmiast reagować na to, co ujawnia się na zewnątrz. Rzeczywistość 

obrazu bez przerwy narasta. Materia przelewa się, burzy, pęka – cierpi, rozprzestrzenia się lub 

trwa w bezruchu. Przypadek jest bardzo ważnym czynnikiem,  

który pobudza wyobraźnię. Niezależnie od tego, czy źródłem inspiracji jest obserwowany 

fragment świata czy nawarstwiona, zaskorupiała farba, istotny jest konkret malarski – coś 

realnego, dotykalnego, a nie wyobrażonego czy sugerowanego. 

Dzisiaj istotą sztuki jest przekraczanie granic. Dzieło trudno już przyporządkować tylko 

jednej dyscyplinie. Aby wyrazić pełnię artystycznej wizji studenci mojej pracowni mogą 



oprócz klasycznego warsztatu malarskiego, stosować rozwiązania z pogranicza dyscyplin 

sztuki, łączyć media.  

Poprzez indywidualne korekty i rozmowy omawiające poszczególne prace, a także dyskusje 

dotyczące współczesnego świata sztuki i osobistej z nim  konfrontacji, chcę pomóc studentom 

w przełożeniu ich percepcji rzeczywistości na język sztuki, wskazywać i rozwijać u nich 

charakterystyczne cechy ich osobowości.Celem kształcenia w prowadzonej przeze mnie 

pracowni jest nabycie umiejętności obserwacji, rozwój świadomości plastycznej, a co za tym 

idzie świadome konstruowanie przestrzeni obrazu i jego materii w oparciu o współczesne 

(kreacyjne a nie odtwórcze) studium z natury. 

Program pracowni główny nacisk kładzie na rozwój osobowości studenta i przede wszystkim, 

na jego świadomą kreację artystyczną, u podstaw której jest wnikliwa obserwacja otaczającej 

rzeczywistości, penetracja jej złożoności, relatywizm form, przestrzeń, materia, kolor. 

Studenci od II-go roku studiów mają sami stanowić o doborze najbardziej odpowiednich dla 

siebie środków wyrazu – mogą to być tradycyjne techniki malarskie, jak i współczesne media 

np.: aparat fotograficzny, kamera czy komputer (dające możliwość budowania przestrzeni 

wielowymiarowych). 

     

Kryteria oceny. 

1. Ocena zaangażowania w realizację programu pracowni. 

2. Ocena ćwiczeń semestralnych wynikających z programu pracowni.  

3. Ocena prawidłowości przełożenia wskazań dialogu dydaktycznego na praktyczne efekty 

nauczania. 

4. Indywidualna ocena rozwoju artystycznego studenta. 

5. Ocena aktywnego uczestnictwa w wystawach, plenerach, warsztatach twórczych. 

6. Ocena poziomu prezentacji własnej twórczości malarskiej podczas publicznego 

dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej (absolutorium). 

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

 

Praca magisterska. 

Pracownia nie jest pracownią dyplomującą, natomiast istnieje możliwość wykonania aneksu 

malarskiego do dyplomowej pracy magisterskiej. Aneks malarski 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 magisterskiej. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

Spis lektur uzupełniany jest na bieżąco w miarę pojawiania się nowych pozycji 

wydawniczych. 

1. U. Eco, Historia brzydoty, Rebis, 2007. 

2. U. Eco, Historia piękna, Rebis, 2005. 

3. M. Gołaszewska, Estetyka współczesności, Wydawnictwo UJ, 2001. 

4. J. Thompson, Jak czytać malarstwo współczesne (od Courbeta do Warhola), Universitas, 

2006. 

5. A. Wojciechowski, Polskie malarstwo współczesne, Interpress, 1977. 

Czasopisma o sztuce i strony internetowe: 

1. Arteon, miesięcznik Poznań, www.arteon.pl 

2. Artluk, miesięcznik Warszawa, www.artluk.com 

3. Exit, kwartalnik Warszawa, www.exit.pl 

4. Obieg, Warszawa, www.obieg.pl 



5. Opcje, dwumiesięcznik Katowice, www.opcje.net.pl 

 

Cel zajęć. 

Program pracowni obraca się wokół dwóch równoległych pojęć – wykształcenia własnej 

osobowości artystycznej, oraz poszukiwania indywidualnego języka wypowiedzi artystycznej 

w obrębie malarstwa. Zajęcia w pracowni przygotowują studenta do świadomego i 

odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu artystycznym. Kształcą poczucie estetyki, są 

nośnikiem i katalizatorem nowatorskich rozwiązań w zakresie sztuk pięknych, co w 

konsekwencji skutkuje: 

1. Otwarciem na malarskie postrzeganie rzeczywistości (analiza i synteza).  

2. Indywidualizacją widzenia twórczego. 

3. Nabyciem umiejętności właściwego posługiwania się środkami wyrazu plastycznego. 

4. Rozwijaniem świadomości artystycznej w operowaniu kolorem, materią, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na interdyscyplinarność. 

Program nauczania ma charakter elastyczny i uzależniony jest od indywidualnych 

predyspozycji studenta. W miarę możliwości proponujemy wyróżniającym się studentom 

indywidualny tok studiowania. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

1. świadomej realizacji zadań kreacyjnych w oparciu o własne motywacje artystyczne; 

2. posługiwania się w optymalny sposób różnorodnymi technikami malarskimi; 

3. świadomego stosowania technik malarskich umiejętnie dobierając ich zakres do realizacji 

konkretnych projektów artystycznych; 

4. planowania oraz podejmowania i realizowania zadań zespołowych; 

5. świadomego planowania i podejmowania działań artystycznych i kulturotwórczych; 

6. świadomego poruszania się w obrębie działań interdyscyplinarnych, oraz współpracy przy 

ich realizacji z członkami zespołu reprezentującymi inne dziedziny nauki.  

  

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

1. właściwych sposobów wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej 

malarstwa; 

2. orientacji w zagadnieniach sztuki współczesnej – w tym własnych działań malarskich – w 

kontekście tradycji i historii sztuki; 

3. rozumienia podstawowych wzorców kulturowych leżących u podstaw kreacji 

artystycznej; 

4. posiadania zbioru podstawowych informacji na temat funkcjonowania rynku sztuki w 

kraju i za granicą. 

 

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

1. świadomego i twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy praktycznej i teoretycznej; 

2. podejmowania działań artystycznych i świadomego poruszania się w obrębie szeroko 

pojętej dziedziny kultury i sztuki; 

3. krytycznej oceny twórczości własnej, oraz do świadomego interpretowania zjawisk i 

trendów zachodzących w sztuce współczesnej; 

4. posiadania umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, ze szczególnym 

uwzględnieniem integracji z zespołem przy podejmowaniu różnorodnych działań 

kulturotwórczych. 

5. podjęcia studiów trzeciego stopnia w określonej 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 %). 

• prezentacja – 25% 

• przeglądy okresowe – 20% 

• rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 30% 

• końcowa prezentacja projektu – 25% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

12 9 1 1 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. 

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z technologią malarstwa i współczesnymi 

technikami obrazowania plastycznego. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

1. 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). 

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

normami. 

3. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego. 

4. Projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

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

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

pomalowana na biało, rurki montażowe do wieszania obrazów). 

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

internetowej pracowni w domenie asp.waw.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dr hab. Rafał Kochański 

Pracownia Rysunku dla studentów I –III roku 

Przedmiot. 

Rysunek 

2,5-letnie studia magisterskie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/2/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 – – – – – – 3 3 3 3 4* – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – – – – – 4 4 4 4 4 – 

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

Legenda 

zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny; 

przedmiot wolnego wyboru z możliwością 

realizacji aneksu 

 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

Metody nauczania dotyczą przede wszystkim kompetencji warsztatowych i kreacyjnych w 

obszarze szeroko rozumianej plastyki i definicji obrazu. 

8. Ćwiczenia warsztatowe, rozwijające umiejętności w obszarze różnych techniki oraz 

narzędzi rysunkowych. 

9. Ćwiczenia studyjne oparte na obserwacji modela lub martwej natury. 

10. Ćwiczenia kreacyjne polegające na rozwijaniu umiejętności niezbędnych do tworzenia 

własnych projektów artystycznych (zadania tematyczne). 

11. Projekty indywidualne magisterskie, zajęcia o charakterze dyscyplinarnym lub 

interdyscyplinarnym.  

12. Praca w cyklach tematycznych w odniesieniu do problematyki wystaw i prezentacji. 

13. Prezentacje multimedialne poświęcone rysunkowi i rysowaniu w obszarze sztuk pięknych, 

zastosowaniu nowoczesnych technologi w rysunku, badaniom wizualnym.  

14. Wykłady monograficzne zaproszonych artystów. 

15. Dyskusja dydaktyczna jest niezbędnym środkiem do nawiązania więzi ze studentami, 

sposobem kształtowania gustu artystycznego. 

16. Dialog dydaktyczny jest podstawą edukacji artystycznej w pracowni. Każdy student jest 

niekwestionowaną indywidualnością i dlatego wymaga indywidualnego podejścia. 



17. Seminarium niższe przygotowuje studenta do publicznej prezentacji własnej twórczości 

podczas absolutorium. 

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

komputerowego, oraz internetu). 

 

Język wykładowy. 

Polski, niemiecki, angielski 

 

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

dr hab. Rafał Kochański 

mgr Mai Nguyen Le 

 

Wymagania wstępne. 

Zdany egzamin wstępny na pierwszy rok studiów magisterskich. 

 

Wymagania końcowe. 

3. Zaliczony obowiązkowy przegląd, każdorazowo po zakończeniu cyklu kształcenia w 

pracowni. 

4. Gotowość do publicznej prezentacji własnej twórczości rysunkowej podczas egzaminu 

komisyjnego po dziesiątym semestrze (dopuszczenie do dyplomu). 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Zajęcia w pracowni mają na celu wyrobienie u studenta umiejętności posługiwania się 

warsztatem  rysunkowym w obszarze szeroko rozumianej kreacji. Zajęcia mają w 

zamierzeniu skłonić studenta do wnikliwego obserwowania wykonywanych przez niego 

rysunków i wybierania najtrafniejszych rozwiązań, a poprzez to poznawanie siebie samego 

jak i otaczającego świata.  Z pewnością warunkiem powodzenia i satysfakcji artystycznej 

muszą być nieustanne poszukiwania oraz otwartość na eksprymentowanie.  

Student pogłębia umiejętności rysowania z natury. Rozwija rysunek studyjny w pracowni 

oraz równoglegle nabiera nawyku szkicowania w każdej wolnej chwili, także poza 

pracownią. Z czasem zaczyna się określać na drodze poszukiwania indywidualnego stylu, 

motywów obrazowania oraz techniki. Tworzy własny słownik form, t.j przedstwień mniej 

lub bardziej umownych, a w następstwie przy ich pomocy odnajduję się i doskonali w 

obszarze  kreatywnego obrazowania. W naturalny sposób nabiera nawyku przetwarzania 

obrazu oraz nadawania mu cech indywidualnych poprzez  światło, przestrzeń, skalę czy 

fakturę. Uczy się też pracować w tzw cyklach oraz mierzy z problemami ekspozycji w 

warunkach wystawowych. Zapoznaje się z metodami szeroko rozumianej adaptacji i 

transformacji sytuacyjnej w której jedynym słusznym kryterium jest nieskrępowana 

wyobrażnia.  

Praca ze studentami zakłada indywidualne podejście. Okresowy przegląd prac oraz bieżące 

korekty służyć mają naprowadzaniu w celu rozbudzenia świadomości. Wizerunek pracowni 

budować mają liczne pokazy, wystawy studentów. Także aktywność samych studentów we 

wspólnych dyskusjach. Przewidziane są wykłady na temat  postaw artystycznych w obszarze 

sztuki, w tym w dyscyplinie rysunku. 

 

Wybrane przykłady dla zadań i ćwiczeń: 

Ćwiczenie 1 

Realizacja pracy nad cyklem graficzno-rysunkowym pt. „Walizka”. Każdy student pracuje 

wg. indywidualnych ustaleń co do szczegółów wykonania, formatu i założeń formalnych 

tematu, etc. Celem jest stworzenie autorskiego projektu, w którym rysunki-objekty, w 



kameralnym formacie nawiązują do wspomnień autora. Ma to być pretekst do odbycia 

podrózy w głąb siebie. Kluczem jest przywołanie tzw.  „przedmiotu magicznego” . Tytuł 

„Walizka” ma sprowokować do stworzenia dzieła o właściwości dużej mobilności. Tym 

samym w zamierzeniu rozwija wątek tropów intermedialnych a także perfomatywnych. 

Ćwiczenie 2 

Instalacja przestrzenna w oparciu o motywy prac z poprzedniego semestru. Każdy student 

opracowuje koncepcję, która z założenia ma rozwijać wątki plastyczne podjęte wcześniej w 

zadaniu pt. „Walizka” . Opracowuje aranżację wystawy, poszukując związków między 

obrazem-przedmiotem, słowem i potencjalnym widzem. 

Ćwiczenie 3 

Realizacja pracy nad cyklem graficzno-rysunkowym pt. „Historia jednego przedmiotu”, w 

oparciu o użycie szablonu, matryc stęplujących oraz swobodnych rysunków. Każdy student 

pracuje wg. indywidualnych ustaleń co do szczegółów wykonania, formatu i tematu, etc.  

Ćwiczenie 4 

Instalacja przestrzenna w oparciu o motywy graficzno-rysunkowe prac z ćwiczenia nr.3 

Każdy student pracuje wg. indywidualnych ustaleń co do szczegółów wykonania, formatu i 

kontekstu, etc. Opracowuje obiekty przestrzenne, które z założenia mają rozwijać wątki 

plastyczne podjęte w poprzednim semestrze w cyklu pt. „Historia jednego przedmiotu”  

poprzez wpisanie dwuwymiarowego obrazu w trzeci wymiar.  

 

Kryteria oceny. 

Student oceniany jest na podstawie pracy realizowanej zgodnie z programem pracowni.  

Decydującą rolę odgrywa jego samodzielność, inwencja oraz poziom artystyczny 

wykonywanych zadań, a także regularne uczestnictwo w zajęciach oraz przeglądach 

okresowych. Na piątym roku, po dziesiątym semestrze studiów, student przystępuje do 

komisyjnego egzaminu dopuszczającego do obrony pracy dyplomowej (absolutorium). Wraz 

z koncepcją dyplomową student przedstawia dorobek w zakresie rysunku. Ocenie podlegają: 

8. Poziom artystyczny i warsztatowy wykonanych prac rysunkowych. 

9. Spójność koncepcji artystycznej zaprezentowanego cyklu rysunków. 

10. Umiejętność werbalnej obrony swojej twórczości. 

11. Poziom i jakość prezentacji skończonego dzieła. 

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

 

Praca magisterska. 

Pracownia nie jest pracownią dyplomującą, natomiast istnieje możliwość wykonania aneksu 

rysunkowego do dyplomowej pracy magisterskiej. Aneks rysunkowy 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 magisterskiej. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

Spis lektur uzupełniany jest na bieżąco w miarę pojawiania się nowych pozycji 

wydawniczych. Literatura jest dobierana indywidualnie pod kątem każdego studenta w 

zależności od jego zainteresowań, posiadanej wiedzy oraz kierunku w którym zmierza jego 

artystyczna kreacja. 

Zalecana jest ogólna orientacja w dziedzinie sztuki współczesnej, literatury, filmu, teatru oraz 

regularne odwiedzanie wystaw i pokazów artystycznych. 

1. Rudolf Arnhem, Sztuka i percepcja wzrokowa. 

2. Jan Młodkowski, Aktywność wizualna człowieka. 



3. Hermann Weil, Symetria. 

4. Yi Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce. 

5. Roland Barthes, Mit i znak. 

6. Wasyl Kandyński, Punkt, linia a płaszczyzna. 

7. Wasyl Kandyński, O duchowości w sztuce. 

8. Władysław Strzeminski, Teoria widzenia. 

 

Cel zajęć. 

