
 

 

Mgr Adam Dudek 

Typografia Kinetyczna dla studentów I roku 

Tryb zaoczny 

 

Przedmiot. 

Typografia Kinetyczna 

2,5-letnie studia magisterskie II stopnia 

 

Kod przedmiotu. 

G/N/Z/KO/01 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Kształcenie podstawowe 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Kształcenie podstawowe 

 

Rok I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS 1 1 – – – – 

Ilość godzin w tygodniu 2 2 – – – – 

Rodzaj zaliczenia zst egz – – – – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ekm – egzamin 

komisyjny 

 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

Wykład i wykład multimedialny (zajęcia grupowe z udziałem wykładowcy i połączone z 

prezentacjami multimedialnymi dotyczącymi historii i współczesności drukarstwa i liternictwa). 

1. Dialog i dyskusja dydaktyczna – konwersatorium (zajęcia indywidualne i zespołowe mające na 

celu omawianie sposobu realizacji poszczególnych ćwiczeń i zadań). 

3. Ćwiczenia kreacyjne (indywidualne i grupowe zajęcia mające na celu realizację pierwszych, 

samodzielnych koncepcji artystycznych). 

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

określonym zadaniem). 

E-learning (zajęcia z wykorzystaniem technologii komputerowej i internetu). 

 

Język wykładowy. 

Polski 

 

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

mgr Adam Dudek 

 

Wymagania wstępne. 

Zdany egzamin wstępny na Wydział Grafiki. 

 



 

 

Wymagania końcowe. 

1. Realizacja na wysokim poziomie artystycznym i technicznym kompletu zadań wynikających z 

programu pracowni. 

2. Publiczna prezentacja własnej twórczości podczas egzaminu komisyjnego zaliczającego 

pierwszy rok studiów. 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

1. Kształcenie od projektu (szkicu) do realizacji, 

2. Praca z materiałem zecerskim.  

3. Ćwiczenia praktyczne. 

4. Dobór kroju pisma adekwatnego do treści i (lub) obrazu. Interpretacja krótkich tekstów z 

wykorzystaniem różnych krojów i odmian pisma. 

5. Projekt i realizacja typograficznej animacji. 

6. Rozwijanie własnej świadomości grafika projektanta przy pomocy języka wizualnego. 

7. Wykonywanie zadań zróżnicowanych pod względem tematyki oraz różnorodnych formatów 

multimedialnych. Proces mający doprowadzić do świadomego rozwiązywania problemów 

związanych z projektowaniem.  

8. Wyrobienie wrażliwości i nawyku poprawnego projektowania z wykorzystaniem typografii. 

9. Wspólne dyskusje i porównania projektów. 

 

Kryteria oceny. 
1. Ocena poziomu realizacji (estetyka, poprawność realizacji, itp.) zadań wynikających z 

programu pracowni. 

2. Ocena systematyczności i terminowości w realizacji programu pracowni. 

3. Ocena stopnia indywidualnego rozwoju studenta. 

4. Ocena stopnia poziomu i zaawansowania realizowanych zadań podczas obowiązkowych 

przeglądów śródsemestralnych, semestralnych i zaliczeniowych. 

5. Ocena prezentacji własnej twórczości z zakresu programu pracowni prezentowanej podczas 

wystawy kończącej rok akademicki. 

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

Literatura (piśmiennictwo). 
1. Bernaciński S., Liternictwo, WSiP 1990. 

2. Kapr A., Schiller W., Gestalltung und Funktion der Typografie, Wydawnictwo VEB 

Fachbuchverlag, Lipsk 1980. 

3. Mrowczyk J., Niewielki słownik typograficzny, Wydawnictwo Czysty Warsztat 2008. 

4. Szanto T., Pismo i styl, Zakład Narodowy imienia Ossolińskch 1968. 

 

Cel zajęć. 

Program zajęć ma na celu: 

1. Zrozumienie znaku literniczego i świadome nim operowanie w obrębie technik animacyjnych. 

2. Świadome stosowanie litery z zachowaniem jej funkcji i charakteru adekwatnie do 

zamierzonego przekazu graficznego. 

3. Rozwijanie twórczej wyobraźni. 

4. Nauka świadomego podejmowania zadań z zakresu projektowania graficznego w obrębie 

multimediów. 

5. Nauka koncentracji, cierpliwości oraz precyzji w posługiwaniu się warsztatem grafika-

projektanta. 
 

Zamierzone efekty kształcenia. 
Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

1. tworzenia i realizacji własnych koncepcji artystycznych w zakresie liternictwa; 

2. świadomego posługiwania się narzędziami warsztatu grafika-projektanta; 



 

 

3. osadzenia litery i znaku w kontekście całościowych projektów graficznych; 

4. kreowania i poruszania się w zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach twórczych; 

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

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

1. realizacji artystycznych w obrębie liternictwa i szeroko pojętego projektowania graficznego; 

2. orientacji w podstawowych zagadnieniach z zakresu kultury i historii sztuki w kontekście 

rozwoju piśmiennictwa i liternictwa; 

3. nowych technologii wykorzystywanych w obrębie projektowania litery i fontu; 

4. relacji zachodzących pomiędzy teoretyczną a praktyczną stroną studiowania. 

 

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

1. podejmowanie samodzielnych zadań twórczych; 

2. gromadzenie, analizowania i wykorzystania informacji niezbędnych do realizacji własnych 

koncepcji artystycznych; 

3. efektywnego komunikowanie się podczas realizacji zadań zespołowych ze szczególnym 

naciskiem na działania interdyscyplinarne; 

4. poszerzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez proces ustawicznego samokształcenia z 

wykorzystaniem e-learningu, literatury i internetu; 

5. prezentacji swojej twórczości podczas wystawy kończącej rok akademicki. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  
Umiejętności – 3 

Wiedza – 2 

Postawy – 1 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i podsumowująca w 

%). 

• przeglądy okresowe – 20% 

• rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 20% 

• końcowa prezentacja projektu – 40% 

• egzamin – 20% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w punktach 

ECTS. 
 

Całość ECTS A B C D E 

2 1 1 0 0 

 

 

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

przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 
Znajomość podstaw komputerowych programów graficznych. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 
1. W pełni wyposażona sala wykładowa posiadająca stanowiska pracy dla 12-15 studentów (stoły 

robocze, krzesła, odpowiednia ilość gniazdek elektrycznych, przewodowy lub bezprzewodowy 

dostęp do internetu). 



 

 

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

3. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego. 

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

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny, przenośny dysk twardy o 

pojemności 1 TB do archiwizacji prac studentów, drukarka laserowa z możliwością druku w 

kolorze. 

5. Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni lub inna powierzchnia ekspozycyjna 

(płyta spilśniona miękka pomalowana na biało). 

6. Zamykana na zamek szafa. 

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

internetowej pracowni w domenie asp.waw.pl 

 

 

Dr Mariusz Filipowicz 

Pracownia Fotografii Kreacyjnej dla studentów I roku 

Tryb zaoczny 

 

Przedmiot. 

Fotografia Kreacyjna 

2,5-letnie studia magisterskie II stopnia 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/Z/KO/02 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Kształcenie podstawowe 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Kształcenie podstawowe 

 

Rok I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS 1 1 – – – – 

Ilość godzin w tygodniu 2 2 – – – – 

Rodzaj zaliczenia zst egz – – – – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ekm – egzamin 

komisyjny 

 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

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

prezentacjami multimedialnymi dotyczącymi historii i współczesności fotografii). 

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

studentami mające na celu rozwijanie indywidualnych predyspozycji studentów w zakresie 

fotografii analogowej i cyfrowej). 



 

 

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

syntetycznej obserwacji). 

4. Ćwiczenia warsztatowe (zajęcia indywidualne i grupowe ćwiczące umiejętności świadomego 

posługiwania się narzędziami i technologiami warsztatu fotograficznego). 

5. Plener fotograficzny (plenerowe zajęcia indywidualne lub grupowe polegające na ćwiczeniu 

obserwacji w naturze). 

6. Projekt indywidualny (realizacja indywidualnego projektu artystycznego pod opieką 

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

 

Język wykładowy. 

Polski, angielski 

 

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

dr Mariusz Filipowicz 

 

Wymagania wstępne. 

Zdany egzamin wstępny na Wydział Grafiki. 

 

Wymagania końcowe. 

1. Umiejętność swobodnego posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu warsztatu 

fotograficznego. 

2. Umiejętność swobodnego posługiwania się się sprzętem fotograficznym (fotografia analogowa i 

cyfrowa). 

3. Realizacja kompletu zadań zawartych w programie pracowni. 

4. Publiczna prezentacja własnej twórczości podczas egzaminu komisyjnego zaliczającego 

pierwszy rok studiów. 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

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

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

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

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

umiejętnego wykorzystania światła zastanego oraz kreatywność w postrzeganiu rzeczywistości. 

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

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

studentów poddawane są szczegółowej analizie. Oprócz oryginalności, zaangażowania w projekt, 

dużą wagę przykładam na jakość techniczną oraz estetykę podania prac. 

W trakcie roku akademickiego prowadzone są również dodatkowe warsztaty i spotkania autorskie 

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

Pytlińskiego z wykładem z historii fotografii – Techniki szlechetne w dobie cyfryzacji. Gościł Paweł 

Żak z warsztatami z fotografii wielkoformatowej, Zenon Balcer z wykładem połączonym z 

warsztatami o fotografii ruchomej, warsztaty z technik szlachetnych prowadzone przez naszego 

doktoranta Rafała Warzechę, warsztat z techniki gumy przeprowadzony przez naszą absolwentkę 

Katarzynę Betlińska. Zorganizowany został konkurs na kalendarz 2012r oraz jego druk. 

Warto odnotować w tym miejscu fakt powstania profesjonalnego studia fotograficznego na 

Wydziale Grafiki. Zespół osób w którym czynnie uczestniczyłem złożył projekt dofinansowania 

który został zatwierdzony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Kryteria oceny. 
1. Ocena poziomu technicznego i warsztatowego ćwiczeń semestralnych.  

