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Nazwa ocenianego kierunku studiów: Wzornictwo  

1. Poziom/y studiów:  I i II stopień 

2. Forma/y studiów:  studia stacjonarne i niestacjonarne 

3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1,2 - sztuki plastyczne i 

konserwacja dzieł sztuki 

 

W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny: (nie dotyczy) 

 

a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia się 

wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej w ogólnej 

liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku. 

Nazwa dyscypliny wiodącej 

Punkty ECTS 

liczba % 

   

 

b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla 

pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na 

kierunku. 

 

L.p.  Nazwa dyscypliny 

Punkty ECTS 

liczba % 

    

 

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 
1Nazwy dyscyplin należy podać zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i 
dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, Dz.U. 2018poz. 1818. 
2 W okresie przejściowym do dnia 30 września 2019 uczelnie, które nie dokonały przyporządkowania kierunku do dyscyplin 
naukowych lub artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.5 ust. 3 ustawy podają dane dotyczące 
dotychczasowego przyporządkowania kierunku do obszaru kształcenia oraz wskazania dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do 
których odnoszą się efekty kształcenia. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Skład zespołu przygotowującego raport samooceny 

 

Imię i nazwisko  
Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja 

pełniona w uczelni 
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Wskazówki ogólne do raportu samooceny 

Raport samooceny przygotowywany przez uczelnię jest jednym z podstawowych źródeł informacji 

wykorzystywanych przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w procesie oceny 

programowej. Jego głównym celem jest prezentacja koncepcji i programu studiów, uwarunkowań 

jego realizacji oraz miejsca i roli kształcenia w otoczeniu społecznym i gospodarczym, w odniesieniu 

do szczegółowych kryteriów oceny programowej i standardów jakości kształcenia określonych 

w załączniku do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a także refleksja nad stopniem spełnienia 

tych kryteriów. 

Istotnymi cechami raportu samooceny jest analityczne i autorefleksyjne podejście do 

prezentowanych w nim treści oraz poparcie przedstawianych w raporcie aspektów programu studiów 

i jego realizacji specyficznymi przykładami stosowanych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem 

wyróżniających je cech oraz dobrych praktyk. Raport powinien być zwięzły, w części I jego objętość 

nie powinna przekraczać 40 000 znaków. 

We wzorze raportu samooceny zawarte zostały wskazówki mówiące o tym, co warto rozważyć i do 

czego odnieść się w raporcie. Zwrócono w nich uwagę na te elementy, odpowiadające 

szczegółowym kryteriom oceny programowej i przyjętym standardom jakości, do których 

odniesienie się umożliwi dokonanie pełnej samooceny, a następnie przeprowadzenie rzetelnej 

oceny przez zespól oceniający PKA. 

Wskazówek tych nie należy traktować jako obligatoryjnych dla uczelni przygotowującej raport 

samooceny. Uczelnia w samoocenie każdego kryterium ma prawo w pełni autonomicznie 

przedstawiać kluczowe czynniki uwiarygadniające jego spełnienie. Wyłącznym celem wskazówek jest 

pomoc w zrozumieniu istoty każdego z kryteriów, wskazanie informacji najważniejszych dla procesu 

oceny oraz zainspirowanie do formułowania pytań, na które warto poszukiwać odpowiedzi 

w procesie samooceny i opracowywania raportu, a także w celu doskonalenia jakości kształcenia na 

ocenianym kierunku. 

Należy pamiętać, że zgodnie z § 17 ust. 3 statutu PKA z dnia 13 grudnia 2018 r., Uczelnia powinna 

opublikować raport samooceny na swej stronie internetowej przed wizytacją zespołu oceniającego. 
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Prezentacja uczelni 

Należy krótko przedstawić aktualne, istotne informacje charakteryzujące uczelnię w powiązaniu 

z prowadzeniem ocenianego kierunku studiów (rekomendowane co najwyżej 1800 znaków). 