Zajęcia w pracowni mają na celu wyrobienie u studenta umiejętności posługiwania się 

warsztatem rysunkowym. Mają zaszczepić nawyk myślenia analitycznego w procesie 

poznania możliwości różnorakich materiałów i narzędzi. Zajęcia mają w zamierzeniu skłonić 

studenta do wnikliwego obserwowania wykonywanych przez niego rysunków i wybierania 

najtrafniejszych rozwiązań, a przez to pobudzić wrażliwość oraz skłonić do poszukiwań 

własnego języka wypowiedzi. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

2. analizowania własnej twórczości pod względem oceny najlepszych rozwiązań; 

3. świadomego i konsekwentnego realizowania własnych koncepcji artystycznych; 

4. świadomego dobierania odpowiednich i adekwatnych do realizowanego dzieła metody i 

środków wyrazu; 

5. rozwijania umiejętności warsztatowych, oraz świadomego określenia własnej postawy 

artystycznej; 

6. kreatywnego współdziałania z innymi osobami w ramach realizacji zadań i projektów 

zespołowych. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

6. tradycyjnych i współczesnych technik rysunkowych oraz innych realizacji plastycznych 

opartych o szeroko pojmowany rysunek;  

7. rozumienia relacji zachodzących pomiędzy teorią a praktyką w procesie studiowania; 

8. widzenia i zastosowania obrazu w zmiennych warunkach oświetlenia, skali, aranżacji 

wystawienniczej;  

9. teorii widzenia formy, światła i przestrzeni; 

10. rozumienia aspektów prawno-finansowych w odniesieniu do publicznej prezentacji 

własnej twórczości. 

 

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

6. podejmowania świadomych działań artystycznych objętych programem i własną 

koncepcją artystyczną;  

7. krytycznej oceny własnych realizacji plastycznych i formułowania trafnych sądów;  

8. samookreślenia się poprzez własne, artystyczne credo; 

9. współpracy zespołowej przy realizacji projektów grupowych;  

10. prezentowania szeroko rozumianej postawy humanistycznej; 

11. podjęcia studiów trzeciego stopnia w określonej 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%) 

5. kolokwium – 10% 

6. prezentacja – 10% 

7. przeglądy okresowe – 20% 

8. rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 30% 

9. końcowa prezentacja projektu – 30% 

 

 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

12 9 0,5 1,5 0 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. 

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z technikami rysunkowymi oraz posiadanie 

umiejętności w obrębie rysunku studyjnego. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (wspólne z pracownią malarską). 

7. 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). 

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

normami. 

9. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego. 

10. Projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

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

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

pomalowana na biało, rurki montażowe do ekspozycji przestrzennej, itp.). 

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

internetowej pracowni w domenie asp.waw.pl 
 

 

 

 

 

 

 



Mgr Zbigniew Kosior vel Kosiorek  

Przygotowanie projektu do druku dla studentów II roku 
 

Przedmiot. 

Przygotowanie do druku 

2,5-letnie studia magisterskie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/2/NK/13 

 

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 – – – – – – – – 1 – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – – – – – – – 2 – – – 

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

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny 
 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

19. Wykład kursowy (zajęcia zespołowe oparte na treściach obejmujących kurs przedmiotu). 

20. Prezentacja (zajęcia zespołowe i indywidualne prezentujące treści programowe 

przedmiotu). 

21. E-learning (zajęcia zespołowe i indywidualne z wykorzystaniem internetu i 

oprogramowania graficznego). 

 

Język wykładowy. 

Polski, rosyjski, angielski 

 

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

mgr Zbigniew Kosior vel Kosiorek 

 

Wymagania wstępne. 

Zaliczony pierwszy rok studiów magisterskich. 

 

Wymagania końcowe. 

Zdany egzamin pisemny po trzecim semestrze studiów magisterskich dotyczący zaliczenia 

ćwiczeń i wykładów. 



Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Kształcenie studentów ma charakter zajęć teoretycznych (wykładów) dotyczących procesu 

przygotowania projektu graficznego do druku. Podczas wykładów omawiane są zagadnienia 

dotyczące: 

5. Podstawowych zagadnień z zakresu prepress. 

6. Ograniczeń technicznych, oraz ograniczeń cech technologicznych procesów, które będą 

użyte podczas druku offsetowego.   

7. Oceny własnej pozycji (twórcy czy projektanta) wobec realiów technicznych procesów 

reprodukcyjnych.  

8. Kalkulacji kosztów druku projektu w kontekście stosowanych technologii (stosunek 

efektu do kosztu). 

9. Procedur technologicznych stosowanych w drukarniach offsetowych i cyfrowych, oraz 

procedur sprzętowych, pomiarowych a także systemu certyfikacji. 

Kryteria oceny. 

9. Ocena poziomu wiedzy i logicznego rozumowania w zakresie treści programowych 

przedmiotu (z użyciem wszystkich pomocy, notatek, komputera, internetu, etc.). 

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

 

Literatura (piśmiennictwo). 

Spis lektur uzupełniany jest na bieżąco w miarę pojawiania się nowych pozycji 

wydawniczych. 

13. Ambrose, Harris, Prepress – poradnik dla grafików, PWN, 2010. 

14. Roth, Blatner, Skanowanie i półtony w praktyce, Lettra-Graphic, 2001. 

15. Caplin i inni, Cheating Photoshop, Focal Press, 2008.  

16. Dan Margulis, Korekta i separacja w Photoshopie, Wydawnictwo Helion, 2007. 

17. Heidelberg, Barwa i jakość, www.heidelberg.com/pl 

18. Heidelberg – Introduction to raster technology, www.heidelberg.com/pl 

19. Bogdan Kamiński, Prepress i barwy (i inne pozycje tego autora), Wydawnictwo 

Translator, 1997. 

Podstawowym źródłem jest wiedza praktyczna (dostępne skrypty) wynikająca z doświadczeń 

zawodowych prowadzącego (szef działu serwisu prepressu w Heidelberg Polska). 

 

Cel zajęć. 

Podstawowe cele programowe to: 

7. Zrozumienie procesu widzenia barwnego. 

8. Zrozumienie łańcucha technologicznego procesu druku offsetowego. 

9. Zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy finansowaniem procesu 

technologicznego a uzyskanymi w reprodukcji rezultatami. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

11. właściwego stosowania procedury Color Managementowych w popularnym 

oprogramowaniu; 

12. planowania własnej pracy (jeżeli znane są założenia/warunki brzegowe) i pożądanych jej 

wyników (kompletny proces reprodukcji); 

13. właściwej oceny poprawności materiałów wejściowych (zdjęcia, rysunki, ale też i 

konfiguracji komputera, na którym jest wykonywane zlecenie); 

14. prawidłowej oceny możliwości technologicznych wybranego procesu reprodukcji; 

15. oceny poprawności wykonania zlecenia przez drukarnię (zgodność z projektem, 

certyfikacja do określonej normy, trafność poniesionych nakładów względem 



osiągniętego rezultatu). 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

12. teorii widzenia barwnego; 

13. sposobów przetwarzania danych barwnych przez komputery osobiste; 

14. metod wyświetlania danych barwnych na ekranie monitora komputerowego (niejawne 

konwersje kolorystyczne); 

15. teorii systemów rastrowania; 

16. teorii reprodukcji w procesie druku offsetowego, oraz proces zależności od warunków 

brzegowych. 

 

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

10. oceny przydatności konkretnych procesów reprodukcji dla osiągnięcia odpowiednich 

rezultatów; 

11. poprawnej, podstawowej analizy finansowej potencjalnych kosztów i uzyskanych 

wyników. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 1 

Wiedza – 3 

Postawy – 1 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %). 

14. egzamin pisemny – 100% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

1 0,5 0 0,5 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. 

 Umiejętność obsługi systemu operacyjnego MacOS i Windows. 

 Podstawowa znajomość obsługi programów graficznych z pakietu Adobe Creative Studio. 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

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

(stoły robocze, krzesła, przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu, 12-15 

komputerów Apple (iMac) z zainstalowanym oprogramowaniem Adobe Creative Studio), 

skaner do formatu A4, drukarka laserowa do druku barwnego. 

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

normami. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego.  

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

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

8. Zestaw plansz dydaktycznych. 

9. Flipcharty z dodatkowym wyposażeniem. 



Prof. Andrzej Nowaczyk 

Pracownia Projektowania Graficznego dla studentów I-III roku 

(dyplomująca) 
 

Przedmiot.  

Projektowanie graficzne 

2,5-letnie studia magisterskie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/2/PG/KK/04 

 

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 4 4 6 – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – – – – – 4 4 4 4 4 – 

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

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny 
 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

Zajęcia odbywają się w trybie: 

22. Obowiązkowych ćwiczeń studyjnych i kreatywnych (indywidualna i zespołowa realizacja 

wybranych zadań w pracowni).  

23. Wykładu kursowego i konwersatoryjnego (zajęcia zespołowe obejmujące kurs 

przedmiotu). 

24. Dialogu dydaktycznego – konwersatorium (indywidualne spotkania pozwalające na 

bliższe poznanie intencji studentów i szczegółowe wyjaśnienie problemów związanych z 

realizacją zadań). 

25. Seminarium magisterskiego (cykl zajęć przygotowujących studentów do obrony pracy 

magisterskiej). 

26. Projektu indywidualnego (realizacja indywidualnego zadania połączona z jego pokazem 

publicznym). 

27. 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). 

prof. Andrzej Nowaczyk 

dr Agnieszka Cieślikowska 

 

Wymagania wstępne. 

Zdany egzamin wstępny na pierwszy rok studiów magisterskich. 

 

Wymagania końcowe. 

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

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Pracownia Projektowania Graficznego jest pracownią dyplomową kształcącą studentów w 

zakresie szeroko pojętego projektowania graficznego, form wydawniczczych, typografii i 

komunikacji wizualnej. Praca dyplomowa jest podsumowaniem dwóch lat studiów. Program 

pracowni obejmuje zadania z szeroko pojętego projektowania graficznego, typografii, 

elementów komunikacji wizualnej oraz współczesnych technik obrazowania graficznego 

mające na celu wykształcenie kreatywnego, kompetentnego, świadomego i odpowiedzialnego 

grafika-projektanta.  

 

Zajęcia obejmują kilka grup zagadnień poruszających problemy ogólnoplastyczne, takie jak: 

• Logika kompozycji, 

• Równowaga kompozycyjna,  

• Wzajemne relacje poszczególnych elementów kompozycji. 

A także zagadnienia: 

• Rytmu,  

• Kontrastu,  

• Akcentu, 

pozwalające na samodzielne tworzenie zamierzonych kompozycji graficznych.  

 

Ponadto poruszane są problemy dotyczące szeroko pojętego projektowania graficznego, takie 

jak: 

• Poprawność wypowiedzi plastycznej przy użyciu różnorodnych środków i technik 

graficznych,  

• Forma, walor, kolor i przestrzeń,  

• Komponowanie obrazu z tekstem,  

• Ewolucja obrazu na przestrzeni wieków i czynniki wpływające na zmianę widzenia. 

• Zasady budowy litery i układów typograficznych, takie jak: proporcje, światło, rytm 

znaków tekstu.  

• Funkcja obrazu w komunikacji wizualnej. 

• Kształtowanie umiejętności tworzenia kompozycji graficznych o określonym celu i 

nastroju.  

• Poszukiwanie nowych możliwości oddziaływania elementów graficznych w grafice 

projektowej.  



• Projektowanie form graficznych o dużym stopniu kreatywności i oryginalności 

plastycznej. 

 

Po skończonej w pracowni edukacji student powinien: 

• Zrozumieć zasady rządzące projektowaniem graficznym (kompozycja, obraz, litera, 

typografia) tak, aby mądrze te zagadnienia stosować, aranżować, komponować. 

• Rozwijać twórczą wyobraźnię w obrębie działań graficznych. 

• Mieć wyrobioną wrażliwość na proporcje, kolor, znak graficzny i literniczy. 

• Nauczyć się koncentracji, cierpliwości oraz precyzji. 

• Kształtować umiejętności posługiwania się narzędziem zarówno tradycyjnym jak też i 

współczesnymi środkami obrazowania plastycznego. 

10.  
Kryteria oceny. 

11. Terminowość realizacji poszczególnych ćwiczeń (opóźnienie w realizacji powoduje 

obniżenie oceny). 

12. Ocena poprawności wykonania wszystkich zadań objętych programem pracowni. 

13. Ocena systematyczności i obowiązkowości (student może opuścić dwukrotnie zajęcia bez 

usprawiedliwienia; trzecia nieusprawiedliwiona nieobecność może skutkować 

niezaliczeniem semestru lub obniżeniem oceny). 

14. Ocena uczestnictwa w seminarium magisterskim. 

15. Ocena publicznej obrony pracy magisterskiej. 

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

 

Praca magisterska. 

Ocena poziomu artystycznego i merytorycznego pracy magisterskiej 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 (piśmiennictwo). 

Spis lektur uzupełniany jest na bieżąco w miarę pojawiania się nowych pozycji 

wydawniczych. 

20. Bergström Bo, Komunikacja wizualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009. 

21. Bernaciński Stefan, Liternictwo, WSiP, Warszawa 1979. 

22. Frutiger Adrian, Człowiek i jego znaki, Wydawnictwa DO i Optima, Warszawa 2005. 

23. Pokorna Miluse, Kaligrafia. Sztuka pisania, Wydawnictwo RM, Warszawa 2006. 

24. Woleński Jan, Technika liternictwa, Wydawnictwo PWE, Warszawa 1969. 

25. Zachrisson Bror, Studia nad czytelnością druku, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 

Warszawa 1970. 

 

Cel zajęć. 

10. Zrozumienie zasad grafiki projektowej w taki sposób aby ją mądrze stosować, aranżować, 

komponować. 

11. Rozwijanie twórczej wyobraźni. 

12. Wyrobienie wrażliwość na proporcje. 

13. Nauka koncentracji, cierpliwości oraz precyzji. 



14. Kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziem. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

16. świadomego i zorganizowanego podejmowania zadań z zakresu projektowania 

graficznego; 

17. prawidłowego posługiwania się językiem komunikacji wizualnej i rozumienia zależności 

zachodzących pomiędzy komunikatem, informacją i estetyką projektu; 

18. kreowania nowatorskich rozwiązań w obrębie projektowania graficznego przy 

jednoczesnym zachowaniu czytelności przekazu; 

19. umiejętnego i świadomego poruszania się w zakresie warsztatu współczesnego grafika-

projektanta z uwzględnieniem technik tradycyjnych oraz współczesnych środków 

obrazowania (grafika cyfrowa, multimedia, wideo, fotografia); 

20. planowania i realizacji skomplikowanych zadań zespołowych w obrębie specjalizacji. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

17. umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczących obszaru 

sztuki; 

18. umiejętności osadzenia sztuki współczesnej – w tym własnych działań artystycznych – w 

kontekście tradycji i historii sztuki; 

19. czerpania informacji i wzorców wspomagających i rozwijających działania własne w 

obrębie specjalizacji; 

20. świadomego czerpania wiedzy z kręgu nowych technologii warsztatowych w obrębie 

specjalności; 

21. rozumienia współzależności zachodzących pomiędzy tradycyjnym a współczesnym 

warsztatem twórczym w zakresie projektowania graficznego; 

22. funkcjonowania mechanizmów rządzących rynkiem pracy w zakresie specjalizacji (praca 

w charakterze samodzielnego grafika-projektanta i praca w wydawnictwie, agencji 

reklamowej, itp.). 

 

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

12. umiejętnego wykorzystywania zdobytej w trakcie studiów wiedzy praktycznej i 

teoretycznej; 

13. świadomego podejmowania działań artystycznych i świadomego poruszania się w obrębie 

szeroko pojętej kultury; 

14. przewodniczenia wszelkiego rodzaju projektom zespołowym w ramach specjalizacji; 

15. inicjowania działań artystycznych w obrębie szeroko pojętej kultury z uwzględnieniem 

zadań o charakterze interdyscyplinarnym; 

16. podjęcia studiów trzeciego stopnia w zakresie specjalizacji. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 3 

Wiedza – 3 

Postawy – 3 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %). 

15. prezentacja – 15% 

16. przeglądy okresowe – 15% 

17. rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 30% 



18. końcowa prezentacja projektu – 40% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

22 14 2 4 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. 