2. Ocena zaangażowanie studenta w realizację programu pracowni. 

3. Ocena wartości artystycznej, estetycznej i warsztatowej realizowanych zadań. 



 

 

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

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

 

Literatura (piśmiennictwo). 
1. Georgr Barr, Perfekcja w fotografii. Od inspiracji do obrazu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 

2010.  

2. Charlotte Cotton, Fotografia jako sztuka współczesna, Wydawnictwo Universitas, Kraków 

2010. 

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

Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010. 

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

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

Strony internetowe: 
1. www.f5-ksiegarnia.pl 

2. www.korex.net.pl 

3. www.zpaf.pl 

4. www.fotopolis.pl 

 

Cel zajęć. 
1. Rozwijanie świadomości plastycznej w oparciu o medium fotograficzne.  

2. Posługiwanie się terminologią z zakresu fotografii.  

3. Wypowiadanie się za pomocą fotografii oraz konsekwentne realizowanie poszczególnych 

zadań.  

4. Poznanie historycznych i współczesnych technik fotograficznych.  

5. Poprawne komponowania obrazu fotograficznego.  

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

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

plastyczny.  

8. Kształcenie wyobraźni.  

9. Analityczne i syntetyczne rozwiązywanie problemów twórczych. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 
Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do:  

1. podstawowej analizy własnej twórczości;  

2. projektowania i realizacji wstępnych projektów artystycznych; 

3. świadomego posługiwania się podstawowymi narzędziami warsztatowymi w zakresie fotografii 

analogowej i cyfrowej; 

4. świadomego i kreatywnego wykorzystania wiedzy o podstawach fotografii; 

5. obsługi analogowego i cyfrowego sprzętu fotograficznego w warunkach, studyjnych, plenerze, 

itp. 

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

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

1. ogólnych podstaw techniki i technologii warsztatu fotograficznego; 

2. podstawowych zagadnień z historii fotografii;  

3. możliwości osadzenia własnej twórczości w kontekście współczesnej fotografii; 

4. możliwości technologicznych współczesnego warsztatu fotograficznego. 

 

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

1. integrowania nabytej wiedzy do podejmowanych własnych działaniach twórczych; 

2. uczestniczenia w realizacji projektów zespołowych; 

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



 

 

4. adoptowania się do zmiennych warunków występujących podczas realizacji projektów 

artystycznych; 

5. prezentacji swojej twórczości podczas przeglądu komisyjnego pierwszego roku; 

6. kontynuowania studiów w obrębie specjalizacji. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  
Umiejętności – 3 

Wiedza – 1 

Postawy – 1 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i podsumowująca w 

%). 
1. przeglądy okresowe – 30% 

2. rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 30% 

3. końcowa prezentacja projektu – 40% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w punktach 

ECTS. 
 

Całość ECTS A B C D E 

2 1 0 1 0 

 

 

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

przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 
1. Zaliczony kurs obsługi komputerowych programów graficznych wraz z warsztatami 

komputerowymi. 

2. Znajomość podstaw obsługi analogowego i cyfrowego sprzętu fotograficznego. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

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

przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu, oświetlenie zgodne z odpowiednimi 

normami. 

• Licencjonowane oprogramowanie Adobe Creative Suit (Illustrator, Photoshop, InDesign 

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

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

• W pełni wyposażona ciemnia fotograficzna (12-15 stanowiskk z powiększalnikami, zestawem 

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

• Dwa wysokiej klasy cyfrowe aparaty fotograficzne i dwa wysokiej klasy fotograficzne aparaty 

analogowe. 

• Materiały eksploatacyjne kupowane na bieżąco w miarę potrzeb. 

Odpowiednio wyposażone pomieszczenie (studio fotograficzne) wyposażone w: 

1. Lampy ELINCHROM kompaktowe: 4x400Ws. 

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

1500Ws do generatora, Generator Ranger RX Speed AS. 

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

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



 

 

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

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

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

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

7. Uchwyt do blendy, piesek itp.  

8. Tła kartonowe.  

9. Tła „gnieciuchy”. 

10. Trzy blendy. 

11. Zastawki styropianowe czarne 1,5x3m. 

12. System wyzwalania bezprzewodowego PocketWizard Plus. 

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

PocketWizard). 

14. Dwa profesjonalne statywy fotograficzne. 

 

 

Dr Roch Forowicz  

Obraz Cyfrowy i Wideomapowanie dla studentów II roku 

Tryb zaoczny 

 

Przedmiot. 

Obraz cyfrowy i wideomapowanie 

2,5-letnie studia magisterskie II stopnia 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/Z/KO/03 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Kształcenie podstawowe 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Kształcenie podstawowe 

 

Rok I MGR II MGR III MGR 

Semestr 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). 

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

studentów z szeroką panoramą różnorodnych praktyk, wykorzystujących techniki interaktywne oraz 

generatywne. Podczas wykonywania kolejnych ćwiczeń studenci nabierają praktycznych 



 

 

umiejętności związanych z przygotowaniem banerów internetowych, prezentacji, prostych 

animacji, oraz publikacją dokumentów.  

Realizacja zadania zaliczeniowego jest podstawę do uzyskania pozytywnej oceny końcowej (wpisu 

zaliczeniowego). 

Wykłady kursowe 

Ćwiczenia warsztatowe  

Dialog dydaktyczny 

 

Język wykładowy. 

Polski, angielski 

 

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

dr Roch Forowicz 

 

Wymagania wstępne. 

Zaliczony I rok studiów. 

 

Wymagania końcowe. 

1. Zaliczenie zadania obowiązkowego. 

2. Uczestnictwo w zajęciach. 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Używane na zajęciach oprogramowanie pozwala bowiem wzbogacić nasze prace o elementy 

atrakcyjne wizualnie oraz interaktywne, ale przede wszystkim pozwala na umieszczanie prac w 

internecie lub publikowanie ich w formie aplikacji typu desktop. Pozwala także na pracę w czasie 

rzeczywistym ze strumieniem wideo i audio. Flash jest profesjonalnym narzędziem powszechnie 

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

Uważam że umiejętności nabyte podczas zajęć ułatwią studentom wykorzystanie w swoich 

przyszłych działaniach twórczych różnorodnych możliwości tego narzędzia. Flash pozwala bowiem 

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

wykorzystanie potencjału medium internetowego. Połączenie znajomości tego wszechstronnego 

narzędzia z wiedzą nabytej w innych pracowniach niewątpliwie otworzy przed studentami nowe 

możliwości zarówno w przestrzeni „sztuki użytkowej” jak i w przestrzeni „sztuki czystej”. 

 

Program Flash to wielozadaniowa aplikacja pozwalająca na tworzenie interaktywnych filmów o 

bardzo różnorodnych możliwościach. Filmy Flasha mogą bezpośrednio komunikować się ze 

skryptami i programami na serwerze przy użyciu standardowego kodowania zmiennych URL, 

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

obsługuje prawie wszystkie liczące się formaty plików. Możemy importować do Flasha pliki w 

formacie JPEG, PNG, GIF, MP3 (pliki audio), FLV, AAC, H.264. Ponadto przy pomocy Adobe 

Media Encoder w prosty sposób możemy przetwarzać i używać w naszych projektach 

„Flashowych“ następujące formaty wideo: Audio Video Interleaved AVI (.avi), Digital Video 

stream DV (.dv), Motion Picture Experts Group MPEG (.mpg, .mpeg), Apple Quick Time QT 

(.mov), Windows Media WMV (.wmv, .asf). 

 

Ćwiczenia techniczne i plan pracy 
Niniejszy dokument w dużej mierze pomija istotne tematy. Pisząc go skupiałem się na tych polach 

zastosowań i konstrukcjach, które pozwalają zrozumieć działanie samego programu oraz tworzenie 

przy jego pomocy multimedialnych projektów. Ponadto starałem się przybliżyć samą koncepcję 

tworzenia audiowizualnych prac przeznaczonych do internetu, wzbogaconych o elementy 

animacyjne, interaktywne oraz generatywne. 

 



 

 

Plan pracy 
Omówienie interfejsu, zapoznanie się z podstawowymi narzędziami rysunkowymi, omówienie 

pracy z kolorem.  

Tworzenie symboli. 

Praca z wykorzystaniem symboli, wstęp do publikowania filmu Flasha.  

Po opanowaniu technik tworzenia statycznych elementów graficznych przejdziemy do poznawania 

metod wprawiania grafiki w ruch oraz pracy z symbolami różnego typu. Nauczymy się pracy na 

osiach czasowych: motion tween, classic tween, shape tween. 

Poznamy technikę importowania i optymalizowania grafiki rastrowej, grafik wektorowej, 

dźwięków (.mp3) oraz materiałów wideo. 

Teksty. 

Praca z wykorzystaniem ActionScriptu 3.0.  
Publikowanie materiału. 
Eksportowanie materiału. 

W odpowiednich fazach ćwiczeń uczestnicy szkolenia zapoznawani będą z przydatnymi skryptami 

umożliwiającymi  wprowadzanie do projektów elementów interakcji. 

 

Kryteria oceny. 
1. Ocena indywidualnego zaangażowania studenta w realizację programu zajęć. 

2. Ocena umiejętności efektywnego przełożenia wskazówek otrzymywanych w toku kształcenia 

na jakość wykonywanych przez studenta prac. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 
1. Todd Perkins w Adobe Flash CS5/CS5 PL Professional. Biblia.  

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

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

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

interaktywności z pomocą interfejsu Flasha oraz zapoznać się z najczęściej stosowanymi 

skryptami  programistycznymi. 

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

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

jest Flash Exchange. 

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

Inne użyteczne łącze to: 

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

and-as3-enhancements/ 

http://www.gotoandlearn.com/ 

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

http://www.learningactionscript3.com/ 

http://www.freeactionscript.com/ 
 

Cel zajęć. 