 

Działalność Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza 

(w skrócie WSUS) od samego powstania Uczelni (tj. 1997 r.), związana jest ściśle 

z rozwijaniem inicjatyw artystycznych. Warto wspomnieć, że organem założycielskim Uczelni, 

powołanym już w 1985 r. jako pionierska w tym zakresie instytucja, jest Ośrodek Badania 

Rynku Sztuki Współczesnej sp. z o.o. (w skrócie OBRSW) – będący przedsięwzięciem 

wspólnym pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ówczesnej Akademii 

Ekonomicznej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Obecnie Uczelnia podzielona jest 

strukturalnie na dwa wydziały: Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej oraz Wydział 

Artystyczny. W ramach tego pierwszego prowadzone są studia I i II stopnia na kierunku 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia na kierunku informacja naukowa 

i bibliotekoznawstwo oraz jednolite studia magisterskie z zakresu prawa. Z kolei Wydział 

Artystyczny od jego powołania w 2006 r. rokrocznie przyjmuje w swe progi kolejnych 

studentów architektury wnętrz (studia I stopnia) oraz wzornictwa (studia I i II stopnia). 

Studenci WSUS kształtują swoje artystyczne zdolności pod okiem wysoko wykwalifikowanej 

kadry zatrudnionej na Uczelni na pierwszym etacie oraz profesorów z Uniwersytetu 

Artystycznego w Poznaniu i z innych uczelni artystycznych, zaś dzięki umowom partnerskim 

z innymi ośrodkami akademickimi oraz kulturalnymi w kraju i za granicą, mogą w szerokim 

zakresie doskonalić swój warsztat. Działania te korespondują z Misją Wyższej Szkoły 

Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza, której jeden z zapisów głosi: 

„W filozofii rozwoju Szkoły istotną rolę odgrywa sfera kontaktów naukowych. Jako wyższa 

uczelnia WSUS zyskuje na znaczeniu skupiając wokół siebie ważne postacie świata kultury, 

sztuki i nauki”. 
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny 

programowej na kierunku studiów o profilu praktycznym 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się 

Podstawową koncepcją i celem strategii kształcenia na Wydziale Artystycznym jest stałe podnoszenie 

poziomu i jakości dydaktyki, aby jak najlepiej przygotować studentów do działalności zawodowej – 

projektowej i artystycznej, co powinno zapewnić im konkurencyjność na rynku pracy i możliwość 

aktywnego uczestnictwa w życiu artystycznym. Cel ten jest zgodny z dewizą Wyższej Szkoły 

Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza, wyrażonej hasłem: „Wiedza 

i Umiejętności”. Główną wartością  Wydziału Artystycznego jest kadra i programy studiów 

dostosowywane na bieżąco do wymogów wynikających z potrzeb rynku oraz z zapisów ustawy Prawo 

o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.  

Zasadniczą cechą kształcenia na kierunku Wzornictwo jest wieloaspektowość i komplementarność. 

Każdy ze studentów jeszcze na etapie rekrutacji wybiera konkretną pracownię dyplomową, do której 

będzie uczęszczał na studiach I-stopnia przez 6 semestrów (semestr szósty jest semestrem 

dyplomowym), zaś na studiach II-stopnia przez 4 semestry (semestr czwarty jest semestrem 

dyplomowym).  Przez cały tok kształcenia studenci uczestniczą także w zajęciach pracowni 

dodatkowych oraz pracowni malarstwa i rysunku. (Pracownie dyplomujące i dodatkowe oraz ich 

wzajemne relacje, dobór przedmiotów i treści programowych zostały opisane w 2 punkcie raportu 

samooceny.) 

Efekty uczenia się dla kierunku Wzornictwo zakładają silne powiązanie umiejętności praktycznych 

z rozwojem wrażliwości artystycznej i wiedzy teoretycznej. Kompetencje społeczne student doskonali 

w czasie licznych prezentacji i dyskusji inicjowanych podczas zajęć oraz pracy zespołowej  

i konsultacjach projektów w ramach pracowni. Gwarantem uzyskania pozytywnych efektów są 

wysokie kompetencje kadry. Pracownie prowadzone są przez profesorów o wieloletnim 

doświadczeniu dydaktycznym, praktyce zawodowej  oraz – w wielu przypadkach – wybitnych 

osiągnięciach artystycznych. Warto podkreślić wartość podmiotowych relacji mistrz-uczeń, 

pielęgnowanych z dużym zaangażowaniem przez kadrę Wydziału Artystycznego w kształtowaniu 

kompetencji studentów oraz ich wrażliwości estetycznej.  