Umiejętność obsługi 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 (płyta spilśniona miękka 

pomalowana na biało). 

 Zamykana na solidny zamek szafa. 

Możliwość redagowania (przy pomocy webmastera lub administratora) zawartości strony 

internetowej pracowni w domenie asp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prof. Paweł Nowak 

Pracownia Malarstwa dla studentów I - III roku 

Przedmiot. 

Malarstwo 

2,5-letnie studia magisterskie 

Kod przedmiotu.  

G/N/2/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 – – – – – – 3 3 3 3 4* – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – – – – – 4 4 4 4 4 – 

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

Legenda 

zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny;  

przedmiot wolnego wyboru z możliwością 

realizacji aneksu 

 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

1. Wykład kursowy (zajęcia zespołowe w formie prezentacji, prowadzone przez 

wykładowcę lub asystenta). 

2. Wykład monograficzny (zajęcia zespołowe w formie prezentacji z udziałem zaproszonych 

artystów). 

3. Dialog i dyskusja dydaktyczna (indywidualne i zespołowe zajęcia ze studentami podczas 

realizacji poszczególnych zadań kursowych, przeglądów prac, organizacji wystawy, itp.). 

4. Ćwiczenia warsztatowe (zajęcia zespołowe w formie warsztatów malarskich i 

konceptualnych). 

5. Ćwiczenia studyjne (zajęcia zespołowe i indywidualne ćwiczące umiejętności obserwacji, 

analizy i syntezy). 

6. Ćwiczenia kreacyjne (zajęcia indywidualne mające na celu realizację własnych koncepcji 

artystycznych – próba autoreferatu określającego werbalnie własną twórczość). 

7. Projekt indywidualny (samodzielna, indywidualna praca studentów prowadząca do 

ukształtowania własnej odpowiedzi na pytanie czym jest malarstwo). 

8. Seminarium niższe (zajęcia indywidualne przygotowujące studenta do publicznej 

prezentacji własnej twórczości podczas dopuszczenia do dyplomu – absolutorium). 

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

komputerowego, oraz internetu). 

10.  
Język wykładowy. 

Polski, angielski 

 



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

prof. Paweł Nowak 

dr. Michał Chojecki 

 

Wymagania wstępne. 

Zdany egzamin wstępny na pierwszy rok studiów magisterskich. 

 

Wymagania końcowe. 

Publiczna prezentacja własnej twórczości malarskiej podczas egzaminu komisyjnego po 

zakończeniu dziesiątego semestru studiów (dopuszczenie do dyplomu). 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

W programie pracowni kładziemy nacisk przede wszystkim na proces twórczy, jako 

autonomiczną drogę poszukiwania własnej osobowości artystycznej. Zadania stawiane 

studentom to przede wszystkim pytania, w których nie ma jednoznacznej odpowiedzi, a 

najważniejszy staje się wysiłek i praca podjęta przez każdego studenta w inny sposób w celu 

szukania rozwiązania zgodnego z własnym temperamentem, poglądami, osobowością, 

wiedzą, doświadczeniem, wyobraźnią talentem. Dużą wagę przykładamy do budowania u 

studentów samoświadomości, zarówno technicznej i technologicznej, jak i szerzej kulturowej. 

Malowanie jest impulsem do rozpoczęcia pracy, w wyniku której następuje uświadamianie. 

Przestrzegamy przed wymyślaniem siebie jako artysty. Namawiamy do poszukiwania, 

eksperymentowania z różnymi mediami i technikami w celu nie tylko odnalezienia, ale 

również nieustannego kształtowania siebie jako artysty współczesnego, osadzonego w 

konkretnych realiach czasu i miejsca, w którym żyjemy. W pracy ze studentami kładziemy 

duży nacisk na nieustanny proces formacyjny z pełnym przekonaniem, że tak jak świat 

niezmiennie zmienia się dookoła nas, tak również i my nie możemy poprzestać w 

poszukiwaniu aktualnych i adekwatnych form do opisania i współkształtowania naszej 

rzeczywistości przez sztukę.  Nasz program ma przede wszystkim pobudzić i zainspirować 

do pracy. W tym celu poza zajęciami praktycznymi prowadzimy w pracowni cykle wykładów 

prezentujące różne postawy i poglądy artystyczne oraz światopoglądowe, organizujemy 

spotkania i warsztaty oraz wyjazdy plenerowe i integracyjne zarówno do ważnych ośrodków 

artystycznych (jak Berlin), jak i poza miasto. Tworzenie środowiska artystów-studentów 

wzajemnie się inspirujących i współpracujących jest jedną z najważniejszych zadań naszej 

metody dydaktycznej.  

 

Zadania obowiązkowe. 

1. Autobiografia. Wątki autobiograficzne i osobiste w malarstwie. 

2. Dialog/interpretacja. Odniesienie do obecnego w sztuce lub jej historii tematu, wątku lub 

innego dzieła. 

3. Alfabet. Własna ikonografia, własny język. 

4. Znaki, kształty, formy, znaczenia. 

5. Co mnie wkurza, co mnie cieszy? 

 

Zadania nieobowiązkowe. 

1. Interwencja. Realizacja malarska w przestrzeni miejskiej. 

2. Rośliny, zwierzęta, ludzie. 

3. Wszystko na raz. 

4. Forma otwarta.  

Co to znaczy? 

Kryteria oceny. 



17. Ocena jakości i poziomu warsztatowo-artystycznego prac podczas przeglądów 

śródsemestralnych i semestralnych. 

18. Ocena publicznej prezentacji prac dokonywana podczas wystawy. 

19. Ocena zaangażowania w realizację zadań wynikających z programu pracowni (udział w 

wykładach, warsztatach, itp.). 

20. Ocena twórczości malarskiej podczas publicznego dopuszczenia do obrony pracy 

dyplomowej (absolutorium). 

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

Praca magisterska. 

Pracownia nie jest pracownią dyplomującą, natomiast istnieje możliwość wykonania aneksu 

malarskiego do dyplomowej pracy magisterskiej. Aneks malarski 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 magisterskiej. 

Literatura (piśmiennictwo). 

Z racji indywidualnego kształcenia studenta, spis lektur przygotowywany jest indywidualnie. 

Poza lekturami wskazana jest wiedza na temat dorobku artystycznego sztuki dawnej i 

najnowszej. 

Cel zajęć. 

Program pracowni ma na celu wykształcenie świadomego artysty, podejmującego różnorodne 

działania twórcze, otwartego na różnorodne światopoglądy. Dotyczy to w szczególności:  

26. Kształcenia i rozwijania obserwacji świata w postaci makro i mikro oraz zamianę tego 

typu widzenia na język sztuki. 

27. Poszukiwania formy wypowiedzi artystycznej adekwatnej do współczesności. 

28. Określenia procesu tworzenia własnej osobowości artystycznej. 

29. Wpojenia i uświadomienia wartości jakie niesie ze sobą sztuka. 

30. Wyzwolenia pasji tworzenia. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

15. realizacji własnych malarskich koncepcji artystycznych; 

16. samodzielnego myślenia w obrębie świadomego wykorzystania warsztatu twórczego; 

17. realizacji zadań zespołowych w dziedzinie dyscyplinarnej i interdyscyplinarnej; 

18. podejmowanie publicznych zadań związanych z szeroko pojętą dziedziną kultury; 

19. werbalnej wypowiedzi w piśmie i słowie w dziedzinie malarstwa i sztuk pokrewnych. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

21. szeroko pojętej kultury i sztuki; 

22. rozwiązywania zagadnień związanych z wykonywaną dziedziną sztuki ze szczególnym 

uwzględnieniem malarstwa; 

23. rozumienia wzajemnych relacji – kontekstów historycznego i kulturowego w obrębie 

sztuk plastycznych; 

24. różnorodnych technik malarskich z uwzględnieniem współczesnych środków obrazowania 

plastycznego; 

25. rozumienia wzorców leżących u podstaw kreacji artystycznej umożliwiających swobodę 

wypowiedzi artystycznej. 

 

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



23. integrowania zdobytej wiedzy do organizowania kompleksowych zadań o charakterze 

multimedialnym i multidyscyplinarnym; 

24. krytycznej oceny własnej i cudzej twórczości w obrębie szeroko pojmowanych działań 

kulturalnych i kulturotwórczych; 

25. twórczego i świadomego poruszania się w obrębie szeroko pojętych sztuk plastycznych; 

26. inicjowania i wdrażania zespołowych projektów multimedialnych także o charakterze 

interdyscyplinarnym; 

27. prezentowania skomplikowanych zagadnień w przystępnej formie. 

28. podjęcia studiów trzeciego stopnia w określonej 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 %). 

17. prezentacja – 15% 

18. przeglądy okresowe – 25% 

19. rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 30% 

20. końcowa prezentacja projektu – 30% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

12 9 1 1 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. 

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z technologią malarstwa w kontekście 

malarstwa tradycyjnego jak też i współczesnych środków obrazowania. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (wspólne z pracownią rysunkową). 

19. 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). 

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

normami. 

21. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego. 

22. Projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

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

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

pomalowana na biało, rurki montażowe do wieszania obrazów). 

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

internetowej pracowni w domenie asp.waw.pl 



Prof. Piotr Smolnicki (I-III Rok) 

Pracownia Grafiki Warsztatowej dla studentów I-III roku 

(dyplomująca) 

Przedmiot 

Grafika warsztatowa 

2,5-letnie studia magisterskie 

Kod przedmiotu. 

G/N/2/GW/KK/03 

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 4 4 6 – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – – – – – 4 4 4 4 4 – 

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

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny 
 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

1. Wykład kursowy i konwersatoryjny (zajęcia zespołowe i indywidualne mające charakter 

cykli wykładów dotyczących specyficznej kultury grafiki warsztatowej). 

2. Ćwiczenia warsztatowe (zajęcia indywidualne i zespołowe doskonalące umiejętności 

warsztatowe w obrębie szeroko pojętej grafiki artystycznej). 

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

przez studenta własnych koncepcji artystycznych). 

4. Dialog i dyskusja dydaktyczna – konwersatorium (indywidualne i zespołowe, 

comiesięczne zbiorowe przeglądy dorobku, dające studentom okazję do wzajemnej 

konfrontacji osiągnięć i mobilizujące do wzmożenia zarówno ambicji, jak i wysiłku). 

5. Seminarium magisterskie (cykl zajęć przygotowujących studentów do obrony pracy 

magisterskiej). 

6. Projekt indywidualny (realizacja indywidualnego projektu artystycznego – magisterska 

praca dyplomowa). 

 

Język wykładowy. 

Polski, angielski 

 

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

prof. Piotr Smolnicki 

mgr Aleksandra Owczarek 



mgr Maciej Deja – pomoc techniczna 

mgr Zygmunt Księżakowski – pomoc techniczna 

mgr Katarzyna Matyjek – pomoc techniczna 

 

Wymagania wstępne. 

Zdany egzamin wstępny na pierwszy rok studiów magisterskich. 

 

Wymagania końcowe. 

11. Wykonanie kompletu zadań objętych programem pracowni. 

12. Wykonanie oraz publiczna obrona magisterskiej pracy dyplomowej (praca praktyczna i 

teoretyczna). 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Praca w pracowni w okresie magisterium obejmuje 5 semestrów. Dwa pierwsze semestry 

koncentrują się na dwu torowej pracy ze studentami. Pierwszy dotyczy poznawania nowych 

technik graficznych z którymi studenci dotychczas nie mieli do czynienia. Poznają techniki: 

• algrafię – tzw. offset, 

• serigrafie w postaci rysunku kreskowego oraz obrazu fotograficznego. 

• druk cyfrowy na papierze – opracowanie rysunku w różnych rozdzielczościach oraz pliku 

do druku z plotera oraz do cyfrowego przygotowania matrycy offsetowej   

    

Drugim równoległym torem pracy studentów jest poszukiwanie tematów wypowiedzi 

artystycznej zgodnej z zainteresowaniami intelektualnymi oraz językiem plastycznym a także 

odnalezienie i dopasowanie odpowiedniej techniki graficznej od podjętego problemu 

artystycznego. 

Wspólne poszukiwanie tematów polega na prezentacji filmów biograficznych i 

dokumentalnych o sztuce najnowszej, warsztatów artystycznych i technologicznych 

prezentacja oraz ocena najnowszych osiągnieć w sztukach graficznych.   

           

Semestr 3 i 4 to czas realizacji indywidualnie wybranych tematów i problemów 

artystycznych w formie cyklu graficznego lub serii, instalacji i multimedialnych działań w 

przestrzeni. 

Semestr 4 kończy się przeglądem dopuszczenia do dyplomu prezentacja serii graficznej oraz 

koncepcji graficznej i tematycznej pracy dyplomowej. 

Semestr 5 to praca nad realizacja grafiki dyplomowej w dowolnej ilości konsultacji pracy 

technicznej (warsztatowej) oraz koncepcyjno-artystycznej. 

 

Kryteria oceny. 

31. Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego zadań przewidzianych w programie 

pracowni. 

32. Ocena stopnia zaangażowania w realizację programu pracowni (udział w zajęciach, 

konwersatoriach, warsztatach i obowiązkowych wykładach). 

33. Ocena poziomu wiedzy w zakresie technologii grafiki warsztatowej. 

34. Ocena systematyczności i uczestnictwa w okresowych przeglądach. 

35. Ocena uczestnictwa w seminarium magisterskim. 

36. Ocena poziomu publicznej obrony pracy magisterskiej. 

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

 

Praca magisterska. 



Ocena poziomu artystycznego i merytorycznego pracy magisterskiej 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 grafika warsztatowa. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

20. Maciej Bóbr, Mistrzowie grafiki europejskiej, KAW, Warszawa, 2000. 

21. Jordi Catafal, Clara Olivia, Techniki graficzne, Arkady, Warszawa, 2004. 

22. Irena Jakimowicz, Pięć wieków grafiki polskiej, Warszawa, 1997. 

23. Andrzej Jurkiewicz, Podręcznik metod grafiki artystyczne, Warszawa, 1975.  

24. Ales Krejca, Techniki sztuk graficznych, Warszawa, 1984. 

25. Terisio Pignatti, Historia rysunku, od Altamiry do Picassa, j.w., 2006. 

26. Jerzy Werner, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, PWN, 1989. 

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

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

 

Cel zajęć. 

Program nauczania w obrębie grafiki warsztatowej z jednej strony ma na celu wykształcenie 

samodzielnego i kreatywnego artysty grafika, a z drugiej odpowiedzialnego i 

wszechstronnego artysty umiejętnie funkcjonującego we współczesnym świecie. Dotyczy to 

zarówno umiejętności warsztatowych jak też i wiedzy teoretycznej. Podstawowe cele 

programowe to: 

26. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zarówno tradycyjnych jak i współczesnych 

środków wyrazu charakterystycznych dla grafiki warsztatowej.  

27. Swobodna kreacja artystyczna z użyciem technik i technologii właściwych sztuce 

graficznej.  

28. Twórcze, kreatywne i umiejętne łączenie technik graficznych.  

29. Pogłębianie świadomości, iż kreacja artystyczna jest równoprawnym narzędziem 

rozstrzygania dylematów kultury, problemów estetycznych, humanistycznych i etycznych. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

29. świadomego realizowania własnych, twórczych koncepcji artystycznych w obrębie grafiki 

warsztatowej jak też i pochodnych dziedzin sztuki; 

30. samodzielnego myślenia w obrębie kreacji w dziedzinie grafiki warsztatowej; 

31. wykształcenia własnych motywacji twórczych w połączeniu z otwartością na odmienne 

światopoglądy; 

32. świadomego realizowania prac zespołowych, także podczas realizacji działań o 

charakterze interdyscyplinarnym; 

33. werbalnego wyrażania się w mowie i piśmie na temat twórczości własnej i szeroko 

pojętych zagadnień z dziedziny kultury; 

34. organizowania i przeprowadzania publicznych prezentacji związanych z własną 

twórczością (wystawy, prezentacje, itp.). 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

21. studiowanej specjalizacji, oraz w zakresie szeroko pojmowanej kultury i sztuki; 

22. rozumienia kontekstu tradycji i kultury w odniesieniu do zjawisk zachodzących w sztuce 

współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej grafiki warsztatowej; 



23. możliwości warsztatowych tradycyjnego i cyfrowego warsztatu graficznego; 

24. umiejętności tworzenia prac graficznych o wysokich walorach artystycznych; 

25. docierania do informacji dotyczących nowych technologii druku; 

26. funkcjonowania współczesnego rynku sztuki z naciskiem na aspekty związane z grafiką 

warsztatową. 