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

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

program do tworzenia interaktywnych multimediów oraz zaawansowanych animacji – od prostych 

elementów ruchomych na stronach internetowych, przez banery internetowe, po komercyjnej 

jakości animacje. Ponadto zawiera własny język skryptowy, którego możliwości obecnie są bardzo 

szerokie.  

1. Profesjonalne i kreatywne posługiwanie się narzędziem Adobe Flash. 

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

owocuje podczas realizacji bardziej złożonych projektów multimedialnych. 



 

 

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

złożonych interakcji już po pierwszym semestrze zajęć. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 
Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

1. świadomego poruszania się w obrębie zagadnień warsztatowych związanych z multimedialną 

grafiką komputerową; 

2. zastosowania odpowiedniego oprogramowania do realizacji konkretnych zadań projektowych i 

twórczych; 

3. opanowanie efektywnych technik samokształcenia w obrębie oprogramowania graficznego 

mające na celu świadome poruszanie się w nowych technologiach obrazowania; 

4. Tworzenie interaktywnych projektów multimedialnych. 

5. Rozumienie i planowania zespołowych przedsięwzięć multimedialnych; 

6. Kreatywnego i nowatorskie stosowania współczesnych narzędzi multimedialnych.  
 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie:  

1. znajomości różnorodnych ograniczeń i problemów technicznych wynikających z projektowania 

dla medium internetowego; 

2. rozumienie technicznych możliwości jakie otwierają się przed projektantem gdy wykorzystuje 

on przestrzeń internetu, bądź interakcję. 

3. umiejętność świadomego wykorzystania wiedzy praktycznej nabytej podczas zajęć w realizacji 

przedsięwzięć multimedialnych. 

 

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

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

programów graficznych; 

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

3. efektywnego wykorzystania zdobytej wiedzy. 

 

Wartościowanie efektów kształceniaw skali od 1 do 3.  
Umiejętności – 3 

Wiedza – 3 

Postawy – 3 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i podsumowująca w 

%). 
1. prezentacja zadania w trakcie ćwiczeń – 30% 

2. rozwój projektu prezentowany w trakcie ćwiczeń – 30% 

3. końcowa prezentacja projektu – 40% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w punktach 

ECTS. 
 

Całość ECTS A B C D E 

1 1 0 0 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. 



 

 

Znajomość podstawowych zagadnień związanych z obsługą podstawowych programów 

graficznych. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 
1. 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). 

2. Licencjonowane oprogramowanie Adobe Premium CS5 (Adobe Flash) dla każdego stanowiska 

roboczego. 

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

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

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

5. Kamera Sony HDR-AX2000. 

6. Słuchawki studyjne AKG-A702. 

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

8. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego. 

 

 

Prof. Henryk Gostyński 

Pracownia Malarstwa dla studentów I i II roku 

Tryb zaoczny 

 

Przedmiot. 

Malarstwo 

2,5-letnie studia magisterskie II stopnia 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/Z/KO/04 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Kształcenie ogólne 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy  

Kształcenie ogólne 

 

Rok I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS 2 3 4 4 – – 

Ilość godzin w tygodniu 3 3 3 3 – – 

Rodzaj zaliczenia egz egz egz egz – – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ekm – egzamin 

komisyjny 

 

 

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 

 

Wymagania wstępne 

Zaliczony komisyjny przegląd po pierwszym roku studiów. 

 

Wymagania końcowe. 

1. Publiczna prezentacja własnej twórczości malarskiej podczas wystawy kończącej każdorazowo 

rok akademicki. 

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. 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: 

• świadomego i twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy praktycznej i teoretycznej; 

• podejmowania działań artystycznych i świadomego poruszania się w obrębie szeroko pojętej 

dziedziny kultury i sztuki; 

• krytycznej oceny twórczości własnej, oraz do świadomego interpretowania zjawisk i trendów 

zachodzących w sztuce współczesnej; 

• 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 

%). 
1. prezentacja – 25% 



 

 

2. przeglądy okresowe – 20% 

3. rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 30% 

4. końcowa prezentacja projektu – 25% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w punktach 

ECTS. 
 

Całość ECTS A B C D E 

13 9 1 2 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 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 i II roku 

Tryb zaoczny 

 

Przedmiot. 

Rysunek 

2,5-letnie studia magisterskie II stopnia 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/Z/KO/05 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Kształcenie ogólne 

 

Typ przedmiotu. 



 

 

Obowiązkowy 

Kształcenie ogólne 

 

Rok I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS 3 2 4 4 – – 

Ilość godzin w tygodniu 3 3 3 3 – – 

Rodzaj zaliczenia egz egz egz egz – – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ekm – egzamin 

komisyjny 

 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

Metody nauczania dotyczą przede wszystkim kompetencji warsztatowych i kreacyjnych w obszarze 

szeroko rozumianej plastyki i definicji obrazu. 

1. Ćwiczenia warsztatowe, rozwijające umiejętności w obszarze różnych techniki oraz narzędzi 

rysunkowych. 

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

3. Ćwiczenia kreacyjne polegające na rozwijaniu umiejętności niezbędnych do tworzenia 

własnych projektów artystycznych (zadania tematyczne). 

4. Projekty indywidualne magisterskie (zajęcia o charakterze dyscyplinarnym lub 

interdyscyplinarnym).  

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

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

zastosowaniu nowoczesnych technologi w rysunku, badaniom wizualnym.  

7. Wykłady monograficzne zaproszonych artystów. 

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

kształtowania gustu artystycznego. 

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

niekwestionowaną indywidualnością i dlatego wymaga indywidualnego podejścia. 

10. 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 

 

Wymagania wstępne. 

Zaliczony komisyjny przegląd po pierwszym roku studiów. 

 

Wymagania końcowe. 

1. Zaliczony obowiązkowy przegląd, każdorazowo po zakończeniu cyklu kształcenia w pracowni. 

2. Publiczna prezentacja własnej twórczości podczas wystawy każdorazowo podsumowującej rok 

akademicki. 

 

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: 



 

 

1. Poziom artystyczny i warsztatowy wykonanych prac rysunkowych. 

2. Spójność koncepcji artystycznej zaprezentowanego cyklu rysunków. 

3. Umiejętność werbalnej obrony swojej twórczości. 

4. Poziom i jakość prezentacji skończonego dzieła. 

5. 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. 

Celem przedmiotu jest rozwój świadomości i niezbędnych umiejętności w obszarze warsztatu 

rysunkowego. Rozbudzenie wyobrażni i wrażliwości plastycznej. Zdolność do swobodnej realizacji 

dzieła w określonej technice rysunkowej. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 
Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

1. analizowania własnej twórczości pod względem oceny najlepszych rozwiązań; 

2. świadomego i konsekwentnego realizowania własnych koncepcji artystycznych; 

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

środków wyrazu; 

4. rozwijania umiejętności warsztatowych, oraz świadomego określenia własnej postawy 

artystycznej; 

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

zespołowych. 
 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

1. tradycyjnych i współczesnych technik rysunkowych oraz innych realizacji plastycznych 

opartych o szeroko pojmowany rysunek;  



 

 

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

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

wystawienniczej;  

4. teorii widzenia formy, światła i przestrzeni; 

5. rozumienia aspektów prawno-finansowych w odniesieniu do publicznej prezentacji własnej 

twórczości. 

 

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

1. podejmowania świadomych działań artystycznych objętych programem i własną koncepcją 

artystyczną;  

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

3. samookreślenia się poprzez własne, artystyczne credo; 

4. współpracy zespołowej przy realizacji projektów grupowych;  

5. prezentowania szeroko rozumianej postawy humanistycznej; 

6. 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%) 
1. kolokwium – 10% 

2. prezentacja – 10% 

3. przeglądy okresowe – 20% 

4. rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 30% 

5. końcowa prezentacja projektu – 30% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w punktach 

ECTS. 
 

Całość ECTS A B C D E 

13 6 1 3 2 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). 

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 ekspozycji przestrzennej, itp.). 

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

internetowej pracowni w domenie asp.waw.pl 

 

 

Mgr Mateusz Machalski 

Projektowanie Krojów Pism dla studentów I roku 

Tryb zaoczny 

 

Przedmiot. 

Projektowanie krojów pism 

2,5-letnie studia magisterskie II stopnia 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/Z/KO/06 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Kształcenie podstawowe 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Kształcenie podstawowe 

 

Rok I MGR II MGR III MGR 

Semestr 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). 

1. Wykład kursowy (zajęcia zespołowe prezentujące ogólne założenia programowe pracowni). 

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

omawiające szczegółowo poszczególne zadania). 

3. Projekt indywidualny (zajęcia indywidualne – praca nad konkretnymi zadaniami). 

4. Ćwiczenia warsztatowe (zajęcia indywidualne i zespołowe wykorzystujące zarówno 

oprogramowanie graficzne jak i tradycyjne metody składu tekstu – zajęcia w zecerni). 

5. Ćwiczenia kreacyjne (zajęcia indywidualne mające na celu realizację zadań wynikających z 

programu pracowni). 

6. E-learning (zajęcia realizowane z wykorzystaniem internetu). 

 

Język wykładowy. 

Polski, niemiecki, angielski 



 

 

 

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

mgr Mateusz Machalski 

prof. Błażej Ostoja Lniski (opieka dydaktyczna) 

 

Wymagania wstępne. 

Zaliczony I rok studiów. 

 

Wymagania końcowe. 

1. Sprawne posługiwanie się warsztatem typograficznym. 

2. Świadome podejmowanie zadań z zakresu projektowania literniczego. 

3. Realizacja kompletu zadań zawartych w programie pracowni. 

4. Opanowanie podstawowych narzędzi służących do projektowania fintów. 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Zajęcia z Projektowania krojów pism mają na celu kształcenie w kierunku poznania a w 

konsekwencji zrozumienia podstawowych prawach rządzących budową każdego działania 

plastycznego opartego o tekst i literę. Ćwiczenia mają na celu pogłębienie świadomości plastycznej 

studenta, rozwijajać jego sprawność manualną i motywować do indywidualnych postaw twórczych. 