Kształcenie na kierunku Wzornictwo opiera się na zasadach, wśród których należy wymienić: 

− przekazywanie praktycznych umiejętności w zakresie projektowania w oparciu o ćwiczenia 

warsztatowe, o znajomość programów komputerowych wspierających projektowanie oraz 

o praktyki zawodowe, 

− powiązanie koncepcji projektowych z rozwojem wrażliwości artystycznej, dzięki równoległym 

zajęciom w pracowniach o charakterze czysto-artystycznym, 

− przekazanie wiedzy teoretycznej z dziedzin związanych z historią sztuki, wzornictwa, prawa 

autorskiego i in. oraz ugruntowanie świadomości praktycznego wykorzystania tej wiedzy 

w działaniach artystycznych i projektowych.  

Przewidywanym miejscem zatrudnienia absolwentów kierunku Wzornictwo, w zależności od 

ukończonej specjalności są biura projektów, agencje reklamowe, agencje artystyczne, drukarnie, 

firmy produkcyjne. Absolwenci mogą pracować jako projektanci w specjalistycznych firmach 

odzieżowych, jubilerskich lub też prowadzić własną działalność gospodarczą m.in. w zakresie grafiki 

użytkowej, projektowania identyfikacji wizualnej, projektowania ubioru, biżuterii, witrażu, produktu 

i mebla, wnętrz, a także w związku z kształceniem wieloaspektowym łączyć w swojej pracy różne 

specjalności projektowe, np. projektowanie ubioru i biżuterii, zastosowanie witrażu w projektach 
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produktu (np. witraż stosowany w kloszach lamp) itd. Kształcenie wieloaspektowe zakłada 

odpowiednie przygotowanie do zawodu związanego ze specjalnością dyplomową, poszerza także 

możliwości adekwatnej odpowiedzi na aktualne zapotrzebowanie rynkowe 

Poniżej przedstawiamy efekty uczenia się na kierunku Wzornictwo na studiach I i II-stopnia. 

Uzyskanie efektów dokonuje się poprzez realizację programu studiów i programu poszczególnych 

przedmiotów. 

 

 

Efekty uczenia się dla kierunku Wzornictwo – studia I stopnia 

 

Oznaczenia: 

KW – kierunkowe efekty uczenia się dla Wzornictwa – studia I stopnia 

W – kategoria wiedzy w efektach uczenia się 

U – kategoria umiejętności w efektach uczenia się 

K – kategoria kompetencji społecznych w efektach uczenia się 

1, 2, 3... – numer efektu uczenia się 

  

 

Symbol Efekty uczenia się dla kierunku Wzornictwo 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku 

Wzornictwo  absolwent: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia w obszarze 

kształcenia w zakresie sztuk 

plastycznych 

WIEDZA 

KW_W01 ma wiedzę w zakresie sposobu realizacji prac 

artystycznych i projektowych, zna techniki 

warsztatowe, zasady perspektywy i rzutowania 

aksonometrycznego, zasady kompozycji oraz 

odpowiedniego doboru środków ekspresji.  

A1_W10 

KW_W02 wykazuje się znajomością zagadnień z zakresu historii 

sztuki i wzornictwa, posiada świadomość 

zmieniających się kontekstów i linii rozwojowych 

charakterystycznych dla tych dziedzin 

   

A1_W11 

KW_W03 zna publikacje z dziedziny historii sztuki i wzornictwa. A1_W11 

KW_W04 ma wiedzę dotyczącą stylów w sztuce,  zna związaną z 

nimi terminologię 

A1_W12 

KW_W05 zna materiały i technologie wykorzystywanych w 

różnych dziedzinach wzornictwa oraz programy 

komputerowe wspomagające projektowanie 

A1_W13 

KW_W06 ma wiedzę w zakresie ochrony dóbr intelektualnych i 

materialnych twórców oraz innych aspektów 

związanych  z wykonywaniem zawodu  projektanta   

A1_W14 

KW_W06 ma wiedzę dotycząca marketingowych aspektów zw. 

z wykonywaniem zawodu,  zna podstawy technik 

prezentacji projektów,  dorobku i zawodowego i 

A1_W14 
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dorobku artystycznego 

KW_W07 ma świadomość możliwości praktycznego 

wykorzystania wiedzy teoretycznej w działaniach 

artystycznych i projektowych.  