 

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

26. aktywnego udziału w życiu kulturalnym własnego środowiska poprzez uczestnictwo w 

wystawach, konkursach, itp.; 

27. pewnego komunikowania się w społeczeństwie a w szczególności: 

inicjowania i realizacji wspólnych projektów artystycznych, 

przewodniczenia realizacjom artystycznym, 

integracji z różnymi środowiskami twórczymi podczas realizacji wspólnych projektów 

artystycznych; 

10. inicjowania działań artystycznych w obrębie szeroko rozumianej grafiki warsztatowej; 

11. umiejętnego i świadomego prezentowania własnej twórczości. 

12. podjęcia studiów trzeciego stopnia w zakresie 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 %). 

6. prezentacja – 10% 

7. egzamin – 30% 

8. przeglądy okresowe – 10% 

9. rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 20% 

10. końcowa prezentacja projektu – 30% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

22 14 2              4 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 podstaw technologii wykorzystywanych w grafice artystycznej. 

• Wiedza na temat historii i tradycji grafiki warsztatowej. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

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

technik metalowych, prasa graficzna do linorytu, stanowisko do sitodruku i druku 

offsetowego gilotyna do blach graficznych; w pełni wyposażona kwaszarnia wraz z 

odpowiednią wentylacją, stanowiska do suszenia odbitek, itp.). 



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

normami. 

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

monitorem LCD minimum 20 cali. 

11. Przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu. 

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

pomalowana na biało). 

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

graficznych. 

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

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

internetowej pracowni w domenie asp.waw.pl 

 

Dr hab. Jacek Staszewski    

Pracownia Rysunku dla studentów I - III roku 
 

Przedmiot. 

Rysunek 

2,5-letnie studia magisterskie 

 

Kod przedmiotu. 

G/N/2/KO/10 

 

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 – – – – – – 3 3 3 3 4* – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – – – – – 4 4 4 4 4 – 

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

Legenda 

zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny; 

przedmiot wolnego wyboru z możliwością 

realizacji aneksu 

 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

28. Wykład i wykład monograficzny (zajęcia grupowe z udziałem wykładowcy i 

zaproszonych artystów połączone z prezentacjami multimedialnymi dotyczącymi rysunku 

zawodowego i artystycznego – udział w wykładach jest nieobowiązkowy). 



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

studentami mające na celu rozwijanie indywidualnych predyspozycji studentów w 

zakresie rysunku i innych pokrewnych dziedzin twórczości artystycznej). 

30. Ćwiczenia warsztatowe (zajęcia indywidualne i grupowe ćwiczące umiejętności 

świadomego posługiwania się narzędziami rysunkowymi – także z użyciem 

multimediów). 

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

syntetycznej obserwacji). 

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

studentów własnych koncepcji artystycznych). 

33. Projekt indywidualny (realizacja indywidualnego projektu artystycznego pod opieką 

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

34. Projekt zespołowy (udział w międzyuczelnianych warsztatach rysunkowych po 

zakończeniu pierwszego roku studiów – udział w warsztatach jest nieobowiązkowy – oraz 

udział w wystawie podsumowującej pierwszy i drugi rok studiów). 

35. Seminarium niższe (zajęcia indywidualne przygotowujące studenta do publicznej 

prezentacji własnej twórczości podczas dopuszczenia do dyplomu – absolutorium). 

36. E-learning (zajęcia realizowane z wykorzystaniem internetu – Podcast, iTunes U, itp.). 

 

Język wykładowy. 

Polski, angielski 

 

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

dr hab. Jacek Staszewski 

mgr Aleksander Myjak 

 

Wymagania wstępne. 

Zdany egzamin wstępny na pierwszy rok studiów magisterskich. 

 

Wymagania końcowe. 

13. Zaliczenie połączone z oceną oryginalności wypowiedzi artystycznej na przeglądzie 

kończącym każdy semestr studiów. 

14. Zaliczenie obowiązkowego zadania podsumowującego drugi rok studiów. 

15. Publiczna prezentacja własnej twórczości podczas magisterskiego egzaminu komisyjnego 

(wystawa podczas dopuszczenia do obrony dyplomu). 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

…Rysować, narysować, obrysować, zarysować, porysować, dorysować, przerysować, 

rozrysować, wyrysować, zarysować…  

Te określenia funkcjonowały i funkcjonują ciągle w naszej świadomości. Zostały w niej 

ugruntowane jako prosty zapis ekspresji i informacji, jako pole wielorakich skojarzeń 

funkcjonujących w przestrzeni językowej, kulturowej i życiu codziennym. Rysunek pełnił i 

pełni nadal ważną rolę i trudno byłoby znaleźć dziś artystę, który potrafi się bez niego obejść. 

Jednakże innego rodzaju rozważania zajmują aktualnie artystów, kuratorów i krytyków. Dziś 

dyskutuje się głównie o zagadnieniach socjologicznych, o roli sztuki w systemie rynkowym, o 

jej zaangażowaniu społecznym czy też oddziaływaniu publicznym. Żyjemy w czasach, gdzie 

mieszają się ze sobą nie tylko rysunek i malarstwo, ale i fotografia, obiekty, film, 

performance.  

Artyści coraz częściej nie identyfikują się z jednym rodzajem sztuki, tylko wybierają to, co 

odpowiada każdorazowo ich koncepcji. Rysunek jako przedmiot studiów artystycznych 



wywodzi swe idee z przeświadczenia o jego nadrzędności w procesie twórczym, o 

pryncypialności jego środków wyrazu, czy wreszcie jego pomocniczej roli względem innych 

dyscyplin artystycznych. To wszystko jest prawdziwe i niezmiernie ważne, tak samo jak 

równie ważna jest jego autonomia. 

Poniższe treści programowe dotyczą głównie zajęć praktycznych wspomaganych cyklem 

wykładów, warsztatów rysunkowych i prezentacji mających na celu poszerzenie wiedzy 

studenta w dyscyplinie rysunku oraz w szeroko pojętej dziedzinie kultury i sztuki. 

 

Zagadnienia programowe: 

Narzędzie i materiał.  

Rysunek wykonany różnymi narzędziami na różnych materiałach i z wykorzystaniem różnych 

formatów. 

Linia.  

Rysunek wykonany przy użyciu linii, ze zwróceniem uwagi na praktyczne zastosowanie jej 

różnorodnych rodzajów. 

Walor.  

Rysunek wykonany z przewagą czerni, przewagą bieli, równowagą czerni i bieli. 

Kolor.  

Rysunek wykonany przy użyciu barwnej linii i barwnej płaszczyzny (poszukiwanie koloru w 

obrębie walorowego rysunku). 

Faktura.  

Obserwacja zmian wartości strukturalnych w zależności od użytego narzędzia rysunkowego i 

podłoża. 

Przestrzeń.  

Obserwacja zmian postrzegania rzeczywistości w kontekście takich zagadnień jak: pierwszy i 

drugi plan, odległość, wklęsłość i wypukłość, „głębia ostrości”. 

Format (rozmiar).  

Obserwacja zmian wartości strukturalnych rysunku w zależności od formatu podobrazia, 

sposobu zagospodarowania płaszczyzny rysunkowej (mały, duży). 

Format (kształt).  

Rysunek wykonany na różnych formatach takich jak koło, trójkąt, kwadrat, nieregularna 

płaszczyzna. 

Format (bryła).  

Rysunek wykonany na trójwymiarowym przedmiocie. 

Kontrast.  

Rysunek obrazujący zapis przeciwstawnych sobie pojęć. 

Narracja.  

Rysunek jako forma dialogu wewnętrznego lub zapis cyklu zdarzeń odbywających się  

w określonym czasie (dziennik, szkicownik, pamiętnik). 

Funkcja.  

Obserwacja zmian wartości rysunkowych w zależności od przypisanych mu funkcji – notatka, 

diagram, wykres, szkic. 

Przestrzeń.  

Rysunek wykonany w przestrzeni (wnętrze, przestrzeń miejska, plener) – instalacja, landart, 

performance, lightart. 

Kreacja.  

Rysunek wyrażający indywidualne postawy twórcze. 

 

Dodatkowe formy zajęć: 

1. Warsztaty rysunkowe. 



2. Warsztaty rysunkowe plenerowe. 

3. Warsztaty rysunkowe z udziałem zaproszonych artystów (rysunek artystyczny, komiks, 

rysunek prasowy) 

4. Wykład Historia rysunku. 

5. Wykład Dziennik podróżny. 

6. Wykład Rysunek współczesny. 

7. Wykład monograficzny współczesnego artysty zajmującego się rysunkiem. 

8. Organizacja i udział w wystawach rysunku (indywidualnych i zbiorowych). 

 

Kryteria oceny. 

1. Ocena indywidualnego rozwoju artystycznego studenta.  

2. Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego prac wykonanych przez studenta i 

osiągniętych w nich rezultatów twórczych. 

3. Ocena indywidualnego zaangażowania studenta w realizację programu pracowni. 

4. Ocena umiejętności efektywnego przełożenia wskazówek otrzymywanych w toku 

kształcenia na jakość wykonywanych przez studenta prac. 

5. Ocena poziomu podstawowej wiedzy z zakresu historii rysunku oraz zagadnień 

dotyczących sztuki współczesnej. 

6. Ocena poziomu prezentacji własnej twórczości rysunkowej podczas publicznego 

dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej (absolutorium). 

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

 

Praca magisterska. 

Pracownia nie jest pracownią dyplomującą, natomiast istnieje możliwość wykonania aneksu 

rysunkowego do dyplomowej pracy magisterskiej. Aneks rysunkowy 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 magisterskiej. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

Zajęcia z rysunku nie mają charakteru teoretycznego. Materiały, publikacje, katalogi, filmy, 

czasopisma, dobierane są do konkretnego tematu oraz profilu studenta i są niezwykle ważnym 

uzupełnieniem edukacji. Tym niemniej poniżej zamieszczam spis podstawowych lektur: 

1. Baudrillard Jean, Spisek sztuki, Wydawnictwo SIC!, Warszawa 2006 

2. Chalumeau Jean-Luc, Historia sztuki współczesnej – 50 pytań, Wydawnictwo Vizja 

Press&IT, Warszawa 2007 

3. Clark Kenneth, Akt, PWN, Warszawa 1998 

4. Pignatti Terisio, Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa, Wydawnictwo Arkady, 

Warszawa 2006 

5. Strzemiński Władysław, Teoria widzenia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1958 

6. Teissig Karel, Techniki rysunku, Wydawnictwo AiF, Warszawa 1982 

7. Katalog wystawy Oblicza rysunku, Wydawnictwo ASP, Warszawa, 2007 

8. Katalog wystawy Oblicza rysunku 2011, Warszawa, 2011 

9. Warsztaty rysunkowe „Harenda 2010”, ASP Kraków, Kraków 2010 

10. Warsztaty rysunkowe „Harenda 2011”, ASP Kraków, Kraków 2011 

Strony internetowe:  

1. www.artforum.com 

2. www.csw.art.pl 

3. www.pracownia19.pl 



4. www.drawingcenter.org 

5. www.processing.org 

6. www.obliczarysunku.pl 

7. www.facebook.com (Pracownia Dziewiętnaście Rysunek) 

 

Cel zajęć. 

Program nauczania ma na celu przygotowanie studentów do podjęcia wszelkiego rodzaju 

zadań wynikających z nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie rysunku zawodowego, oraz 

przygotowanie do funkcjonowania jako samodzielny artysta. W szczególności dotyczy to: 

1. Umiejscowienia rysunku, jego idei i formy artystycznej w tradycji i historii sztuki, oraz w 

sztuce współczesnej. 

2. Rozwoju świadomości artystycznej w obrębie własnych, rysunkowych działań 

kreacyjnych, z uwzględnieniem podstawowych zagadnień plastycznych takich jak światło, 

barwa, linia, faktura, bryła, struktura. 

3. Rozumienia wartości plastycznych występujących w przedmiotach i zjawiskach 

otaczającej nas rzeczywistości. 

4. Świadomego widzenia rzeczywistości, pogłębionego o umiejętność przełożenia widzenia 

trójwymiarowego na dwuwymiarowy obraz. 

5. Wnikliwej i syntetycznej obserwacji ludzkiego ciała, przedmiotu i natury. 

6. Kształcenia indywidualnej ekspresji rysunkowej zgodnie z osobistymi doświadczeniami, 

potrzebami i umiejętnościami studenta. 

7. Równomiernego rozwoju indywidualnej wypowiedzi artystycznej w obrębie technik 

rysunkowych i pochodnych działań plastycznych. 

8. Kształcenia otwartości na własne, indywidualne cechy kreatywne. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

1. świadomego i konsekwentnego budowania swojej osobowości twórczej w zakresie 

rysunku zawodowego, studyjnego i kreacyjnego; 

2. kreatywnego stosowania tradycyjnych i współczesnych środków rysunkowych ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na możliwość ich wspólnego użytkowania w obrębie 

pracy artystycznej; 

3. tworzenia projektów multimedialnych opartych o rysunek; 

4. nowatorskiego wykorzystania możliwości współczesnych środków obrazowania 

plastycznego; 

5. planowania i koordynowania zespołowych przedsięwzięć artystycznych także o 

charakterze interdyscyplinarnym; 

6. odpowiedzialnego podejścia do prezentacji i wystąpień publicznych (wykład 

monograficzny, wystawa własnej twórczości, udział w wystawie zbiorowej). 

7. swobodnego wypowiadania się na temat teorii i historii rysunku; 

8. swobodnego wypowiadania się na temat zagadnień dotyczących sztuki współczesnej. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

1. praktycznym, teoretycznym i metodologicznym rysunku w nawiązaniu do kulturowego i 

historycznego kontekstu tej dziedziny w obrębie sztuk plastycznych; 

2. rozumienia relacji zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami 

wypowiedzi artystycznej; 

3. znajomości różnorodnych technik rysunkowych; 

4. świadomego wykorzystania wiedzy praktycznej w realizacji przedsięwzięć artystycznych 

i kulturotwórczych; 



5. współczesnych środków obrazowania plastycznego ze szczególnym uwzględnieniem 

możliwości ich wykorzystania w obrębie działań rysunkowych, prawnych aspektów 

dotyczących zawodu artysty-plastyka. 

 

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

1. samodzielnego i odpowiedzialnego podejmowania działań artystycznych z 

wykorzystaniem szeroko pojętego rysunku;  

2. współpracy przy wykonywaniu projektów zespołowych w obrębie różnego rodzaju 

działań kulturalnych i kulturotwórczych; 

3. krytycznej oceny własnej twórczości oraz wypowiadania się na tematy związane ze sztuką 

współczesną; 

4. podjęcia studiów trzeciego stopnia w określonej 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 %). 

• prezentacja zadania w trakcie ćwiczeń – 20% 

• rozwój projektu prezentowany w trakcie ćwiczeń – 20% 

• przeglądy okresowe – 10% 

• końcowa prezentacja projektu – 30% 

• egzamin końcowy – 20% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

12 9 1 1 0 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. 

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z technologią rysunku oraz umiejętność 

obsługi podstawowych programów graficznych służących do obróbki materiałów 

multimedialnych. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych (wspólne z pracownią malarską). 

1. 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). 

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

normami. 

3. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego. 

4. Projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 



5. Telewizor LCD 21 cali z wejściem USB przystosowany do montażu na ścianie. 

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

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

pomalowana na biało, rurki montażowe do ekspozycji przestrzennej, itp.). 

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

internetowej pracowni w domenie asp.waw.pl 

 

Prof. Mieczysław Wasilewski 

Pracownia Projektowania Plakatu dla studentów I-III roku 

(dyplomująca) 
 

Przedmiot. 