Pragniemy wyposażyć studenta w pewien określony zasób wiedzy i informacji dzięki którym 

będzie mógł podjąć świadome i odpowiedzialne decyzje na starszych latach studiów, zarówno w 

obrębie specjalizacji, jak też i we wszelkiego rodzaju działaniach dotyczących tekstu i litery. 

 

Poruszamy szczegółowe zagadnienia programowe takie jak: 

1. Terminologia i technologia.  

2. Projektowanie krojów pism  

3. Zapis projektu w formie docelowego fontu.  

4. Estetyka druku – konwencje zmieniające się historycznie. 

 

Kryteria oceny. 
1. Ocena poziomu artystyczno-warsztatowego poszczególnych ćwiczeń. 

2. Ocena kolokwium pisemnego weryfikującego aktualny stan wiedzy teoretycznej studenta.  

3. Ocena stopnia indywidualnego rozwoju studenta.  

4. Ocena stopnia poziomu i zaawansowania w realizowane zadania podczas obowiązkowych 

przeglądów śródsemestralnych, semestralnych i zaliczeniowych. 

5. Ocena prezentacji własnej twórczości z zakresu programu pracowni prezentowanej podczas 

komisyjnego zaliczenia pierwszego roku studiów. 

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

 

Literatura (piśmiennictwo). 
1. Jacek Mrowczyk, Niewielki słownik typograficzny, Czysty Warsztat, 2008 

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

3. Tibor Szanto, Pismo i styl, Zakład Narodowy imienia Ossolińskch, 1968 

4. Stefan Bernaciński, Liternictwo, WSiP, 1990 

5. Albert Kapr, Walter Schiller, Gestalltung und Funkyion der Typografie, VEB Fachbuchverlag, 

Leipzig, 1980 
 

Cel zajęć. 

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z elementami warunkującymi postrzeganie i tworzenie 

znaków literniczych, kreowanie formy litery, tworzenie uporządkowanych układów i kompozycji 

typograficznych z uwzględnieniem konstrukcji i czytelności znaku i litery. W szczególności 

dotyczy to: 



 

 

1. rozwijania świadomości grafika-projektanta przy pomocy języka wizualnego opartego o literę; 

2. świadomego rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem typograficznym; 

3. sprawnego posługiwania się klasycznym (zecernia) i współczesnym warsztatem 

typograficznym;  

4. zwracania uwagi na wpływ epoki (współczesności) na pismo, jego styl i charakter; 

5. wyrobienia wrażliwości i nawyku poprawnego projektowania z wykorzystaniem litery. 
 

Zamierzone efekty kształcenia. 
Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do:  

1. tworzenia i realizacji własnych koncepcji artystycznych w zakresie podstaw typografii; 

2. posługiwania się tradycyjnymi i współczesnymi narzędziami warsztatu artysty-typografa; 

3. osadzenia elementów typografii w kontekście całościowych projektów graficznych; 

4. kreowania i poruszania się w zróżnicowanych stylistycznie koncepcjach twórczych; 

5. umiejętność pracy w zespole. 
 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

1. graficznych realizacji z wykorzystaniem litery i warsztatu typograficznego; 

2. podstawowych zagadnień z dziedziny kultury i historii sztuki w kontekście rozwoju 

piśmiennictwa i liternictwa; 

3. podstaw technologii stosowanych w typografii, druku tradycyjnym, druku cyfrowym i 

projektowaniu graficznym; 

4. nowych technologii wykorzystywanych w obrębie współczesnego projektowania 

typograficznego; 

5. świadomości relacji zachodzących pomiędzy teoretyczną a praktyczną stroną studiowania. 

 

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

1. podejmowania podstawowych, samodzielnych zadań twórczych; 

2. gromadzenia, analizowania i wykorzystania informacji niezbędnych do realizacji własnych 

koncepcji artystycznych w obrębie typografii; 

3. efektywnego komunikowania się przy realizacji zadań zespołowych, ze szczególnym naciskiem 

na podejmowanie działań interdyscyplinarnych; 

4. prezentacji swojej twórczości podczas przeglądu komisyjnego pierwszego roku. 

5. kontynuowania studiów w obrębie specjalizacji. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  
Umiejętności – 3 

Wiedza – 2 

Postawy – 1 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i podsumowująca w 

%). 

• rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 10%  

• przeglądy okresowe – 10% 

• kolokwium – 15% 

• końcowa prezentacja projektu – 30% 

• egzamin – 35% 

 

 

 

 

 



 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w punktach 

ECTS. 
 

Całość ECTS A B C D E 

2 1 0 1 0 

 

 

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

przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 
Zaliczony kurs podstawowej obsługi komputerowych programów graficznych. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 
1. W pełni wyposażona sala wykładowa posiadająca stanowiska pracy dla 12-15 studentów (stoły 

robocze, krzesła, odpowiednia ilość gniazdek elektrycznych, przewodowy lub bezprzewodowy 

dostęp do internetu). 

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

3. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego. 

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

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny, przenośny dysk twardy o 

pojemności 1 TB do archiwizacji prac studentów, drukarka laserowa z możliwością druku w 

kolorze. 

5. Przygotowane na potrzeby ekspozycji ściany pracowni lub inna powierzchnia ekspozycyjna 

(płyta spilśniona miękka pomalowana na biało). 

6. Zamykana na zamek szafa. 

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

internetowej pracowni w domenie asp.waw.pl  

 

Prof. Andrzej Nowaczyk 

Grafika Projektowa i Komunikacja Wizualna dla studentów I-III roku 

(dyplomująca) 

Tryb zaoczny 

 

Przedmiot.  

Grafika warsztatowa 

2,5-letnie studia magisterskie II stopnia 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/Z/KO/07 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Kształcenie kierunkowe (Projektowanie graficzne) 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Kształcenie kierunkowe 

 



 

 

Rok I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS 4 4 5 5 8 – 

Ilość godzin w tygodniu 2 2 2 3 3 – 

Rodzaj zaliczenia egz egz egz egz ekm – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ekm – egzamin 

komisyjny 

 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

Zajęcia odbywają się w trybie: 

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

wybranych zadań w pracowni).  

2. Wykładu kursowego i konwersatoryjnego (zajęcia zespołowe obejmujące kurs przedmiotu). 

3. Dialogu dydaktycznego – konwersatorium (indywidualne spotkania pozwalające na bliższe 

poznanie intencji studentów i szczegółowe wyjaśnienie problemów związanych z realizacją 

zadań). 

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

magisterskiej). 

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

publicznym). 

6. 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 

 

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 Grafiki projektowej i komunikacji wizualnej 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: 

1. Logika kompozycji, 

2. Równowaga kompozycyjna,  

3. Wzajemne relacje poszczególnych elementów kompozycji. 

A także zagadnienia: 



 

 

4. Rytmu,  

5. Kontrastu,  

6. Akcentu, 

pozwalające na samodzielne tworzenie zamierzonych kompozycji graficznych.  

 

Ponadto poruszane są problemy dotyczące szeroko pojętego projektowania graficznego, takie jak: 

1. Poprawność wypowiedzi plastycznej przy użyciu różnorodnych środków i technik graficznych,  

2. Forma, walor, kolor i przestrzeń,  

3. Komponowanie obrazu z tekstem,  

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

5. Zasady budowy litery i układów typograficznych, takie jak: proporcje, światło, rytm znaków 

tekstu.  

6. Funkcja obrazu w komunikacji wizualnej. 

7. Kształtowanie umiejętności tworzenia kompozycji graficznych o określonym celu i nastroju.  

8. Poszukiwanie nowych możliwości oddziaływania elementów graficznych w grafice projektowej.  

9. Projektowanie form graficznych o dużym stopniu kreatywności i oryginalności plastycznej. 

 

Po skończonej w pracowni edukacji student powinien: 

1. Zrozumieć zasady rządzące projektowaniem graficznym (kompozycja, obraz, litera, typografia) 

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

2. Rozwijać twórczą wyobraźnię w obrębie działań graficznych. 

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

4. Nauczyć się koncentracji, cierpliwości oraz precyzji. 

5. Kształtować umiejętności posługiwania się narzędziem zarówno tradycyjnym jak też i 

współczesnymi środkami obrazowania plastycznego. 

 

Kryteria oceny. 
1. Terminowość realizacji poszczególnych ćwiczeń (opóźnienie w realizacji powoduje obniżenie 

oceny). 

2. Ocena poprawności wykonania wszystkich zadań objętych programem pracowni. 

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

usprawiedliwienia; trzecia nieusprawiedliwiona nieobecność może skutkować niezaliczeniem 

semestru lub obniżeniem oceny). 

4. Ocena uczestnictwa w seminarium magisterskim. 

5. Ocena publicznej obrony pracy magisterskiej. 

6. 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. 

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

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

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

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

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



 

 

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

Warszawa 1970. 

 

Cel zajęć. 

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

komponować. 

2. Rozwijanie twórczej wyobraźni. 

3. Wyrobienie wrażliwość na proporcje. 

4. Nauka koncentracji, cierpliwości oraz precyzji. 

5. Kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziem. 
 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

1. świadomego i zorganizowanego podejmowania zadań z zakresu projektowania graficznego; 

2. prawidłowego posługiwania się językiem komunikacji wizualnej i rozumienia zależności 

zachodzących pomiędzy komunikatem, informacją i estetyką projektu; 

3. kreowania nowatorskich rozwiązań w obrębie projektowania graficznego przy jednoczesnym 

zachowaniu czytelności przekazu; 

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

projektanta z uwzględnieniem technik tradycyjnych oraz współczesnych środków obrazowania 

(grafika cyfrowa, multimedia, wideo, fotografia); 

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

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

1. umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczących obszaru sztuki; 

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

kontekście tradycji i historii sztuki; 

3. czerpania informacji i wzorców wspomagających i rozwijających działania własne w obrębie 

specjalizacji; 

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

specjalności; 

5. rozumienia współzależności zachodzących pomiędzy tradycyjnym a współczesnym warsztatem 

twórczym w zakresie projektowania graficznego; 

6. 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: 

1. umiejętnego wykorzystywania zdobytej w trakcie studiów wiedzy praktycznej i teoretycznej; 

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

szeroko pojętej kultury; 

3. przewodniczenia wszelkiego rodzaju projektom zespołowym w ramach specjalizacji; 

4. inicjowania działań artystycznych w obrębie szeroko pojętej kultury z uwzględnieniem zadań o 

charakterze interdyscyplinarnym; 

5. 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 %). 