A1_W15 

   

UMIEJĘTNOŚCI 

umiejętność realizacji prac artystycznych i ekspresji artystycznej 

KW_U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną oraz 

praktyczną uzyskaną w toku studiów dla tworzenia 

własnych koncepcji artystycznych i projektowych 

A1_U14 

KW_U02 umie adekwatnie zastosować wiedzę z zakresu 

technik warsztatowych oraz sposobu realizacji prac 

do konkretnych realizacji artystycznych i 

projektowych 

A1_U15 

A1_U16 

KW_U03 umie działać w sposób autonomiczny, podejmując 

samodzielne decyzje przy realizacji prac artystycznych 

i projektowych 

A1_U17 

umiejętność pracy w zespole 

KW_U04 posiada umiejętność współdziałania z innymi 

osobami, doświadczenie w konsultacjach projektów z 

udziałem grupy studentów, jest przygotowany do 

pracy zespołowej.  

A1_U18 

umiejętności warsztatowe 

KW_U05 jest wyposażony w różnorodne umiejętności 

warsztatowe umożliwiające realizację koncepcji 

artystycznych i projektowych w postaci konkretnych 

prac. 

A1_U19 

KW_U06 jest przygotowany oraz zmotywowany do rozwijania 

zdolności artystycznych i umiejętności projektowych  

w samodzielnej pracy. 

potrafi zaprezentować projekt 

A1_U20 

umiejętność kreacji artystycznej 

KW_U07 umie wykorzystać własną intuicję i wyobraźnię a 

także poznane techniki realizacyjne do kreacji 

artystycznej. 

 

 

A1_U21 

umiejętności werbalne 

KW_U08 posiada umiejętność ustnej i pisemnej analizy dzieła 

sztuki, oraz problemowego ujmowania zagadnień 

artystycznych i projektowych, umie korzystać ze 

źródeł teoretycznych. 

A1_U22 

KW_U09 potrafi w sposób właściwy opisać i omówić projekt. A1_U22 

KW_U10 potrafi prawidłowo formułować wypowiedzi w A1_U23 
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dziedzinach związanych ze sztuką oraz wzornictwem, 

posiada odpowiedni zasób słownictwa zgodnie z 

wymaganiami określonymi dla poziomu B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

umiejętność w zakresie publicznych prezentacji 

KW_U11 potrafi publicznie zaprezentować własne dokonania A1_U24 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

niezależność 

KW_K01 jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia A1_K01 

KW_K02 potrafi samodzielnie organizować sobie pracę, zbierać 

i analizować informacje, dokonywać ich syntezy i  

wykorzystywać w procesie twórczym i projektowym  

A1_K02 

uwarunkowania psychologiczne 

KW_K03 posiada zdolność twórczego i elastycznego myślenia, 

odpowiednio korzysta z zasobów emocjonalnych, 

wyobraźni i intuicji, potrafi z właściwą empatią 

współpracować z innymi osobami, przeciwdziałać 

stresowi związanemu z publicznymi prezentacjami i 

podejmowaniem nowych zadań 

A1_K03 

krytycyzm 

KW_K04 posiada umiejętność krytycznej oceny wyników 

własnych działań twórczych i projektowych a także 

konstruktywnej oceny działań innych osób. 

A1_K04 

komunikacja społeczna 

KW_K05 posiada umiejętności związane z funkcjonowaniem 

społecznym, jest przygotowany tak do pracy 

zespołowej,  do wystąpień i prezentacji publicznych, 

potrafi negocjować i posługiwać się odpowiednią 

argumentacją w celu przedstawienia swojego 

stanowiska 

 

A1_K05 

ochrona własności  przemysłowej i prawa autorskiego 

KW_K06 rozumie konieczność ochrony praw autorskich, zna 

podstawowe pojęcia z zakresu tego prawa 

A1_K06 

 

 

Efekty uczenia się dla kierunku Wzornictwo – studia II stopnia  

 

Oznaczenia: 

KW2-– kierunkowe efekty uczenia się dla Wzornictwa – II stopień 

W – kategoria wiedzy w efektach uczenia się 

U – kategoria umiejętności w efektach uczenia się 

K – kategoria kompetencji społecznych w efektach uczenia się 

1, 2, 3... – numer efektu uczenia się 
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Symbol Efekty uczenia się dla kierunku Wzornictwo 

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku 

Wzornictwo wnętrz absolwent: 

Odniesienie do efektów 

kształcenia w obszarze 

kształcenia w zakresie sztuk 

plastycznych 

WIEDZA 

KW2_W01 wykazuje się wiadomościami w zakresie dyscyplin 

artystycznych i związanych z wzornictwem, które 

umożliwiają mu właściwe rozpoznawanie, 

definiowanie i rozwiązywanie złożonych zagadnień z 

tych dziedzin. 