Projektowanie plakatu 

2,5-letnie studia magisterskie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/2/PG/KK/02 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Kształcenie kierunkowe  

Projektowanie graficzne (Projektowanie plakatu) 

 

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 4 4 6 – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – – – – – 4 4 4 4 4 – 

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

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny 
 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

37. Wykład i wykład kursowy (grupowe omówienie treści programowych w kontekście 

realizacji poszczególnych zadań). 

38. Dialog i dyskusja dydaktyczna – konwersatorium (indywidualne i grupowe omówienie 

projektu począwszy od fazy szkicu na realizacji finalnej skończywszy). 

39. Ćwiczenia kreacyjne (zespołowe i indywidualne ćwiczenie umiejętności niezbędnych do 

tworzenia własnych dzieł artystycznych). 

40. Projekt indywidualny (zajęcia indywidualne których podsumowaniem jest udział w 

wystawie a także realizacja indywidualnego projektu artystycznego – magisterska praca 

dyplomowa). 



41. Seminarium magisterskie (cykl zajęć przygotowujących studentów do obrony pracy 

magisterskiej). 

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

komputerowego, oraz internetu). 

 

Język wykładowy. 

Polski, angielski, francuski 

 

 

 

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

prof. Mieczysław Wasilewski 

mgr Luiza Kwiatkowska 

 

Wymagania wstępne. 

Zdany egzamin wstępny na pierwszy rok studiów magisterskich. 

 

Wymagania końcowe. 

16. Zdany egzamin końcowy po zakończeniu czwartego semestru studiów magisterskich. 

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

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Celem kształcenia studenta w tej pracowni jest nauczanie syntetycznego języka wizualnego 

niezbędnego do funkcjonowania na dzisiejszym rynku pracy w zawodzie grafika-designera 

zarówno samodzielnie jak również w agencji lub w studio. Nauka twórczego myślenia 

opartego na indywidualnych predyspozycjach studenta. Proces kształtowania własnego 

„charakteru pisma wizualnego” popartego wszechstronną bazą warsztatową. Ten sposób 

edukacji pozwala absolwentowi najlepiej zaistnieć w trudnej konkurencji na rynku „graphic-

designu”. 

 

Sposób realizacji zadań: 

Omówienie tematu, korekty indywidualne poprzez fazę szkiców aż do realizacji projektu 

finalnego, dyskusja, wystawa prac. 

 

Przykłady ćwiczeń: 

Plakat „Autoportret” 

Tryptyk „Wczoraj-Dziś-Jutro” 

Plakat „Happy New Year” 

Poliptyk na temat wylosowanego kraju 

Plakat ekologiczny 

Dyptyk plakatów „Patrzę-Widzę” 

Plakat „Life is Beautiful” 

Plakat „Crisis” 

Plakat „My Love” 

 

Praca dyplomowa (magisterska): 

Wybór tematu należy do studenta, wstępne zatwierdzenie tematu po konsultacji, praca nad 

projektem na zasadzie korekt indywidualnych. Zwieńczeniem pracy magisterskiej 

(dyplomowej) jest cykl plakatów na wybrany temat oraz publiczna obrona przed komisją 

złożoną z Profesorów i studentów wydziału.  



 

Kryteria oceny. 

22. Ocena stopnia realizacji poszczególnych zadań.  

23. Ocena wartości artystycznych prac. 

24. Ocena indywidualnego rozwoju studenta.  

25. Ocena uczestnictwa w seminarium magisterskim. 

26. Ocena publicznej obrony pracy magisterskiej. 

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

 

Praca magisterska. 

Ocena poziomu artystycznego i merytorycznego pracy magisterskiej 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 (piśmiennictwo). 

Permanentna lektura czasopism fachowych: 

38. Print, Graphis, Novum, Crée, L'Oil, 2+3D; 

39. Katalogów międzynarodowych biennale, triennale plakatu w Warszawie, Toyama, Lahti, 

Chaumont, Hangzhou, Brnie, Colorado; oraz stron internetowych poświęconych temu 

medium jak np: www.posterpage.ch (Renne Wanne Poster). 

 

Cel zajęć. 

29. Właściwe zrozumienie zasad kierujących współczesnym językiem komunikacji wizualnej. 

30. Nauka systematyczności w realizacji zadań indywidualnych i zespołowych. 

31. Przyswojenie podstawowych zasad obrazowania w obrębie szeroko pojętego pojęcia 

plakatu. 

32. Kształcenie warsztatowe w zakresie tradycyjnych i współczesnych technik obrazowania 

graficznego. 

33. Dążenie do zwięzłego i precyzyjnego myślenia kolorem, obrazem i słowem. 

34. Kształtowanie własnej osobowości artystycznej. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

30. świadomego wykształcenia twórczych motywacji w obrębie projektowania graficznego; 

31. samodzielnego myślenia w ramach realizacji projektów artystycznych; 

32. podejmowania i realizacji działań zespołowych również o charakterze 

interdyscyplinarnym; 

33. samodzielnego projektowania i realizacji prac artystycznych w obrębie projektowania 

graficznego a w szczególności w zakresie projektowania plakatu; 

34. kreatywnego stosowania dostępnych (tradycyjnych i współczesnych) środków 

obrazowania graficznego; 

35. świadomego podejmowania zadań twórczych w zakresie projektowania plakatu; 

36. odpowiedzialnego posługiwania się warsztatem współczesnego grafika-projektanta; 

37. swobodnego wypowiadania się na temat plakatu (w aspekcie historycznym i 

współczesnym) oraz własnej twórczości, bazując na wiedzy praktycznej i teoretycznej. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 



35. specjalizacji (projektowanie graficzne, projektowanie plakatu) a także zakresie w szeroko 

pojętych zagadnieniach z zakresu kultury i sztuki; 

36. orientacji w stylach, tendencjach i trendach we funkcjonujących we współczesnym 

plakacie; 

37. świadomego czerpania z wzorców zawartych w historii, historii sztuki, kulturze i tradycji; 

38. świadomego wykorzystania zdobytej wiedzy w kreowaniu własnej osobowości 

artystycznej; 

39. poszerzania możliwości warsztatowych grafika-projektanta (wideo, multimedia, 

fotografii, itp.). 

 

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

27. samodzielnego integrowania zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej do planowania i 

realizacji nowych zadań twórczych w obrębie szeroko pojmowanego projektowania 

graficznego; 

28. krytycznej oceny twórczości własnej i różnorakich działań kulturotwórczych; 

29. inicjowania, tworzenie i koordynacji rozbudowanych zadań zespołowych 

(wystawiennictwo). 

30. integracji i współpracy przy realizacji zadań zespołowych; 

31. podjęcia studiów trzeciego stopnia w zakresie specjalizacji. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 3 

Wiedza – 3 

Postawy – 3 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %). 

28. prezentacja – 10% 

29. przeglądy okresowe – 10% 

30. rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 30% 

31. końcowa prezentacja projektu – 50% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

22 14 2 4 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 obsługi podstawowych programów graficznych przeznaczonych do obróbki 

grafiki dwuwymiarowej jak też i multimediów. 

 

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, drukarka laserowa z 

możliwością druku w kolorze. 

 Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni (płyta spilśniona miękka 

pomalowana na biało lub inne systemy ekspozycyjne). 

 Możliwość redagowania (przy pomocy webmastera lub administratora) zawartości strony 

internetowej pracowni w domenie asp.waw.pl 

 

Prof. Stanisław Wieczorek    

Pracownia Multimediów i Kreacji Artystycznej dla studentów I-III roku 

(dyplomująca) 
 

Przedmiot. 

Multimedialna Kreacja Artystyczna 

2,5 - letnie studia magisterskie 

Kod przedmiotu. 

G/N/2/GW/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 – – – – – – 4 4 4 4 6  

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – – – – – 

4 4 4 4 4 
 

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

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny 
      

egz egz egz egz 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

43. Wykład kursowy (zajęcia zespołowe dotyczące historii filmu, storyboardu i dźwięku). 

44. Ćwiczenia warsztatowe (zajęcia zespołowe i indywidualne dotyczące technik montażu 

obrazu i dźwięku). 

45. Ćwiczenia kreacyjne (zajęcia indywidualne stymulujące indywidualny rozwój artystyczny 

studenta i jego cechy kreacyjne). 



46. Dialog i dyskusja dydaktyczna – konwersatorium (cykl zajęć dotyczących 

indywidualnych, obowiązkowych przeglądów oraz zespołowego zaliczenia 

poszczególnych zadań). 

47. Seminarium magisterskie (cykl zajęć przygotowujących studentów do obrony pracy 

magisterskiej). 

48. Projekt indywidualny (indywidualne zadanie zakończone realizacją połączoną z jego 

publiczną prezentacją). 

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

komputerowego, oraz internetu). 

 

Język wykładowy. 

Polski, włoski, angielski, rosyjski. 

 

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

prof. Stanisław Wieczorek 

dr Jakub Wróblewski 

 

Wymagania wstępne. 

Zdany egzamin wstępny na pierwszy rok studiów magisterskich. 

 

Wymagania końcowe. 

18. Wykonanie kompletu zadań i ćwiczeń przewidzianych w programie pracowni 

cechujących się: 

28. Oryginalnością wypowiedzi artystycznej przy świadomym korzystaniu z możliwości 

jakie daje współczesny warsztat graficzny. 

29. Kreatywnym stosowaniem różnych metod analogowej i cyfrowej rejestracji obrazu i 

dźwięku. 

30. Kreatywnym formowaniem przekazu artystycznego w obszarze działań 

multimedialnych. 

40. Wykonanie oraz publiczna obrona własnej twórczości podczas komisyjnego, 

dyplomowego egzaminu magisterskiego. 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Najważniejszym zadaniem jest rozpoznanie, pielęgnowanie i rozwijanie wyobraźni każdego 

studenta. To wyobraźnia jest motorem sztuki. Kształtuje się poprzez ćwiczenie umiejętności, 

obserwacji i umiejętności notowania ołówkiem, pędzlem, aparatem fotograficznym i kamerą. 

Ważne jest kształtowanie osobowości poprzez pisanie scenariuszy, rysowanie storyboardów i 

twórcze ich rozwijanie w procesie realizacji. Ważną rolę odgrywa biegła znajomość sprzętu 

rejestrującego i programów komputerowych z programami montażowymi włącznie. 

 

Program nauczania oparty jest na zadaniach, których celem jest zapoznanie studentów z 

szeroką panoramą różnorodnych, współczesnych zjawisk i praktyk artystycznych, 

wykorzystujących techniki audiowizualne oraz intermedialne. Ważnym elementem programu 

pracowni jest rozwinięcie umiejętności budowania komunikatu medialnego poprzez dźwięk. 

 

Zadania są tak skonstruowane by już w pierwszym roku studiowania w pracowni student 

musiał wykonać projekt i o charakterze „zawodowym” i o charakterze „czysto artystycznym”. 

Podczas konsultacji prac audiowizualnych dbamy o to by prace realizowane były z 

zastosowaniem profesjonalnych narzędzi, materiały przetwarzane były i publikowane we 

właściwych formatach, prace wideo były zmontowane w jak najlepszy sposób, czytelny dla 



odbiorcy oraz podkreślający idee projektu. By możliwe stało się zrealizowanie takiego 

założenia korzystamy z pomocy profesjonalistów, którzy przez lata pracy osiągnęli wysoki 

poziom i bezcenne doświadczenie posługując się opisywanymi wyżej technikami pracy z 

obrazem ruchomym i dźwiękiem. Jako ważny punkt procesu edukacji w naszej pracowni 

przyjęliśmy włączenie zajęć ze sztuki montażu, pracy z dźwiękiem, jak również zapewniliśmy 

studentom wsparcie i fachową pomoc podczas realizacji zadań.  

 

Staramy się by podczas realizacji swoich prac nasi studenci poznawali programy takie jak: 

Final Cut, Adobe Premiere, Adobe After Effects, oraz Adobe Flash. Bazując na własnych 

doświadczeniach zawodowych zachęcamy studentów do poszerzenie wiedzy technicznej o 

podstawy programowania w środowisku obiektowym PD (PureData), Processing, lub Max 

MSP. Dzięki współpracy z projektem MSM (realizowany przez UMFC i ASP) mamy 

możliwość korzystania z pomocy fachowców pracujących z dźwiękiem eksperymentalnym 

oraz twórców posługujących się na co dzień interaktywnymi narzędziami, takimi jak sensory 

ruchu czy Arduino. 

 

Dodatkowe formy zajęć: 

• Warsztaty Final Cut. 

• Zajęcia uczące pracy z dźwiękiem cyfrowym i analogowym. 

• Warsztaty Adobe Flash. 

• Warsztaty Adobe Premiere, Adobe After Effects.  

Sztuka montażu – Avid (warsztaty). 
 

Kryteria oceny. 

35. Ocena systematyczności, obowiązkowości oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach 

(także dodatkowych).  

36. Ocena stopnia zaangażowania w realizację programu pracowni. 

37. Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego wykonywanych zadań. 

38. Ocena finalnego efektu wykonywanych zadań. 

39. Ocena uczestnictwa w seminarium magisterskim. 

40. Ocena publicznej obrony pracy magisterskiej. 

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

 

Praca magisterska. 

Ocena poziomu artystycznego i merytorycznego pracy magisterskiej 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 multimedia. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

Lektury są zalecane z literatury, poezji, sztuki współczesnej, plastyki i muzyki.  

Zalecamy aktywny udział w życiu kulturalno-artystycznym. Teatr, film, koncerty, wystawy. 

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

zatem dla każdego studenta inny. 

 

Cel zajęć. 



Celem pracowni jest wychowanie oryginalnego artysty zdolnego do samodzielnego tworzenia 

własnej indywidualnej twórczości. Artysty zdolnego do twórczej pracy w zespole i 

umiejącego zrealizować zadania wynikające z potrzeb rynku. Świadomego artysty, dobrze 

orientującego się co się dzieje w sztuce współczesnej na świecie. Artysty, który zna swoją 

wartość i potrafi ją sprzedać. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do:  

38. świadomego i umiejętnego kreowania estetycznego obrazu w obrębie działań 

multimedialnych; 

39. analizowania własnej twórczości artystycznej zarówno w obrębie specjalizacji jak też i 

szeroko pojmowanych działań kreacyjnych; 

40. realizacji indywidualnych projektów artystycznych w oparciu o działania multimedialne; 

41. umiejętnego wykorzystywania możliwości współczesnych środków obrazowania 

plastycznego; 

42. podjęcia pracy zespołowej w zakresie sztuk interdyscyplinarnych;  

43. zorganizowania publicznej prezentacji własnej twórczości (pokaz multimedialny, 

animacja). 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

40. wykonywanej dyscypliny artystycznej w nawiązaniu do kulturowego i historycznego 

kontekstu sztuk pięknych; 

41. podstaw warsztatowych w zakresie obróbki obrazu i dźwięku; 

42. twórczego wykorzystania możliwości współczesnych środków obrazowania; 

43. teoretycznych podstaw obróbki obrazu i dźwięku; 

44. rozumienia współzależności zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi 

aspektami studiowania w dziedzinie multimediów; 

45. rozumienia wzorców leżących u podstaw kreacji artystycznej. 

 

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

32. podejmowaniu działań kreacyjnych; 

33. krytycznej oceny własnej twórczości;  

34. współdziałania przy wykonywaniu projektów zespołowych; 

35. integracji środowiskowej w obrębie różnorodnych działań kulturalnych; 

36. samodzielnego kształcenia i docierania do potrzebnych w działaniach twórczych 

informacji; 

37. podjęcia studiów trzeciego stopnia w zakresie 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 %). 

32. prezentacja – 10% 

33. egzamin – 20% 

34. przeglądy okresowe – 20% 

35. rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 20% 

36. końcowa prezentacja projektu – 30% 



 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

22 14 2 4 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 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. 

 Pracownia przygotowana na potrzeby prezentacji multimedialnej. 