 

 

• prezentacja – 15% 

• przeglądy okresowe – 15% 

• rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 30% 

• końcowa prezentacja projektu – 40% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w punktach 

ECTS. 
 

Całość ECTS A B C D E 

26 14 2 5 4 1 

 

 

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

przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 

Umiejętność obsługi podstawowych programów graficznych. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

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

robocze, krzesła, odpowiednia ilość gniazdek elektrycznych, przewodowy lub bezprzewodowy 

dostęp do internetu). 

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

3. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego. 

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

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny, przenośny dysk twardy o 

pojemności 1 TB do archiwizacji prac studentów, drukarka laserowa z możliwością druku w 

kolorze. 

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

biało). 

6. Zamykana na solidny zamek szafa. 

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

internetowej pracowni w domenie asp.waw.pl 

 

 

Prof. Błażej Ostoja Lniski 

Pracownia Ilustracji dla studentów II-IV roku 

(dyplomująca) 

Tryb zaoczny 

 

Przedmiot. 

Ilustracja 

2,5-letnie studia magisterskie II stopnia 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/Z/KO/08 

 

Kierunek. 

Grafika 

 



 

 

Specjalność. 

Kształcenie kierunkowe  

Projektowanie graficzne  

(Ilustracja) 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Kształcenie kierunkowe 

 

Rok I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS 4 4 5 5 8 – 

Ilość godzin w tygodniu 2 2 2 3 3 – 

Rodzaj zaliczenia egz egz egz egz ekm – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ekm – egzamin 

komisyjny 

 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

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

2. Ćwiczenia warsztatowe (zajęcia indywidualne i zespołowe w formie krótkich wypowiedzi 

literackich – aforyzm, przysłowie, limeryk lub bardziej złożonych – wiersz, poemat, 

opowiadanie, powieść, utwór sceniczny). 

3. Dialog i dyskusja dydaktyczna – konwersatorium (praca indywidualna i zespołowa ze 

studentami). 

4. Ćwiczenia kreacyjne (zajęcia indywidualne i zespołowe polegające na realizowaniu własnych 

koncepcji artystycznych). 

5. Seminarium magisterskie (cykl zajęć indywidualnych przygotowujących studenta do obrony 

pracy magisterskiej). 

6. Projekt indywidualny (realizacja indywidualnego zadania połączona z jego pokazem 

publicznym). 

7. 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). 

Prof. Błażej Ostoja Lniski 

 

Wymagania wstępne. 

Zaliczony komisyjny przegląd po pierwszym roku studiów. 
 

Wymagania końcowe. 

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

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

W indywidualnych rozmowach znajdujemy źródła i odniesienia ikonograficzne dla wybranych 

utworów literackich oraz ich bohaterów. Przywołujemy też pojęcia livre illustré i livre d’artiste, 

picture book dla dzieci i dorosłych, book trailer czy też gazetowej jednodniówki oraz przykłady 



 

 

twórczości mistrzów tego gatunku w Polsce i na świecie. Pytając o sens obrazu w książce, staramy 

się zrozumieć na czym polega jego siła zwłaszcza w dobie internetu. Wychodzi ona poza książkę i 

gazetę, przechodzi do plakatu, komiksu, story- i billboardów, animacji, book trailerów oraz stron 

internetowych, a w przyszłości także konstrukcji intelektualnej i wizualnej e-booków. Celem 

naszych ćwiczeń jest zrozumienie roli ilustratora jako wrażliwego tłumacza tych treści na obraz i 

określenie repertuaru środków, które bogata tradycja sztuki ilustracji w Polsce oraz dobrodziejstwa 

programów 2D i 3D stawiają nam do dyspozycji. Prowadzimy również uzupełniające wykłady z 

programów pozwalających na edycję własnych krojów pisma oraz spotkania z pisarzami i znanymi 

twórcami ilustracji w kraju i zagranicą. 

Zajmujemy się złożeniem słowa i obrazu w atrakcyjną formę edytorską, która łączy różne 

indywidualności i środki wyrazu w dobie powszechnej digitalizacji procesu twórczego. To długi 

proces poznawania osobistych predyspozycji studenta oraz specyfiki literackiego pierwowzoru, 

którego autorem bywa niejednokrotnie sam student. Przyswojenie podstawowych zasad 

projektowania książki i przygotowanie do druku jest wstępem do dialogu między pisarzem, twórcą 

obrazu, wydawcą oraz odbiorcą. Traktujemy literaturę jako źródło inspiracji a nie ograniczenie 

swobody artystycznej wypowiedzi. W ilustracji szukamy możliwości rozwoju własnej wizji 

artystycznej w konfrontacji z literaturą szeroko pojętą oraz jej oddziaływaniem na odbiorcę, którego 

światopogląd, wrażliwość i zmysł estetyczny kształtuje głównie kultura obrazkowa. Stąd dążenie do 

zwięzłego myślenia obrazem i kolorem, które pozwalają na wyważone użycie szczegółu w 

kompozycji i przekazie treści nie tylko literackich. 

Definiujemy odbiorcę książki, określamy problematykę i znajdujemy odpowiedni klimat, w którym 

kontekst historyczny, charakterystyka fizjonomiczna, kostiumowa i psychologiczna bohaterów 

odgrywają istotną rolę. Celem procesu dydaktycznego jest rozumienie książki jako całości, w której 

interpretacja graficzna, malarska, rysunkowa czy fotograficzna podpowiada pewien układ 

typograficzny, kompozycję rozkładówek, format i rytm obrazowej narracji. Posługujemy się 

metaforą, znakiem, antropomorfizacją, kontrastem, szukając nowych kontekstów i form 

wypowiedzi. 

Szukamy też narracji w samych obrazach, tworząc własną opowieść wokół zadanego wizerunku lub 

pojęcia, co prowadzi często do projektów książek autorskich, w których studenci sami czuwają nad 

treścią, projektem i edycją. 

 

Kryteria oceny. 
1. Ocena samodzielnego, twórczego i terminowego wykonania postawionych zadań. 

2. Ocena argumentacji i polemiki wokół własnej wizji, która często stawia trudne wyzwania 

zarówno intelektualne jak i materiałowe (oryginalność rozwiązań oraz poczucie humoru w 

rozwiązywaniu trudnych problemów). 

3. Ocena aktywności studenta poza obowiązkowymi zajęciami – uczestnictwo w konkursach, 

wystawach, festiwalach i sympozjach poświęconych sztuce ilustracji. 

4. Ocena „portfolio” (student musi sam zaprojektować i wykonać makietę oraz na zakończenie 

własne portfolio. Musi także wymyślić sposób dotarcia ze swoim produktem do szerszego 

odbiorcy, wykorzystując serwisy społecznościowe, projektując własne strony internetowe, 

wlepki i organizując wystawy własnych prac w pracownianej Galerii Korytarz. 

5. Indywidualna ocena artystycznego rozwoju studenta. 

6. Ocena uczestnictwa w seminarium magisterskim. 

7. Ocena publicznej obrony pracy magisterskiej. 

8. 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 (ilustracja). 

 

Literatura (piśmiennictwo). 
Spis lektur uzupełniany jest na bieżąco w miarę pojawiania się nowych pozycji wydawniczych. 

1. Paul Arden, Cokolwiek myślisz, Insignis Media Kraków 2008.  

2. Bruno Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, (1977, The Uses 

of Enchantment. The Meaning and Importance of Fairy Tales). 

3. Jean-Jacques Courtine, Claudine Haroche, Historia twarzy. Wyrażanie i ukrywanie emocji od 

XVI do początku XIX wieku, Wydawnictwo Słowo / obraz terytoria 2007. 

4. Friedrich Friedl, Nicolaus Ott, Bernard Stein, Philipp Luidl, Typographie – when who how, 

Könemann 1998. 

5. Zygmunt Januszewski, Monika Hanulak, Uwaga! Spychacze!, katalog wystawy Młodej Polskiej 

Ilustracji, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 2009. 

6. Jacek Mrowczyk, Niewielki słownik typograficzny, 2008. 

7. Paul Ricoeur, Język, tekst, interpretacje, Wybór pism PIW 1989. 

8. Bertrand Russel, Elementarz dobrego obywatela. Rysunki Franciszka Themerson, Bonobo 

2006. 

9. Krzysztof Teodor Toeplitz, Sztuka komiksu, Czytelnik 1985. 

10. Punkt po punkcie. Śmiech, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział Gdański, Wydawnictwo 

Słowo / obraz terytoria 2005. 

11. Znak – Znaczenie – Język. Materiały II Heterogenicznego. Sympozjum, Akademia Sztuk 

Pięknych Warszawa 1994. 
 

Cel zajęć. 

Celem zajęć w Pracowni ilustracji jest przygotowanie studentów zrozumienia, i w konsekwencji 

kreatywnej pracy ze słowem i obrazem. Student poprzez realizację konkretnych ćwiczeń i zadań 

(włącznie z 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. W osiągnięciu tego efektu 

studentowi ma pomóc cykl zagadnień zawartych w programie nauczania pracowni. Są to: 

1. Przyswojenie podstawowych zasad projektowania książki i przygotowanie jej do druku.  

2. Traktowanie literatury jako źródła inspiracji do wszelkiego rodzaju działań artystycznych. 

3. Poszukiwanie możliwości rozwoju własnej wizji artystycznej w konfrontacji z szeroko pojętą 

literaturą. 

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

szczegółu w kompozycji i przekazie nie tylko literackich treści. 
 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

1. tworzenia, a w konsekwencji tego, świadomego realizowania własnych koncepcji artystycznych 

w obrębie ilustracji i sztuki książki; 

2. samodzielnego myślenia w obrębie kreacji artystycznej; 

3. rozwijania i doskonalenia umiejętności warsztatowych w oparciu o techniki tradycyjne oraz o 

możliwości jakie niosą ze sobą nowe sposoby obrazowania plastycznego; 

4. zaplanowania i organizacji publicznej prezentacji własnej twórczości; 

5. werbalnego wyrażania się na temat twórczości własnej, oraz podejmowania polemiki na tematy 

dotyczące szeroko pojętej kultury. 
 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

1. własnego warsztatu artystycznego, popartą orientacją w dziedzinie historii sztuki i kultury; 

2. tworzenia prac artystycznych o wysokim stopniu oryginalności, opartych o wiedzę z różnych 

dziedzin kultury, nauki i techniki; 



 

 

3. świadomego czerpania z wiedzy praktycznej i teoretycznej nabytej podczas studiów; 

4. świadomego wykorzystywania zdobytej wiedzy do własnego rozwoju artystycznego. 
 

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

1. świadomego komunikowania się w obrębie społeczności, ze szczególnym naciskiem na pracę 

zespołową przy realizacji projektów interdyscyplinarnych; 

2. prostego, werbalnego przekazu, w przystępny sposób tłumacząc i wyjaśniając aspekty 

twórczości własnej oraz zagadnienia z zakresu szeroko pojętej kultury; 

3. samodzielnego działania w podejmowaniu działań artystycznych i kulturotwórczych; 

4. bycia kreatorem nowych trendów i tendencji mających wyznaczać kierunki w dziedzinie 

ilustracji prasowej i książkowej; 

5. 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 

%). 
1. prezentacja – 5% 

2. egzamin – 20% 

3. przeglądy okresowe – 5% 

4. rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 20% 

5. końcowa prezentacja projektu – 50% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w punktach 

ECTS. 
 

Całość ECTS A B C D E 

26 14 2 5 4 1 

 

 

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

przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 
Zaliczony kurs obsługi komputerowych programów graficznych wraz z odbytymi warsztatami 

komputerowymi. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 
1. W pełni wyposażona sala wykładowa posiadająca stanowiska pracy dla 12-15 studentów (stoły 

robocze, krzesła, odpowiednia ilość gniazdek elektrycznych, przewodowy lub bezprzewodowy 

dostęp do internetu). 

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

3. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego. 

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

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny, drukarka laserowa z 

możliwością druku w kolorze. 

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

biało). 



 

 

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

prac studentów i pracownianej literatury. 

7. Kamera cyfrowa Sony Handycam HDR-CX550VE. 

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

internetowej pracowni w domenie asp.waw.pl 

 

 

Dr hab. Piotr Welk    

Grafika interaktywna i multimedia dla studentów II-IV roku 

(dyplomująca) 

Katedra Multimediów 

 

Przedmiot. 

Grafika warsztatowa 

2,5-letnie studia magisterskie II stopnia 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/Z/KO/10 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Kształcenie kierunkowe  

Projektowanie graficzne  

(Multimedia) 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Kształcenie kierunkowe 

 

Rok I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS 4 4 5 5 8 – 

Ilość godzin w tygodniu 2 2 2 3 3 – 

Rodzaj zaliczenia egz egz egz egz ekm – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ekm – egzamin 

komisyjny 

 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

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

2. Ćwiczenia warsztatowe (zajęcia zespołowe i indywidualne dotyczące technik montażu obrazu i 

dźwięku). 

3. Ćwiczenia kreacyjne (zajęcia indywidualne stymulujące indywidualny rozwój artystyczny 

studenta i jego cechy kreacyjne). 

4. Dialog i dyskusja dydaktyczna – konwersatorium (cykl zajęć dotyczących indywidualnych, 

obowiązkowych przeglądów oraz zespołowego zaliczenia poszczególnych zadań). 

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

magisterskiej). 



 

 

6. Projekt indywidualny (indywidualne zadanie zakończone realizacją połączoną z jego publiczną 

prezentacją). 

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). 

dr hab. Piotr Welk 

 

Wymagania wstępne. 

Zaliczony komisyjny przegląd po pierwszym roku studiów. 
 

Wymagania końcowe. 

1. Wykonanie kompletu zadań i ćwiczeń przewidzianych w programie pracowni cechujących się: 

1. Oryginalnością wypowiedzi artystycznej przy świadomym korzystaniu z możliwości jakie 

daje współczesny warsztat graficzny. 

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

dźwięku. 

3. Kreatywnym formowaniem przekazu artystycznego w obszarze działań multimedialnych. 

2. 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: 

1. Warsztaty Final Cut. 

2. Zajęcia uczące pracy z dźwiękiem cyfrowym i analogowym. 

3. Warsztaty Adobe Flash. 

4. Warsztaty Adobe Premiere, Adobe After Effects.  

5. Sztuka montażu – Avid (warsztaty). 
 

Kryteria oceny. 
1. Ocena systematyczności, obowiązkowości oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach (także 

dodatkowych).  

2. Ocena stopnia zaangażowania w realizację programu pracowni. 

3. Ocena poziomu artystycznego i warsztatowego wykonywanych zadań. 

4. Ocena finalnego efektu wykonywanych zadań. 

5. Ocena uczestnictwa w seminarium magisterskim. 

6. Ocena publicznej obrony pracy magisterskiej. 

7. 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:  

1. świadomego i umiejętnego kreowania estetycznego obrazu w obrębie działań multimedialnych; 

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

pojmowanych działań kreacyjnych; 

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

4. umiejętnego wykorzystywania możliwości współczesnych środków obrazowania plastycznego; 

5. podjęcia pracy zespołowej w zakresie sztuk interdyscyplinarnych;  

6. zorganizowania publicznej prezentacji własnej twórczości (pokaz multimedialny, animacja). 
 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 



 

 

1. wykonywanej dyscypliny artystycznej w nawiązaniu do kulturowego i historycznego kontekstu 

sztuk pięknych; 

2. podstaw warsztatowych w zakresie obróbki obrazu i dźwięku; 

3. twórczego wykorzystania możliwości współczesnych środków obrazowania; 

4. teoretycznych podstaw obróbki obrazu i dźwięku; 

5. rozumienia współzależności zachodzących pomiędzy teoretycznymi a praktycznymi aspektami 

studiowania w dziedzinie multimediów; 

6. rozumienia wzorców leżących u podstaw kreacji artystycznej. 

 

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

1. podejmowaniu działań kreacyjnych; 

2. krytycznej oceny własnej twórczości;  

3. współdziałania przy wykonywaniu projektów zespołowych; 

4. integracji środowiskowej w obrębie różnorodnych działań kulturalnych; 

5. samodzielnego kształcenia i docierania do potrzebnych w działaniach twórczych informacji; 

6. 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 

%). 
1. prezentacja – 10% 

2. egzamin – 20% 

3. przeglądy okresowe – 20% 

4. rozwój projektu prezentowany w trakcie korekt – 20% 

5. końcowa prezentacja projektu – 30% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w punktach 

ECTS. 
 

Całość ECTS A B C D E 

26 14 2 5 4 1 

 

 

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

przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 
Zaliczony kurs obsługi komputerowych programów graficznych wraz z warsztatami 

komputerowymi ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania służącego do obróbki obrazu i 

dźwięku. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 
1. 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). 

2. Licencjonowane oprogramowanie Apple Final Cut Pro 7, Soundtrack Pro, Motion, AfterEffects 

dla każdego stanowiska roboczego. 



 

 

3. Projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

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

5. Kamera Sony HDR-AX2000. 

6. Materiały eksploatacyjne do kamery wideo. 

7. Słuchawki studyjne AKG-A702. 

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

9. Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego. 

Pracownia przygotowana na potrzeby prezentacji multimedialnej 

 

Mgr Bogusław Deptuła  

Projektowanie i Obrazowanie Rzeczywistości dla studentów II roku 

Tryb zaoczny 

 

Przedmiot. 

Projektowanie i obrazowanie rzeczywistości 

2,5-letnie studia magisterskie II stopnia 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/Z/KO/11 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Nauczanie ogólne 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Nauczanie ogólne 

 

Rok I MGR II MGR III MGR 

Semestr 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 (cykl wykładów poświęconych kulturze współczesnej w ujęciu interdyscyplinarynym, 

łączącym ważne zjawiska i tendencje w sztukach plastycznych, muzyce, teatrze, architekturze, 

tańcu, literaturze i filmie w ramach jednego problemowego hasła). 

Dialog i dyskusja dydaktyczna (po wykładzie 15-20 minut dyskusji na temat poruszonego 

problemu). 

 

Język wykładowy. 

Polski 

 

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



 

 

mgr Bogusław Deptuła 

 

Wymagania wstępne. 

Zdany egzamin na II rok studiów. 

 

Wymagania końcowe. 

1. Umiejętność rozumienia problemów sztuki współćzesnej. 

2. Umiejętność interpretacji ważnych zagadnień w sztuce współczesnej. 

3. Uczestnictwo we współczesnym życiu kulturalnym. 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Projektowanie i obrazowanie rzeczywistości to zajęcia pomyślane jako prezentacja 

ogólnokulturowych zagadnień poświęconych sztuce XX i XXI w. w ujęciu interdyscyplinarnym. 

Wyróżnia je charakter „słownikowy”, dlatego też tematyka danych zajęć podporządkowana jest 

wybranym hasłom. W tym kontekście zajęcia będą przeglądem prac definiujących sztukę 

współczesną. Do egzaminu student sam dokonuje selekcji materiału podanego w poniższej 

bibliografii i filmografii. 

 

Kryteria oceny 

• Ocena umiejętności problematyzowania zagadnień związanych z sztuką współczesną. 