 

 prof. Błażej Ostoja Lniski 

 Pracownia  Książki i Ilustracji (dyplomująca) 

 Katedra Książki i Ilustracji 

  

 Sylabus 

  

 Przedmiot 

 Projektowanie Książki i Ilustracji 

  

 2,5-letnie studia magisterskie 

  

 Kod przedmiotu  

 GN-17-D 

  

 Kierunek 

 Grafika 

  

 Specjalność 



 Projektowanie graficzne 

  

 Typ przedmiotu 

 Obowiązkowy 

 Kształcenie kierunkowe 

  

 Pracownia projektowania książki i ilustracji 

 prof.Błażej Ostoja Lniski                

 Rok 

 I  

mgr 

 I 

mgr 

 II 

mgr 

 II 

mgr 

 III 

mgr 

 Semestr  1  2  3  4  5 

 Punkty ECTS  4  4  4  4  6 

 Ilość godzin w tygodniu  4  4  4  4  4 

 Rodzaj zaliczenia  egz  egz  egz  egz  egz 

 Legenda 

 zal. zaliczony; zst zaliczenie z stopniem; egz - 

egzamin; ekm egzamin komisyjny 

  

  

 Legenda: A – absolutorium, zal – zaliczenie, zst – zaliczenie ze stopniem, egz – egzamin, 

ekm – egzamin komisyjny 

  

 Metody nauczania (forma zajęć). 

 Wykład (zajęcia zespołowe w formie prelekcji lub prezentacji autorskiej). 

 Ćwiczenia warsztatowe (krótkie formy literackie – aforyzm, przysłowie, limeryk – ;

 złożone formy literackie – wiersz, poemat, opowiadanie, powieść, utwór sceniczny). 

 Dialog i dyskusja dydaktyczna (praca indywidualna i zespołowa ze studentami). 

 Ćwiczenia kreacyjne (realizacja własnych koncepcji artystycznych). 

 Seminarium magisterskie (cykl zajęć przygotowujących studentów do obrony pracy 

 magisterskiej). 

 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 magisterskich. 

  

 Wymagania końcowe. 

 Publiczna obrona pracy magisterskiej (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. 

 Ocena samodzielnego, twórczego i terminowego wykonania postawionych zadań. 

 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). 

 Ocena aktywności studenta poza obowiązkowymi zajęciami – uczestnictwo w 

konkursach, wystawach, festiwalach i sympozjach poświęconych sztuce ilustracji. 

 Indywidualna ocena artystycznego rozwoju studenta. 

 Ocena publicznej obrony pracy magisterskiej. 

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

  

 

 Praca magisterska. 

 Ocena poziomu artystycznego i merytorycznego pracy magisterskiej 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: 

 www.polskailustracjadladzieci.pl 

 www.buszmeni.pl 

 www.pracownialitografii.pl 

 www.cargocollective.com/nliang 

 www.poster.pl 

 www.brwnpaperbag.com 

 www.wydawnictwodwiesiostry.pl 

 www.babaryba.shoparena.pl 

 www.muchomor.pl 

 www.tako.biz.pl 

 www.wytwornia.com 

 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 ćwiczen i zadań (włącznie z magisterską pracą dyplomową) 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. 

 

 Przyswojenie podstawowych zasad projektowania książki i przygotowanie jej do druku.  

 Traktowanie literaturę jako źródła inspiracji do wszelkiego rodzaju działań artystycznych. 

 Poszukiwanie możliwości rozwoju własnej wizji artystycznej w konfrontacji z szeroko 

pojętą literaturą. 

 Dążenie do zwięzłego myślenia obrazem i kolorem, które pozwalają na wyważone użycie 

szczegółu  

w kompozycji i przekazie nie tylko literackich treści. 

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/


  

  

 Zamierzone efekty kształcenia. 

  

 Umiejętności 

 Po zakończeniu cyklu zajęć w pracowni student potrafi: 

 Tworzyć, a w konsekwencji tego, świadomie realizować własne koncepcje artystyczne w 

obrębie ilustracji  

i sztuki książki. 

 Wykazać się samodzielnością myślenia w obrębie kreacji artystycznej. 

 Rozwijać i doskonalić umiejętności warsztatowe w oparciu o techniki tradycyjne oraz o 

możliwości jakie niosą ze sobą tzw. nowe media. 

 Zaplanować i zorganizować publiczną prezentację własnej twórczości. 

 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: 

 Posiadać gruntowną wiedzę na temat własnego warsztatu artystycznego, popartą 

orientacją w dziedzinie historii sztuki i kultury. 

 Tworzyć prac artystyczne o wysokim stopniu oryginalności, oparte o wiedzę z różnych 

dziedzin kultury,  

nauki i techniki. 

 Świadomie czerpać z wiedzy praktycznej i teoretycznej nabytej podczas studiów. 

 Wykorzystywać zdobytą wiedzę do własnego rozwoju artystycznego. 

  

 Inne kompetencje (postawy) 

 Po zakończeniu cyklu zajęć w pracowni student powinien: 

 Posiadać pewność komunikowania się w społeczeństwie, ze szczególnym naciskiem na 

pracę zespołową przy projektach interdyscyplinarnych. 

 Być zdolnym do prostego, werbalnego przekazu, w przystępny sposób tłumacząca i 

wyjaśniając aspekty twórczości własnej i tematy z zakresu szeroko pojętej kultury. 

 Być samodzielnym w podejmowaniu działań artystycznych i kulturotwórczych. 

 Dążyć do bycia kreatorem nowych trendów i tendencji mających wyznaczać kierunki w 

dziedzinie ilustracji prasowej i książkowej. 

 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. 

 Dialog dydaktyczny (indywidualna praca ze studentem, cykliczne przeglądy) – 30% 

oceny końcowej. 

 Dyskusja dydaktyczna (przeglądy grupowe połączone z dyskusją) – 20% oceny końcowej. 



 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. 

 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, drukarka laserowa z 

możliwością druku w kolorze. 

 Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni (płyta spilśniona miękka 

pomalowana na biało). 

 Zamykana na solidny zamek szafa lub tzw. „pomieszczenie gospodarcze” do 

przechowywania prac studentów i pracownianej literatury. 

  

Mgr Przemek Bogdanowicz  

Kreacja Komunikacji Marketingowej dla studentów I-III roku 

Przedmiot. 

Kreacja komunikacji marketingowej 

2,5-letnie studia magisterskie 

Kod przedmiotu.  

G/N/2/NO/19 

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 – – – – – – zst zst zst zst   

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny; 

pww – przedmiot wolnego wyboru 

 

 



Metody nauczania (forma zajęć). 

50. Wykład i wykład monograficzny: zajęcia grupowe z udziałem wykładowcy i 

zaproszonych gości połączone z prezentacjami multimedialnymi dotyczącymi 

komunikacji marketingowej i reklamowej. Omawianie zagadnień dotyczących briefu 

kreatywnego, strategii komunikacji, mediów. Udział w zajęciach jest obowiązkowy. 

51. Konwersatorium – dialog i dyskusja dydaktyczna (zajęcia grupowe ze studentami mające 

na celu rozwijanie indywidualnych predyspozycji studentów w zakresie kreowania 

komunikacji reklamowej i innych pokrewnych dziedzin). 

52. Ćwiczenia warsztatowe (zajęcia indywidualne i grupowe ćwiczące umiejętności pracy z 

briefem kreatywnym, prezentacje efektów pracy – także z użyciem multimediów). 

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

studentów własnych koncepcji kreatywnej komunikacji w oparciu o zadany brief). 

54. E-learning (zajęcia realizowane z wykorzystaniem internetu – Podcast, iTunes U, itp.). 

55. Projekt indywidualny – realizacja autorskiego projektu w oparciu o zasady obowiązujące 

w kreacji komercyjnej. Indywidualna prezentacja projektu.  

 

Język wykładowy. 

Polski, angielski 

 

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

mgr Przemek Bogdanowicz 

 

Wymagania wstępne. 

Zdany egzamin wstępny na pierwszy rok studiów magisterskich. 

 

Wymagania końcowe. 

31. Zaliczenie połączone z oceną oryginalności i jakości przygotowanej pracy/prezentacji na 

przeglądzie kończącym każdy semestr studiów. 

32. Zaliczenie obowiązkowego zadania podsumowującego drugi rok studiów. 

33. Prezentacja autorskiego projektu. 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Współczesny świat z jego kulturą jest pełen przenikających się nawzajem trendów. Granice 

między kulturą i kulturą masową ulegają zatarciu. Poprzez totalną dostępność i swobodę 

wyboru jaką daje internet, trudno jest kształtować wartościowe estetycznie i stylistycznie 

trendy. Spada znaczenie elit. Ludzie sami decydują co i kiedy chcą oglądać, czytać, słuchać… 

Często wybór ten jest przypadkowy i wątpliwy jakościowo. Co więcej, komunikacja 

reklamowa staje się samo powielalna, nie czerpiąc z wartości wyższych zarówno 

estetycznych jak i intelektualnych. Razem przyczynia się to do wulgaryzacji współczesnej 

pop kultury i kultury w ogóle. 

Drogą do zmiany takiego stanu rzeczy jest edukacja i jakościowa zmiana podejścia do kreacji 

komercyjnej. Poznanie mechanizmów świata współczesnego marketingu i promocji. Poznania 

sposobów działania w ramach konkretnego zlecenia w relacji klient-twórca-odbiorca. 

Poznanie najlepszych światowych przykładów kreacji komunikacji. Umiejętność rozpoznania 

socjologicznych zachowań, trendów, ludzkich postaw i wartości. 

Posługując się przykładem zjawiska artystycznego jakim była polska szkoła plakatu, które 

było możliwe dzięki mecenatowi Państwa (nie rzadko będącego faktycznym zleceniodawcą i 

płatnikiem), teraz taką szansę ma jedynie kreacja komercyjna i szeroko rozumiana reklama. 

Żyjemy w realiach świata silnie skomercjalizowanego, gdzie pieniądze odgrywają znaczną 

rolę. Paradoksalnie przesunęliśmy się na niższy poziom „piramidy Maslowa” skutkiem czego 



spadła konsumpcja kultury wysokiej, a pop kultura uległa trywializacji bazując na coraz 

niższych instynktach, bez ambicji wzbogacania świata i promowania choćby tylko trochę 

głębszych idei, oryginalniejszych rozwiązań. 

Polska kultura popularna rzadko zachwyca i inspiruje, rzadko jest powodem powszechnych 

rozmów, rzadko daje radość. W światowej kreacji komunikacji komercyjnej Polska staje się 

krajem coraz bardziej prowincjonalnym. 

Bierna konsumpcja na niskim poziomie jest objawem kulturowej degradacji społecznej. Na 

twórcach komunikacji komercyjnej, na równi ze zleceniodawcami spoczywa dzisiaj 

odpowiedzialność za jakość i wartość współczesnej kultury masowej, a co za tym idzie i tej 

wysokiej. 

 

Zagadnienia programowe: 

1. „Artysta komercyjny” we współczesnym świecie. Marketing, czyli sprzedaż towarów, 

produktów, usług i talentu. Współczesna pop kultura, mass media i ich wzajemne przenikanie 

się. 

2. Sztuka reklamy? Przykłady kampanii reklamowych i reklam. Inspiracje płynące ze sztuki 

dawnej. 

3. Czym jest marka? Co to jest charakter marki? Archetypy marek. Marka versus produkt. 

4. Kreacja komunikacji marketingowej. Podstawowe pojęcia używane w kreacji komercyjnej 

(reklamowej). Ogólne zasady działania agencji kreatywnej. 

5. Brief kreatywny. Omówienie poszczególnych elementów briefu kreatywnego na podstawie 

narzędzi używanych w agencjach reklamowych i innych. 

6. Brief kreatywny i „egzekucja”, czyli przykłady briefów i odpowiedzi na nie. 

7. Konsument-odbiorca. Co to jest „consumer insight”? 

8. Mini prezentacje studentów samodzielnie napisanych briefów do wybranych przykładów 

reklam. 

9. Techniki rozwiązywania zadań. Myślenie lateralne Edwarda De Bono. Brain-storming. 

10. Użyteczne schematy kreatywne. 

11. „Myślenie kampanijne”. Omówienie czym są pomysły neutralne mediowo. 

12. „Wielcy” ludzie reklamy. Bill Bernbach i inni. „Kamienie milowe” w historii reklamy. 

Analiza przykładów. 

13. Produkcja filmowa, fotograficzna, wykonawstwo. Brief produkcyjny. Podstawowe pojęcia 

z zakresu realizacji/produkcji komunikacji na potrzeby reklamy i sztuki komercyjnej. 

14. Na czym powinien się znać Art Director? Co to jest kierownictwo artystyczne? Projekt. 

„Layout”. „Storyboard”. „Casting brief”. „Director's treatment” i inne pojęcia. Jak pracować 

ze scenografem, reżyserem, kompozytorem, fotografem, ilustratorem, designerem, stylistą itp. 

 

Dodatkowe formy zajęć: 

8. Wizyta połączona z wykładem w siedzibie agencji reklamowej. 

9. Wizyta połączona z wykładem i dyskusją w dziale marketingu jednej z firm. 

10. Wizyta połączona z prezentacją i dyskusją w studiu produkcji i post produkcji filmowej. 

 

Kryteria oceny. 

11. Ocena indywidualnego rozwoju studenta.  

12. Ocena poziomu prac wykonanych przez studenta i osiągniętych w nich rezultatów. 

13. Ocena indywidualnego zaangażowania studenta w realizację programu zajęć. 

14. Ocena umiejętności efektywnego przełożenia informacji otrzymywanych w toku 

kształcenia na jakość wykonywanych przez studenta prac, myślenia, inteligencji twórczej. 

15. Ocena poziomu podstawowej wiedzy z zakresu kreacji reklamy, strategii marketingowej, 

briefu kreatywnego, zjawisk pop kultury i masowych mediów. 



8. Ocena poziomu prezentacji własnych projektów i pomysłów.  

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

 

Literatura (piśmiennictwo). 

9. Simon Veksner, How to make it as an advertising creative, 2010  

10. Ted Sullivan, Hey Whipple, squeeze this! 

11. John Hegarty, Hegarty on advertising. Turning intelligence into magic. 2011 

12. Jon Steel, Truth, Lies and Advertising : The Art of Account Planning 

13. Oliviero Toscani, Reklama – uśmiechnięte ścierwo, 1995 

 

Strony internetowe:  

9. ad-genius.blogspot.com 

10. adsoftheworld.com 

11. canneslions.com 

12. thecoolhunter.net 

13. designsponge.com 

14. coloribus.com 

15. visiblemeasures.com 

16. mashable.com 

17. adkuchni.blox.pl 

 

Cel zajęć. 

Program nauczania ma na celu przygotowanie studentów do podjęcia wszelkiego rodzaju 

zadań wynikających z nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie kreacji komunikacji 

komercyjnej, powstającej na zlecenia klienta. 

Doskonalenie umiejętności kreacji komercyjnej, oraz naukę umiejętności praktycznego 

zastosowania wiedzy z zakresu projektowania graficznego, typografii, ilustracji fotografii, 

filmu, muzyki, performance i wszystkich dziedzin pokrewnych, w warunkach rynkowych. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

5. przetworzenia zadania z briefu na kreatywną komunikację skierowaną do określonej grupy 

odbiorców; 

6. kreatywnego stosowania tradycyjnych i współczesnych środków wyrazu; 

7. tworzenia projektów multimedialnych; 

8. nowatorskiego wykorzystania możliwości współczesnych środków obrazowania 

plastycznego i komunikacji; 

9. planowania i koordynowania zespołowych przedsięwzięć kreacji komercyjnej, także o 

charakterze interdyscyplinarnym; 

10. odpowiedzialnego podejścia do prezentacji; 

11. swobodnego wypowiadania się na temat współczesnej reklamy, marketingu, pop kultury. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

• współczesnej kreacji komunikacji w obszarze szeroko rozumianej pop kultury; 

• rozumienia relacji zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami 

kreacji komunikacji, znajomość konstrukcji briefu kreatywnego; 

• znajomości różnorodnych technik komunikacyjnych; 

• świadomego wykorzystania wiedzy praktycznej i teoretycznej w realizacji przedsięwzięć z 

zakresu kreacji komunikacji; 



• współczesnych środków obrazowania plastycznego/wizualnego ze szczególnym 

uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania w obrębie działań z zakresu komunikacji 

reklamowej; 

• prawnych aspektów dotyczących zawodu artysty-plastyka i prawa autorskiego. 

 

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

9. samodzielnego podejmowania zleceń komercyjnych z wykorzystaniem wiedzy, talentu i 

umiejętności;  

10. współpracy przy wykonywaniu projektów zespołowych w obrębie różnego rodzaju zleceń 

11. krytycznej oceny własnych projektów i pomysłów oraz wypowiadania się na tematy 

związane z pop kulturą, reklamą, strategią komunikacji i marketingiem. 

 

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 %). 

46. referat – 50% 

• aktywne uczestnictwo w zajęciach – 15% 

• jakość wykonanych zadań – 15% 

47. prezentacja projektu – 20% 

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. 

Wiedza z zakresu projektowania graficznego, rysunku, malarstwa, typografii, ilustracji 

fotografii, filmu, muzyki, performance i wszystkich dziedzin pokrewnych. 

Umiejętność obsługi podstawowych programów graficznych służących do obróbki 

materiałów multimedialnych, umiejętność obsługi programów prezentacyjnych (Power Point, 

lub podobne) 

Biegła znajomość języka angielskiego. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

38. W pełni wyposażona sala wykładowa posiadająca stanowiska robocze dla 12-15 

studentów. 

39. Przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu. 

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

normami. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego.  

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

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

42. Tablica z pisakami ścieralnymi. 



 

Dr Anna Rudzka  

Dzieje Grafiki Polskiej dla studentów II roku 
 

Przedmiot. 

Dzieje Grafiki Polskiej 

2,5-letnie studia magisterskie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/2/NO/21 

 

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). 

Ćwiczenia. 

 

Język wykładowy. 

Polski 

 

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

Dr Anna Rudzka 

 

Wymagania wstępne. 

Zaliczony pierwszy rok studiów magisterskich. 

 

Wymagania końcowe. 

Zdany egzamin końcowy z zakresu wykładów i pokazów w instytucjach związanych z grafiką 

(np. zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie). 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 



56. Specyfika historii grafiki polskiej. Rola kolekcjonerów – pokaz fragmentów prezentacji 

towarzyszącej wystawie Miłośnicy grafiki i ich kolekcje w MNW (2006). Norblin i jego 

uczniowie. 

57. Nauczanie grafiki na Oddziałach Sztuk Pięknych Uniwersytetów w Warszawie i Wilnie. 

Litografia w 1.ppł. XIX w. Jan Feliks Piwarski jako artysta i kurator Gabinetu Rycin 

Uniwersytetu Warszawskiego. 

58. Rola grafiki w walce o zachowanie tożsamości narodowej (drzeworyt reprodukcyjny na 

przykładzie Tygodnika ilustrowanego, Kłosów i Wędrowca; dzieło inwentaryzacyjne 

Napoleona Ordy). 

59. Przemiany w grafice europejskiej na przełomie XIX i XX wieku. Rola Stanisława 

Przybyszewskiego w polskim środowisku artystycznym. 

60. Wpływ grafiki japońskiej na artystów polskich 

61. Stanisław Wyspiański i sztuka książki. Chimera (pokaz czasopisma). 

62. Twórczość Józefa Pankiewicza i odrodzenie technik metalowych. Leon Wyczółkowski. 

63. Młoda Polska – tematy i twórcy. 

64. Władysław Skoczylas i grafika XX-lecia międzywojennego. Pokaz w Muzeum ASP. 

65. Od tradycji do awangardy. Różnorodność grafiki XX.lecia międzywojennego. 

66. Sztuka wszędzie czyli grafika użytkowa XX-lecia międzywojennego. 

67. Pokaz filmów poświęconych Tadeuszowi Kulisiewiczowi i Bruno Schulzowi.  

68. Specyfika grafiki polskiej w czasie II wojny światowej. 

69. Pierwsze lata powojenne. Socrealizm w grafice. Film Socrealizm. 

70. Grafika warsztatowa od połowy lat 50-tych do dnia dzisiejszego, cz. I.  

71. Grafika warsztatowa od połowy lat 50-tych do dnia dzisiejszego, cz. II. Pokaz filmu 

Panek. 

72. Plakat polski – pokaz w Muzeum ASP.  

73. Plakat polski cz. 2 – pokaz filmów Bykowi chwała i Lenica. 

74. Druki ulotne lat 80-tych – pokaz w Muzeum ASP. 

75. Reklama dawniej i dziś – prelekcja i pokaz w Muzeum Farmacji. 

76. Ilustracja książkowa – pokaz w Muzeum Książki Dziecięcej. 

77. Kulisiewicz, Kobzdej i Strumiłło. Grafika Dalekiego Wschodu – pokaz w Muzeum Azji i 

Pacyfiku. 

78. Rewolucja cyfrowa w grafice. Dyskusja na temat kondycji polskiej grafiki współczesnej. 

79. Animacja polska. 

80. Pokaz filmu o historii Wydziału Grafiki Warszawskiej ASP – Pogranicze grafiki i filmu. 

81. W semestrze VII przewidziany jest pokaz grafiki nowożytnej europejskiej i polskiej (4 

zajęcia). 

82. W semestrze letnim przewidziany jest pokaz grafiki nowoczesnej polskiej i obcej w 

Muzeum Narodowym (2 zajęcia).  

 

Kryteria oceny. 

19. Ocena poziomu wiedzy. 

20. Ocena logicznego rozumowania. 

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

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

 

Literatura (piśmiennictwo). 

34. Krystyna Czarnocka, Półtora wieku grafiki polskiej. Warszawa 1962 

35. Elżbieta Dzikowska, Artyści mówią. Wywiady z mistrzami grafiki, Warszawa 2011 

36. Jan Fejkiel, Polska grafika lat dziewięćdziesiątych, Bielsko-Biała 1996 

37. Genius loci. Grafika w kręgu ASP w Warszawie. ASP Warszawa 2004 



38. Grafika wczoraj i dziś. Warszawa 1971 

39. Anna Grochala, Grafika vincit, ASP  Warszawa 2003 

40. Anna Grochala, Anna Manicka, Mistrzowie grafiki, MNW Warszawa 2004 

41. Anna Grochala, Pochwała litografii, ASP Warszawa 2003 

42. Maria Grońska, Nowoczesny drzeworyt polski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 

1971. 

43. Maria Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994. 

44. Irena Jakimowicz, Polska Grafika współczesna, Warszawa 1975. 

45. Koniec wieku. Sztuka polskiego modernizmu 1890-1914. Katalog wystawy. Warszawa-

Kraków 1996 ( rozdziały dotyczące grafiki). 

46. Irena Kossowska, Narodziny polskiej grafiki artystycznej 1897-1917, Universitas Kraków 

2000. 

47. Miłośnicy grafiki i ich kolekcje w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, red. Anna 

Grochala, MNW Warszawa 2006.  

48. Pięć wieków grafiki polskiej. Katalog wystawy. Warszawa 1997, tamże obszerna 

bibliografia ogólna oraz dotycząca poszczególnych artystów. 

49. Polska-Japonia. Katalog wystawy. Muzeum Literatury Warszawa 1999. 

50. Zdzisław Szubert, Mistrzowie plakatu i ich uczniowie, Wydawnictwo Rzeczpospolita 

Warszawa 2008. 

51. Anita Wicencjusz-Patyna, Stacja ilustracja. Polska ilustracja książkowa 1950-1980, 

Wrocław 2008. 

52. Janina Wiercińska, Sztuka i książka, Warszawa 1986. 

53. Danuta Wróblewska, Polska grafika współczesna, Warszawa 1983. 

54. Wyprawa w 20-lecie. Katalog wystawy, red. K. Nowakowska-Sito, MNW Warszawa 

2008. 

55. 100 lat polskiej sztuki plakatu. Red. Krzysztof Dydo. Kraków 1993. 

 

Cel zajęć. 

41. Przyswojenie podstawowych zagadnień historii grafiki polskiej od schyłku XVIII wieku 

do czasów współczesnych przedstawionych na tle przemian tej dziedziny w Europie z 

uwzględnieniem wcześniejszego jej dorobku. 

42. Zapoznanie z periodyzacją zjawisk, pojęciami stylistycznymi oraz historią 

poszczególnych technik w Polsce.  

43. Przyswojenie terminologii związanej z opisem formalnym i ikonograficznym dzieła.  

44. Zapoznanie się z kanonem podstawowych artystów i dzieł.  

45. 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. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

42. umiejscowienia twórców i dzieł w określonej epoce; 

43. rozpoznania tematu ikonograficznego; 

44. porównania dzieł grafiki warsztatowej i projektowej z jednej epoki, wydobycie cech 

wspólnych i różnic. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

44. znajomości podstawowej terminologii związanej z dziełami sztuki graficznej (technologia, 

ikonografia, definicje poszczególnych zjawisk wiążących się z formą lub zawartością 

treściową dzieł); 



45. znajomości etapów dziejów grafiki polskiej oraz świadomość zróżnicowania kultury 

artystycznej w poszczególnych ośrodkach artystycznych;  

46. znajomości twórczości najważniejszych grafików i ich głównych dzieł; 

47. znajomość podstawowych problemów teoretycznych dotyczących grafiki w/w okresu. 

 

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

48. twórczego i krytycznego postrzegania i analizowania głównych zjawisk i nurtów grafice 

polskiej;  

49. dostrzegania wpływu osiągnięć „historycznych” grafiki na jej dzisiejsze oblicze i 

funkcjonowanie. 

 

 

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 %). 

43. egzamin – 70% 

44. prace zaliczeniowe (semestralne) – 30% 

 

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. 

Podstawowy zasób wiedzy na temat historii i współczesności oraz technik graficznych. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

37. W pełni wyposażona sala wykładowa posiadająca stanowiska robocze dla 12-15 

studentów. 

38. Przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu. 

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

normami. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego.  

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

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

41. Filmy, egzemplarze Tygodnika Ilustrowanego, Kłosów, Chimery, albumy J.P. 

Piwarskiego, N. Ordy, katalogi wystaw zbiorowych i indywidualnych, reprodukcje 

plakatów z Powstania warszawskiego, CD z nagranymi wypowiedziami artystów, 

prezentacje multimedialne, zdygitalizowane materiały z Archiwum ASP. 

 

 



Mgr Tadeusz Walentowicz  

Estetyka dla studentów II roku 
 

Przedmiot. 

Estetyka 

2,5-letnie studia magisterskie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/2/NO/22 

 

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 oparte na słowie w formie prezentacji treści, prelekcji o 

charakterze autorskim, obejmujące systematyczny kurs danego przedmiotu). 

 

Język wykładowy. 

Polski 

 

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

mgr Tadeusz Walentowicz 

 

Wymagania wstępne. 

Zaliczony pierwszy rok studiów magisterskich. 

 

Wymagania końcowe. 

Zdanie egzaminu z treści całego cyklu wykładów oraz ze znajomości treści książki W. 

Tatarkiewicza – Dzieje sześciu pojęć: sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, 

przeżycie estetyczne. 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 



83. Pojęcie estetyki. Jego źródło i ewolucja. Zmysłowość człowieka a sztuka. 

84. Sztuka. Historia pojęcia od starożytności do początków XX wieku. 

85. Współczesne próby definiowania pojęcia sztuki. Podziały sztuki, typologie (m. in. sztuki 

plastyczne w odróżnieniu od innych). Sztuka a poezja. 

86. Piękno. Dawne dzieje pojęcia od starożytności do początków XX wieku. 

87. Kryzys pojęcia piękna w sztuce współczesnej. Współczesna kultura Zachodu wobec 

zjawiska piękna. 

88. Forma. Dzieje pojęcia. Różne koncepcje współczesne formy w sztuce. Forma i 

deformacja w sztuce współczesnej. 

89. Twórczość. Dzieje pojęcia twórczości. Pankreacjonizm. Kim jest twórca i czym się różni 

od innych ludzi? 

90. Odtwórczość. Naśladownictwo – wieloznaczność słowa. Oryginał – kopia – imitacja – 

falsyfikat – reprodukcja. Czy powtórzenie dominuje w sztuce współczesnej?  

91. Przeżycie estetyczne. Czym się ono różni od innych przeżyć (np. moralnych, 

poznawczych itp.) i jakie ma znaczenie w życiu człowieka współczesnego? 

92. Dzieło sztuki wobec innych przedmiotów. Jego struktury, wielopoziomowość, funkcje.  

93. Smak estetyczny. Dawne ludzkie dyspozycje i współczesne dylematy. 

94.  Pojęcie wzniosłości w sztuce. Wiązanie piękna i rozkoszy z potęgą i bólem. 

95.  Pojęcie stylu artystycznego. Kultury ze stylem i bezstylowe. Od porządku do entropii w 

sztuce. 

96.  Sztuka i kultura masowa. Problem mecenatu: dzieje instytucji i sytuacja współczesna. 

97.  Muzea, galerie i niedostępne sejfy. Sztuka w obliczu barbarzyństwa dominacji pieniądza. 

 

Kryteria oceny. 

23. Ocena stopnia zaangażowania w realizację programu wykładów z Estetyki. 

24. Ujawniona przez studenta w trakcie egzaminu znajomość treści wykładów i treści książki 

W. Tatarkiewicza Dzieje sześciu pojęć: sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, 

przeżycie estetyczne. 

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

 

Literatura (piśmiennictwo). 

Obowiązkowa: 

46. Władysław Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć: sztuka, piękno, forma, twórczość, 

odtwórczość, przeżycie estetyczne. 

Uzupełniająca:  

45. Kuspit Donald, Koniec sztuki, rozdziały 3 i 4. 

46. Pomian Krzysztof, Zbieracze i osobliwości. Paryż, Wenecja XVI-XVIII wiek. 

47. Tatarkiewicz Władysław, Historia estetyki, tomy I-III. 

48. Witkiewicz Stanisław Ignacy, Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd 

nieporozumienia, Cz. IV. 

49. Z: Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentyczny?, tomy I-II, wybrał i wstępem opatrzył 

Stefan Morawski, Warszawa 1987 – z tomu II Cz. III i Cz. V. 

50. Z: Kultura masowa, wybór, przekład, przedmowa Czesław Miłosz – teksty: Dwight 

Macdonald – Teoria kultury masowej, Clement Greenberg – Awangarda i kicz, Ernest van 

den Haag – Szczęścia i nieszczęścia nie umiemy mierzyć. 

 

Cel zajęć. 

Program nauczania ma na celu:  

48. zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami estetyki, historycznymi 

przemianami teoretycznych poglądów na naturę sztuki i jej zakorzenienia w kulturze;  



49. ukształtowanie umiejętności analizowania tekstów estetycznych. 

 

 

 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

50. rozumienia podstawowych pojęć, problemów i nurtów w obrębie estetyki, jako nauki 

teoretycznej; 

51. czytania dawnych i współczesnych tekstów z zakresu estetyki i ich interpretowania; 

52. prawidłowego kojarzenia problemów estetyki z dziejami sztuki Zachodu. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

45. podstawowych pojęć estetyki jako dyscypliny teoretycznej; 

46. podstawowych problemów rozważanych w obrębie tej dyscypliny naukowej; 

47. najważniejszych nurtów w badaniach estetycznych nad sztuką na przestrzeni historii 

kultury Zachodu. 

 

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

42. dostrzegania więzi łączących pozornie odległe zagadnienia (np. z zakresu wiedzy 

humanistycznej, filozoficznej i historycznej, działalności artystycznej, wiedzy 

przyrodniczej) z problematyką estetyczną. 

 

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 %). 

 uczestnictwo w wykładach – 30 % 

 egzamin – 70 % 

 

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. 

Nie określono. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

13. W pełni wyposażona sala wykładowa posiadająca stanowiska robocze dla 12-15 

studentów z możliwością ustawienia w kwadrat lub prostokąt. 

14. Przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu. 



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

normami. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego.  

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

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

17. Duża, biała tablica umieszczona w odpowiednim miejscu, kolorowe pisaki. 

 

 

Dr hab. Wojciech Włodarczyk 

Wiedza o sztuce dla studentów I roku 
 

Przedmiot. 