• Systematyczność pracy i uczestnictwo w zajęciach. 

• Samodzielność w obrębie formułowania własnej wypowiedzi. 

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

 

Literatura (piśmiennictwo). 

Bibliografia: 
1. G. Berghaus, Futurism & Fascism. Between anarchist rebellion and fascist reaction 1909-1944, 

Oxford 1996. 

2. E. Gentile, The Struggle for Modernity. Nationalism, Futurism, and Fascism, Greenwood, 

Westport 2003. 

3. Wspomnienia – Albert Speer, przeł. [z niem.] Marek Fijałkowski [et al.],Warszawa : Wydaw. 

Min. Obr. Narodowej, 1990. 

4. Mirroring Evil. Nazi Imagery/Recent Art, ed. Norman L. Kleeblat, Rutgers University Press, 

2001. 

5. M. Leśniakowska, Wartopia. Antropologia (re-)konstrukcji, [w:] Opowiedziane inaczej, 

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk 2008 s. 164-193. 

6. van Alphen Ernst, Zabawa w Holokaust, przeł. K. Bojarska, [w:] "Literatura na świecie", nr 1-

2/2004, s. 217 – 243. 

7. E. Jedlińska, Sztuka po Holocauście, Biblioteka Tygla Kultury, Łódź 2001. 

8. Bałka - Jakubowicz, Wśród cieni… i sarenek (Z Mirosławem Bałką rozmawia Rafał 

Jakubowicz), [w:] Mirosław Bałka. Winterreise, katalog, Galeria Starmach, Kraków 2003. 

9. Józef Szajna i jego świat, B. Kowalska, A. Koecher-Hensel, Z. Taranienko, Zachęta, Hotel 

Sztuki 2000. 
 

Cel zajęć. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z elementarną wiedzą, dotyczącą sztuki współczesnej. 

Wiedza ta pozwala uzyskać umiejętność interpretacji sztuki XX i XXI w. z wielu perspektyw. 

Wiedza uzyskana na zajęciach pozwoli zrozumieć przemiany jakie zaszły w kulturze artystycznej 

od początku XX w. po dziś dzień w kontekście ważnych problemów polityczno-społecznych. 

Pozwoli zdobyć przede wszystkim umiejętność swobodnego poruszania się w obszarze zagadnień 

sztuki współczesnej i zrozumienia jej złożonej problematyki także w perspektywach nowych 

metofologii badawczych, takich jak postcolonial studies, gender studies, performance studies. 



 

 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 
Umiejętności, wiedza, kompetencje 

1. zdobywanie wiedzy na temat przemian, jakie zaszły w sztuce od początków XX w. po dziś 

dzień, 

2. umiejętność rozróżniania poszczególnych koncepcji myśli awangardowej, 

3. umiejętność analizy i interpretacji zjawisk w sztuce współczesnej, 

4. umiejętność swobodnego poruszania się w obszarze zagadnień sztuki współczesnej i 

zrozumienia jej złożonej problematyki, 

5. umiejętność dyskusji nad problemami współczesnej kultury, 

6. udział w życiu kulturalnym. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  
Umiejętności – 2 

Wiedza – 3 

Postawy – 2 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i podsumowująca w 

%). 

• Dyskusja dydaktyczna (przeglądy grupowe połączone z dyskusją) – 20% 

• Egzamin ustny związany z dyskusją na temat problemów w sztuce współczesnej – 80% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w punktach 

ECTS. 
 

Całość ECTS A B C D E 

2 1 1 0 0 

 

 

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

przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 
Nie są wymagane. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 
1. W pełni wyposażona sala wykładowa posiadająca stanowiska pracy dla 12-15 studentów (stoły 

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

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

Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego.  

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

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mgr Adam Trwoga  

Analiza filmoznawcza – film animowany dla studentów I roku 

Tryb zaoczny 

 

Przedmiot. 

Analiza filmoznawcza – film animowany 

2,5-letnie studia magisterskie II stopnia 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/Z/KO/13 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Nauczanie ogólne 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Nauczanie ogólne 

 

Rok I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS 1 1 – – – – 

Ilość godzin w tygodniu 2 2 – – – – 

Rodzaj zaliczenia zst egz – – – – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ekm – egzamin 

komisyjny 

 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

1. Dialog dydaktyczny i dyskusja dydaktyczna (korekta i przeglądy prac). 

2. Projekt indywidualny (zadania realizowane w oparciu o projekty uprzednio konsultowane z 

wykładowcą). 

 
Język wykładowy. 

Polski 

 

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

mgr Adam Trwoga 

 

Wymagania wstępne. 

Zdany egzamin na I rok studiów. 
 

Wymagania końcowe. 

1. Umiejętność rozumienia problemów związanych z animacją. 

2. Umiejętność interpretacji ważnych zagadnień w sztuce współczesnej. 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 



 

 

Kształcenie studentów odbywa się poprzez wykład monograficzny, ćwiczenia i tworzenie 

indywidualnych projektów realizowanych samodzielnie przez studenta. 

 

Zagadnienia omawiane: 
Głównym celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy ze sposobami analizy filmoznawczej (zarówno od 

strony formalnej, jak i treściowej dzieła filmowego) oraz przedstawienie zagadnień związanych z 

historią plastyki filmu animowanego (na podstawie wybranych dzieł, zwłaszcza filmu autorskiego). 

Główne tematy wykładu to: animacja a tradycja graficzna i malarska; początki filmu animowanego 

(tradycja rysunku satyrycznego, techniki „szybkich szkiców” i komiksu); najważniejsze techniki 

animacji (rys historyczny oraz przegląd głównych twórców); współczesne filmy animowane 

(najważniejsze techniki i twórcy); kwestia „aktorstwa” w animacji; sposoby budowania narracji w 

filmie fabularnym i animowanym; muzyka w animacji oraz animowane teledyski; animowane 

dokumenty. 

Ponadto omówione zostaną festiwale animacji w Polsce i na świecie, sposoby finansowania 

produkcji animacji, studia animacji w Polsce, organizacje branżowe (ASIFA, SPPA, SFP), źródła 

wiedzy na temat animacji (książki, czasopisma naukowe oraz strony WWW). 

Integralną częścią zajęć są projekcje filmów lub ich fragmentów, które są podstawą analizy 

filmoznawczej podczas wykładu. 

 

Kryteria oceny. 
1. Ocena systematyczności i stopnia zaangażowania w realizację programu pracowni. 

2. Ocena poziomu artystycznego i technicznego prac. 

3. Ocena uczestnictwa w zajęciach. 

4. Umiejętność przełożenia zdobytej wiedzy na własne realizacje w zakresie animacji. 

5. Jakość wypowiedzi w sensie artystycznym, a szczególnie, jako forma komunikatu- przesłania 

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

 

Literatura (piśmiennictwo). 

Literatura podstawowa: 
1. J. Płażewski, Język filmu. 

2. Renato May, Język filmu. 

3. Autor dowolny, Historia filmu. 
 

Cel zajęć. 

Zdobycie przez studentów zdolności do rozumienia i operowania podstawami języka filmowego. 

Umiejętność stosowania języka filmu w szeroko rozumianym warsztacie grafika. 

Współcześnie obraz ruchomy (film i jego pochodne) obejmuje coraz większe obszary naszego życia 

i coraz częściej zastępuje komunikat, a nawet przekaz tekstowy. Coraz częstsze staje się używanie 

kamery (telefony komórkowe). Zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do świadomych i 

kreatywnych wypowiedzi (za pomocą medium filmu), które powinny być zrozumiane i właściwie 

odczytane przez odbiorcę. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 
Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

1. świadomego operowania warsztatem filmowym; 

2. odróżniania rejestracji (zapisu) ruchomym obrazem od kreacji gdzie koncepcja, scenariusz, 

wybór stylistyki jest świadomym zamiarem; 

3. pojmowania kontekstu i uwarunkowań, w jakich funkcjonuje obraz filmowy. 
 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

1. operowania obrazem filmowym w ten sposób, aby osiągnąć zamierzony efekt; 

2. budowania narracji filmowej poprzez stosowanie zasady następstwa planów filmowych; 



 

 

3. tworzenia scen, sekwencji i interpunkcji (upływ czasowy) itp. w utworze audiowizualnym; 

4. zasad łączenia obrazu i dźwięku; 

5. rozumienia zapisu scenariusza (obrazowego) i zdolności przeniesienia go na obraz filmowy; 

6. świadomego rozróżniania gatunków i stylów filmowych. 

 

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

1. wykorzystywania wiedzy o filmie w działaniach artystycznych i projektach użytkowych 

(plakat); 

2. realizowania własnych kreacji artystycznych; 

3. używania podstaw warsztatu w sposób umożliwiający pracę w zespole; 

4. łączenia medium filmu, internetu, fotografii i video w jedną artystyczną całość; 

5. zapisywania projektu w formie umożliwiającej pozyskiwanie finansowego sponsoringu; 

6. posiadania wszelkich danych umożliwiających pracę z zawodowymi filmowcami. 

 

Wartościowanie efektów w skali od 1 do 3.  
Umiejętności – 2 

Wiedza – 2 

Postawy – 2 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i podsumowująca w 

%). 
1. indywidualna praca ze studentem – 30% 

2. przeglądy grupowe – 20% 

3. prezentacja projektu indywidualnego – 35% 

4. egzamin – 15% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w punktach 

ECTS. 
 

Całość ECTS A B C D E 

2 1 1 0 0 

 

 

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

przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 
Nie wymagane. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 
1. W pełni wyposażona sala wykładowa posiadająca stanowiska robocze dla 12-15 studentów. 

2. Przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu. 

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

Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego.  

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

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

5. Kamera Sony HDR-AX2000. 

6. Materiały eksploatacyjne do kamery wideo. 

7. Dostęp do studia fotograficznego na terenie wydziału. 

 

 



 

 

Mgr Katarzyna Urbańska 

Antropologia Sztuki dla studentów I roku 

Tryb zaoczny 

 

Przedmiot. 

Antropologia sztuki 

2,5-letnie studia magisterskie II stopnia 

 

Kod przedmiotu.  

G/N/Z/KO/14 

 

Kierunek. 

Grafika 

 

Specjalność. 

Nauczanie ogólne 

 

Typ przedmiotu. 

Obowiązkowy 

Nauczanie ogólne 

 

Rok I MGR II MGR III MGR 

Semestr 1 2 3 4 5 6 

Punkty ECTS 1 1 – – – – 

Ilość godzin w tygodniu 2 2 – – – – 

Rodzaj zaliczenia zst egz – – – – 

Legenda 
zal – zaliczony; zst – zaliczenie ze stopniem; egz – egzamin; ekm – egzamin 

komisyjny 

 

 

Metody nauczania (forma zajęć). 

1. Wykład i wykład monograficzny (zajęcia z udziałem wykładowcy i zaproszonych artystów i 

kuratorów połączone z prezentacjami multimedialnymi. Przewidziane spotkania w galeriach i 

instytucjach sztuki wspołczesnej z oprowadzaniem kuratorskim po wystawie  oraz spotkania i 

rozmowy z właścicielami galerii komercyjnej poruszające wszystkie zaganienia dot. 

mechanizmów rynku sztuki wspołczesnej). 

2. Konwersatorium– Część zajęć ma mieć formę dyskusji ze studentami dot. miejsca  sztuki we 

współczesnym świecie, specyfiki zawodu artysty, krytyki artystycznej, budżetowania wystaw, 

roli instytucji państwowych i prywatnych w kształtowaniu rynku sztuki itd. Punktem wyjścia do 

dyskusji są wykłady, bieżące wystawy oraz spotkania z artystami, kuratorami i właścicielami 

galerii. 

 

Język wykładowy. 

Polski 

 

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

mgr Katarzyna Urbańska 

 

Wymagania wstępne. 

Zdany egzamin wstępny na I rok studiów magisterskich. 



 

 

 

Wymagania końcowe. 

Zdanie egzaminu. 

 

Treści programowe nauczania (treść zajęć). 

Antropologia sztuki to wprowadzenie do funkcjonowania w środowisku sztuki współczesnej 
po studiach. Studenci poznają istniejące zjawiska, oglądają bieżące wystawy. Wiedza 
przekazana na zajęciach jest punktem wyjścia do dyskusji na tematy obecnego rynku sztuki i 
roli artysty we współczesnym społeczeństwie. Studenci poznają galerie sztuki współczesnej w 
Polsce oraz mają szansę porozmawiać z kuratorami i właścicielami galerii. Dzięki temu 
poznają punkty widzenia i rolę poszczególnych stron tworzących współczesną scenę 
artystyczną. Wiedza o środowisku artystycznym „od kuchni” ma oswoić studentów z 
mechanizmami rządzącymi sztuką współczesną i zachęcić ich do większej aktywności. 
Ważnym elementem programu  jest przekazanie wszystkich informacji, które pozwolą 
studentowi na głębsze wykorzystanie możliwości, jakie współczesny świat oferuje młodemu 
artyście, takie jak wyjazdy na rezydencje artystyczne, stypendia, udział w projektach 
międzynarodowych. 
 

Przykładowe zagadnienia: 
1. Instytucja biennale i jej znaczenie w promowaniu sztuki współczesnej. 

2. Charakterystyka instytucji państwowych związanych ze sztuką współczesną. 

3. Galerie prywatne i rynek sztuki współczesnej. 

4. Jak wygląda praca przy przygotowaniu wystawy sztuki współczesnej. 

5. Amerykański model finansowania sztuki współczesnej.  

6. Idea „rankingów artystów”. Najdroższa dzieła sztuki współczesnej w Polsce i za granicą. 

7. Programy rezydencji dla artystów w Polsce i za granicą. 

 

Kryteria oceny. 

Aktywność na zajęciach: 
1. Obecność na zajęciach oraz stopień zaangażowania studenta. 

2. Stopień zaangażowania w dyskusje prowadzone na zajęciach. 

3. Obowiązkowość w wykonywaniu tak zwanych bieżących „prac domowych”, czyli obejrzenie 

aktualnej wystawy lub przeczytanie artykułu krytycznego polecanego przez wykładowcę. 

Wymagania dotyczące egzaminu ustnego. 

1. Obejrzenie wystaw zgłoszonych przez wykładowcę (minimum miesiąc przed egzaminem 

ustnym). 

2. Przeczytanie tekstów wskazanych przez wykładowcę (minimum miesiąc przed egzaminem). 

Obecność na zajęciach i przygotowanie materiałów określonych do egzaminu ustnego przez 

wykładowcę gwarantuje ocenę pozytywną. 

3. Orientacja w zagadnieniach poruszanych na zajęciach. Orientacja i zainteresowanie sztuką 

współczesną. 

 

Literatura (piśmiennictwo). 

Celem zajęć jest nie tylko pogłębienie znajomości sztuki współczesnej i mechanizmów nią 

rządzących, ale zachęcenie studentów do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach, które mają 

miejsce dzisiaj. Dlatego ważniejsze od pozycji książkowych są katalogi, noty prasowe i artykuły 

dotyczące bieżących wystaw w prasie polskiej i zagranicznej oraz pisma internetowe, takie jak: 

„Obieg”, i „Dwutygodnik”. Uzupełnieniem mogą być następujące pozycje: 

 

1. Establishment (jako źródło cierpień), kat. wystawy, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa 2008 

2. Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000 roku, pod red. G. Borkowskiego, M. Branickiej, A. 

Mazura, Warszawa 2007 



 

 

3. Ekonomia kultury. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa 2010. 

4. Czerwona poprzeczka, kat. wystawy, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2012 

5. Krytyka i rynek sztuki, pod red. D. Monkiewicz, Sekcja Polska AICA, Warszawa 2008 
 

Cel zajęć. 

Program nauczania ma na celu przygotowanie studentów do pełniejszego funkcjonowania w środowisku  galerii 

prywatnych i publicznych, kuratorów i krytyków sztuki. Zajęcia mają zachęcić studentów do wnikliwszej analizy 

środowiska artystycznego i oswoić ich z mechanizmami, które w nim zachodzą. Celem zajęć jest nie tylko pogłębienie 

wiedzy na temat sztuki współczesnej i rynku sztuki w Polsce i za granicą, ale również obalenie mitów i stereotypów 

dotyczących funkcjonowania artysty we współczesnym świecie. Zajęcia mają być szansą na otwartą dyskusję na tematy 

interesujące przyszłego absolwenta ASP. Dotyczy to przede wszystkim takich kwestii, jak znaczenie i rodzaje promocji 

sztuki wspołczesnej, źródła finansowania, znaczenie współczesnej krytyki, rodzaje współpracy z galeriami 

komercyjnymi, autoprezentacja. Zrozumienie mechanizmów rządzących sztuką współczesną ma również stać się 

inspiracją do kształecenia indywidualnej postawy artystycznej. Zajęcia mają pomóc w odważniejszym i bardziej 

świadomym budowaniu własnej postawy artystycznej. 

 

Zamierzone efekty kształcenia. 

Umiejętności – student/absolwent powinien być zdolny do: 

• poznania głównych nurtów wiedzy o archaicznych rytuałach, ich funkcji i pochodzeniu; 

• odpowiedzialnego podejścia do prezentacji i wystąpień publicznych (autoprezentacja, wykład 

monograficzny, udział w dyskusji); 

• swobodnego wypowiadania się na temat zaganień dotyczących sztuki współczesnej i rynku sztuki współczesnej. 

 

Wiedza – student/absolwent powinien osiągnąć wiedzę w zakresie: 

1. znajomości najważniejszych instytucji publicznych i komercyjnych zajmujących się sztuką 

współczesną (z naciskiem na instytucje w Polsce); 

2. znajomości najważniejszych zjawisk sztuki współczesnej ostatnich 20 lat w Polsce i za granicą 

z naciskiem na zjawiska bieżące); 

3. znajomości mechanizmów funkcjonowania instytucji publicznych i prywatnych z naciskiem na 

charakter działania galerii komercyjnych; 

4. budżetowania wystaw i charakteru relacji artysta – kurator; 

5. dostępności źródeł finansowania wystaw; 

6. istniejących programów rezydencji dla artystów; 

7. istniejących form promocji sztuki współczesnej i autopromocji; 

8. charakteru współczesnej krytyki artystycznej; 

9. najważniejszych i najbardziej opiniotwórczych pism dotyczących sztuki współczesnej w Polsce 

i za granicą; 
10. najważniejszych wydarzeń związanych ze sztuką współczesną, takich jak Biennale w Berlinie, Biennale w 

Wenecji, Monumenta. 

 

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

1. samoświadomości artystycznej; 

2. otwartości na bieżące zjawiska związane ze sztuką współczesną; 

3. aktywności i udziału we współczesnym życiu artystycznym; 

4. swobodnego docierania do informacji dotyczących sztuki współczesnej; 
5. otwartości i gotowości do podejmowania dyskusji na tematy dotyczące sztuki współczesnej. 

 

Wartościowanie efektów kształcenia w skali od 1 do 3.  

Umiejętności – 1 

Wiedza – 2 

Postawy – 3 

 

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych (ocena formująca i podsumowująca w 

%). 

1. egzamin –  60% 



 

 

2. obecność i aktywność na zajęciach – 40% 

 

Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia w punktach 

ECTS. 

 

Całość ECTS A B C D E 

2 1 1 0 0 

 

 

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

przygotowanie dokumentacji lub prezentacji multimedialnej, E – praktyki zawodowe. 

 

Prerekwizyty. 

Nie wymagane. 

 

Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych. 

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

• Przewodowy lub bezprzewodowy dostęp do internetu. 

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

Możliwość zaciemnienia pracowni podczas pokazu multimedialnego.  

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

projektor multimedialny, zainstalowany na stałe ekran prezentacyjny. 

• Tablica. 

 
 