Wiedza o sztuce 

2,5-letnie studia magisterskie 

Kod przedmiotu.  

G/N/2/NO/20 

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). 

Zajęcia w formie wykładu z elementami konwersatorium - zajęcia grupowe  z udziałem 

prowadzącego w roli moderatora, w formie dyskusji na podstawie lektur oraz prezentowanych 

referatów, a także na bazie projekcji materiałów audiowizualnych. 

 

Język wykładowy. 

Polski 

 

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

prof. Wojciech Włodarczyk 

dr Paweł Ignaczak 

Wymagania wstępne. 

Zaliczony pozytywnie egzamin licencjacki. 

 

Wymagania końcowe. 

Zaliczenie na  podstawie aktywności i referatu przedstawionego podczas zajęć. 



Egzamin końcowy 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

25. Sztuka jako komunikat (wykłady 1-4) : analiza wybranych dzieł malarstwa, grafiki i 

rzeźby od nowożytności do początków XX w. 

26. Podstawy analizy ikonograficznej i ikonologicznej (wykłady 5-10): omówienie 

najważniejszych problemów na wybranych przykładach XV-XX w. 

27. Problemy analizy formalnej  dzieła sztuki; pojęcie czasu i przestrzeni w sztuce; 

Pozycja i rola społeczna artysty europejskiego i polskiego od antyku do współczesności. 

Analiza autoportretów jako wykładni tożsamości (wykłady 11-17). 

28. Pokrewieństwo sztuk z literaturą, muzyką itp. (wykłady 18-20). 

29. Podstawowe pojęcia historii sztuki najnowszej: nowoczesność, modernizm, 

awangarda, postmodernizm (wykłady 21-24). 

30. Pojęcie tradycji i innowacji na przestrzeni wieków (25-28). 

 

Kryteria oceny. 

57. Ocena aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

58. Ocena znajomości lektur. 

59. Ocena jakości przygotowanego referatu-prezentacji. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

47. Artyści o sztuce, wybór i opracowanie Elżbieta Grabska i Hanna Morawska, PWN, 

Warszawa 1969 

48. Andrzej Turowski, Między sztuka a komuną. Teksty awangardy rosyjskiej 1910-1932, 

Universitas, Kraków 1998 

49. Clement Greenberg, Obrona modernizmu, wybór esejów, wybór i redakcja Grzegorz 

Dziamski, Universitas, Kraków 2006 

50. Joseph Beuys, Teksty, komentarze, wywiady, wybór i opracowanie Jaromir Jedliński, AR, 

Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa 1990 

51. Maria Hussakowska, Minimalizm – teoria i praktyka artystyczna. Fakty i interpretacje, 

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998 

52. Peter Bürger, Teoria awangardy, Universitas, Kraków 2006 

53. Postmodernizm. Antologia przekładów, wybrał i przedmowa Ryszard Nycz, 

Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1997 

54. Hal Foster, Powrót realnego. Awangarda u schyłku XX wieku, Universitas, Kraków 2010 

55. Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce, t. I-IV, opr. Jan Białostocki, różne wydania 

56. Jakub Pokora, Psy, błazny, dzieci, królowie…, Warszawa 2006 

 

Cel zajęć. 

Celem podstawowym zajęć jest:  

51. zapoznanie studentów z podstawowymi problemami sztuki i kultury na przestrzeni od 

średniowiecza do sztuki najnowszej: tradycja, artysta, ikonografia, sztuka najnowsza, 

52. przygotowanie studentów do poprawnego opracowania i przedstawienia referatu z 

prezentacją. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności 
Podczas konwersatorium rozwijana jest umiejętność: 

50. twórczego i krytycznego postrzegania (krytyczna lektura i analiza tekstów naukowych 

wraz z analizą dzieł sztuki),  



51. analizy omawianych zagadnień oraz zdolności do refleksji nad własną postawą i 

twórczością artystyczną w odniesieniu do problemów omawianych podczas kolejnych 

spotkań,  

52. krytycznego odczytywania tekstów naukowych, a także – na ich podstawie – 

przygotowania i prezentacji referatu.  

53. Uczestnicy winni być zdolni do dyskusji nad omawianymi zagadnieniami i problemami, 

w której prowadzący konwersatorium pełnią role moderatorów. Pożądana jest umiejętność 

konstruowania wypowiedzi: logicznej, syntetycznej i podpartej stosowną argumentacją, 

także wynikającej z refleksji po lekturze zadanych tekstów. 

 

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 proseminarium wiedza zostaje poszerzona o: 

53. zagadnienia związane z problematyką zaanonsowaną w tytule konwersatorium, 

sformułowane w zależności od indywidualnych zainteresowań jego uczestników, 

54. oraz na podstawie lektury wybranych tekstów i materiałów audiowizualnych. 

 

Inne kompetencje (postawy) 

48. twórcze i krytyczne postrzeganie oraz analizowanie omawianych zagadnień, aktywne 

uczestnictwo w dyskusji, 

49. zdolność do refleksji nad własną postawą i twórczością artystyczną w odniesieniu do 

problemów omawianych podczas kolejnych spotkań. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 2 

Wiedza – 2 

Postawy – 3 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %) 

frekwencja i aktywny udział w zajęciach – 50%, 

przygotowanie i zaprezentowanie na zajęciach referatu (z prezentacją multimedialną) na 

wybrany i zaakceptowany przez prowadzącego temat –  50 %. 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

4 3 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 i umiejętności, wynikające z 6 semestrów studiów na ASP. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 



Sala dostosowana do prezentacji multimedialnych: 

 skuteczne zaciemnienie, 

 miejscowe oświetlenie umożliwiające: studentom - sporządzanie notatek i rysowanie w 

zaciemnionej sali, osobie prowadzącej - korzystanie z notatek i książek, 

 ekran zapewniający wysoką jakość wyświetlanych obrazów (płaskość powierzchni 

projekcyjnej i wierne oddawanie kolorów), 

 rzutnik multimedialny o dużej rozdzielczości, 

 komputer wraz z koniecznym oprogramowaniem do wyświetlania prezentacji 

multimedialnych. 

 

Dr hab. Iwona Luba* 

Seminarium Dyplomowe dla studentów II roku 
 

Przedmiot. 

Seminarium dyplomowe (magisterskie) 

2,5-letnie studia magisterskie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/2/NO/24 

 

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 – – – – – – – – – 6 – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – – – – – – – – 2 – – 

Rodzaj zaliczenia – – – – – – – – – zst – – 

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 napisania i 

obrony pracy magisterskiej, dyskusje na tematy związane z antropologicznymi, artystycznymi 

i literackimi zainteresowaniami studentów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z 

kręgu kultury wizualnej. 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). 

prof. Wojciech Włodarczyk 

 

Wymagania wstępne. 

Zaliczony pierwszy rok studiów magisterskich. 

 

Wymagania końcowe. 

Zaliczenie ze stopniem na podstawie aktywności oraz obecności. 

 

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. 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

Jakość przygotowanego wystąpienia. 

Znajomość lektur. 

Frekwencja podczas zajęć (uczestnik nie otrzyma zaliczenia w przypadku powyżej 20% 

nieusprawiedliwionych nieobecności). 

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

 

Literatura (piśmiennictwo). 

31. M. Hopfinger, Kultura współczesna – audiowizualność, Warszawa 1985. 

32. P. Virilio, Bomba informacyjna, tłum. S. Królak, Warszawa 1996. 

33. W.J.T. Mitchell, Pokazując widzenie. Krytyka kultury wizualnej, tłum. M. Bryl, „Artium 

Quaestiones” 2006 nr XVII. 

34. J. Berger, Sposoby widzenia, tłum. M. Bryl, Warszawa 2008. 

35. M. Heidegger, Czas światoobrazu, tłum. K. Wolicki, [w:] tegoż Budować, mieszkać, 

myśleć, Warszawa 1977.  

36. G. Vattimo, Poza interpretacją. Znaczenie hermeneutyki dla filozofii, tłum. K. Kasia, 

Kraków 2011. 

37. L. Manovich, Język nowych mediów, przeł. P. Cypryański, Warszawa 2006. 

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, rozwija umiejętności werbalnego formułowania, 

wyrażania oraz uzasadniania opinii i ocen, niezbędne w trakcie obrony dyplomu. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

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. 

 

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. 

 

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 kształceniaw skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 3 

Wiedza – 2 

Postawy – 2 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i 

podsumowująca w %). 

60. aktywność  – 40 % 

61. przygotowany referat/prezentacja – 40 % 

62. przygotowanie do zajęć (lektura zadanych tekstów) – 20% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

6 3 1 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. 

Ogólna wiedza wynikająca z dotychczasowych studiów na ASP. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

Sala dostosowana do prezentacji multimedialnych: 

57. skuteczne zaciemnienie 

58. miejscowe oświetlenie umożliwiające: studentom - sporządzanie notatek i rysowanie w 

zaciemnionej sali, osobie prowadzącej - korzystanie z notatek i książek 

59. nagłośnienie umożliwiające wyświetlanie filmów i prezentacji z dźwiękami oraz 

posługiwanie się przez osobę prowadzącą bezprzewodowym mikrofonem 

60. ekran zapewniający wysoką jakość wyświetlanych obrazów (płaskość powierzchni 



projekcyjnej i wierne oddawanie kolorów) 

61.  rzutnik multimedialny o dużej rozdzielczości 

62. komputer wraz z koniecznym oprogramowaniem do wyświetlania prezentacji 

multimedialnych 

63. dostęp do Internetu podczas zajęć 

 

 

 

Sylabus stworzony przez dr.hab Wojciecha Włodarczyka, prof. ASP 

 

Dr Adam Zdrodowski 

Konwersatorium lekturowe dla studentów I roku 
 

Przedmiot. 

Konwersatorium lekturowe 

2,5-letnie studia magisterskie 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/2/NO/17 

 

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 – – – – – 

Ilość godzin w 

tygodniu 
– – – – – – 2 – – – – – 

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

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; 

egz – egzamin; ekm – egzamin komisyjny 
 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

Seminarium lekturowe: zajęcia mają pomóc studentom w pracy nad częścią pisemną 

dyplomu. Zaczniemy od krótkiej wypowiedzi pisemnej, dzięki której dowiem się, jakie są 

zainteresowania artystyczne studentów, a także jak posługują się językiem. Podczas zajęć 

będziemy dyskutować na temat przeczytanych tekstów. Oprócz dyskusji zajęcia będą 

zawierały elementy wykładu, prezentacji i prezentacji multimedialnej (przygotowanej 

zarówno przez wykładowcę, jak przez studentów), a także dialogu dydaktycznego (korekta 

prac pisemnych). 



 

Język wykładowy. 

Polski, angielski 

 

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

dr Adam Zdrodowski 

 

Wymagania wstępne. 

Zdany egzamin wstępny na pierwszy rok studiów magisterskich. 

 

Wymagania końcowe. 

Zaliczenie pisemnej pracy semestralnej. 

Zaliczenie krótkiej prezentacji dokonanej podczas zajęć (fakultatywnie). 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Zajęcia mają na celu pomóc studentom w napisaniu komentarza do pracy dyplomowej. 

Będziemy skupiać się na trzech kwestiach: 

38. na poprawności językowej i spójności pisemnych wypowiedzi studentów; 

39. na lekturze tekstów mogących zainspirować studentów i dostarczyć im kontekstu i 

niezbędnej terminologii, które okażą się niezbędne, gdy zasiądą do pisania komentarzy do 

prac dyplomowych; 

40. na analizie relacji między słowem a dziełem stworzonym w medium innym niż słowo.  

 

Zagadnienia programowe: 

63. Krótka wypowiedź pisemna studentów na temat ich projektów dyplomowych. 

64. Zagadnienie ekfrazy (trzy wiersze o upadku Ikara. Analiza relacji między obrazem 

Breughela o tekstami poetyckimi na jego temat: W.H.Auden, William Carlos Williams i 

Ernest Bryll). 

65. Jak pisać o sztuce awangardowej? (na przykładzie książki Gertrudy Stein, Picasso). 

66. Kwestie reprodukcji, powtórzenia i aury dzieła sztuki (Walter Benjamin, Dzieło sztuki w 

dobie reprodukcji technicznej). 

67. Dziedzictwo surrealizmu – projekcja filmów surrealistów (Rene Clair, Marcel Duchamp, 

Man Ray, Germaine Dulac). 

68. Dziedzictwo surrealizmu, c.d. – dyskusja wokół książki Agnieszki Taborskiej Spiskowcy 

wyobraźni. Surrealizm). 

69. Jak jest relacja między słowem a obrazem. Czym różni się proces powstawania dzieła 

literackiego od procesu powstawania dzieła plastycznego (analiza wierszy Franka O’Hary, 

Dlaczego nie jestem malarzem i Johna Ashbery’ego – A imię jej „Ut pictura poesis”). 

70. Dyskusja wokół definicji i aktualności zjawiska awangardy (David Lehman, Ostatnia 

awangarda). 

71. Awangarda i kicz (Clement Greenberg, Awangarda i kicz, Milan Kundera – fragment 

powieści Nieznośna lekkość bytu). 

72. Estetyka kamp (Susan Sontag, „Notatki o kampie”) 

73. Słowo, obraz, znak. Literatura konkretna (Stanisław Dróżdż, Eugen Gomringer, Pierre 

Garnier, Jenny Holzer). 

74. Omówienie prac semestralnych. 

 

Kryteria oceny. 

64. Ocena pisemnej pracy semestralnej. 

65. Ocena zaangażowania na zajęciach (obecność, lektura tekstów, udział w dyskusji). 



66. Ocena poziomu publicznej prezentacji (przygotowanie prezentacji nie jest obowiązkowe). 

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

 

Literatura (piśmiennictwo). 

53. Walter Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, (kserokopia/plik pdf). 

54. Clement Greenberg, Awangarda i kicz, (kserokopia/plik pdf). 

55. Literatura na Świecie, 11-12/2006 (numer pisma poświęcony literaturze konkretnej i 

wizualnej). 

56. Piotr Sommer, O krok od nich. Przekłady z poetów amerykańskich, Biuro literackie, 

Wrocław 2006. 

57. Susan Sontag, Notatki o kampie, (kserokopia/plik pdf). 

58. Gertruda Stein, Picasso, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982. 

59. Agnieszka Taborska, Spiskowcy wyobraźni. Surrealizm, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 

2007. 

 

Cel zajęć. 

54. Pobudzenie wrażliwości na kwestie związku między słowem a obrazem. 

55. Doskonalenie umiejętności lokowania cudzej i własnej twórczości w odpowiednim 

kontekście. 

56. Poznawanie terminologii z pogranicza sztuki, literatury i filozofii, przydatnej w pisaniu o 

twórczości artystycznej. 

57. Poszukiwanie własnego języka wypowiedzi, kreowanie własnego stylu w języku, jak 

najściślej odpowiadającego naturze poczynań artystycznych studenta. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

55. napisania poprawnej, spójnej i oryginalnej pracy dotyczącej twórczości artystycznej 

studenta bądź wybranego artysty/artystów. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

50. podstawowych pojęć opisujących relację między słowem a obrazem; 

51. definiowania kluczowych zjawisk, prądów i tendencji we współczesnej humanistyce. 

 

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

43. prowadzenia rzeczowej dyskusji na temat przeczytanych tekstów, obejrzanych filmów, 

wystaw (a także na temat własnych projektów artystycznych); 

44. budowania spójnej wypowiedzi (w mowie i w piśmie), popartej rzeczowymi 

argumentami. 

 

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 %). 

 praca semestralna –  60% 

18. udział w dyskusjach podczas seminarium – 20% 

19. prezentacja – 20% 

 



Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w 

punktach ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

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 posiadać wszechstronną wiedzę humanistyczną. Powinien też potrafić 

zastosować język tekstów teoretycznych do mówienia o własnej, i cudzej, praktyce 

artystycznej. Idealnie byłoby gdyby student odznaczał się dociekliwością i zapałem do 

dyskusji. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

11. W pełni wyposażona pracownia posiadająca stanowiska dla 20-25 studentów. 

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

normami. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego.  

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

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

14. Sprzęt nagłaśniający zespolony z rzutnikiem. 

 