A2_W08 

KW2_W02 ma wiedzę umożliwiającą rozpoznanie relacji 

pomiędzy sztukami plastycznymi i użytkowymi, ich 

wzajemnego oddziaływania w zmieniających się 

kontekstach historycznych i kulturowych.  

A2_W09 

KW2_W03 potrafi w oryginalny sposób wykorzystać w 

działalności twórczej i projektowej wiedzę z zakresu 

historii sztuki i wzornictwa 

A2_W10 

KW2_W04 ma szczegółową wiedzę w zakresie technologii 

stosowanych we wzornictwie oraz wiedzę 

teoretyczną, które wykorzystuje dla ciągłego rozwoju 

umiejętności projektowych i artystycznych 

A2_W11 

KW2_W05 ma świadomość konieczności tworzenia własnej, 

niezależnej  kreacji artystycznej, zna czynniki 

umożliwiające swobodę artystycznej wypowiedzi  

A2_W12 

UMIEJĘTNOŚCI 

umiejętność realizacji prac artystycznych i ekspresji artystycznej 

KW2_U01 potrafi w oparciu o własną, rozwiniętą osobowość 

artystyczną tworzyć oryginalne koncepcje. 

A2_U11 

KW2_U02 umie połączyć zadania projektowe z realizacją 

własnych koncepcji artystycznych 

A2_U12 

KW2_U03 umie działać w sposób samodzielny i odpowiednio 

dobierać środki do realizacji prac artystycznych i 

projektowych 

A2_U13 

KW2_U04 potrafi uwzględniać w projektach kontekst społeczny i 

prawny oraz  aspekt estetyczny 

A2_U14 

umiejętność pracy w zespole 

KW2_U05 umie przejmować inicjatywę podczas pracy 

zespołowej, a także koordynować pracę innych osób  

A2_U15 

umiejętności warsztatowe 

KW2_U06 stale rozwija swoje umiejętności warsztatowe, 

poprzez działania w zakresie projektów artystycznych 

i związanych z określoną specjalnością  wzorniczą 

A2_U16 
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umiejętność kreacji artystycznej 

KW2_U07 potrafi tworzyć własną, niezależną  kreację 

artystyczną z wykorzystaniem czynników 

umożliwiających swobodę artystycznej wypowiedzi  

A2_U17 

umiejętności werbalne 

KW2_U09 potrafi formułować rozwinięte wypowiedzi w 

dziedzinach związanych ze sztuką oraz wzornictwem 

wnętrz, posiada umiejętność analizy i syntezy zjawisk 

artystycznych przydatną przy tworzeniu prac 

pisemnych. 

A2_U18 

KW2_U10 posiada szeroki zasób słownictwa z dziedziny sztuki i 

wzornictwa zgodnie z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 

A2_U19 

umiejętność w zakresie publicznych prezentacji 

KW2_U12 ma doświadczenie w swobodnej, publicznej 

prezentacji własnych dokonań artystycznych, 

projektowych, zawodowych   

A2_U20 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

niezależność 

KW2_K01 jest świadomy konieczności ustawicznego kształcenia, 

umie inspirować w tej dziedzinie inne osoby 

A2_K01 

KW2_K02 potrafi dokonywać zaawansowanej analizy i syntezy 

informacji pochodzących z różnych źródeł, 

poszukiwać i weryfikować nowe źródła informacji 

oraz wykorzystywać je do działań praktycznych. 

A2_K02 

uwarunkowania psychologiczne 

KW2_K03 potrafi wykorzystać psychologiczne mechanizmy 

umożliwiające bardziej efektywne działanie przy 

realizacji własnych projektów, wykorzystuje różne 

mechanizmy w procesie podejmowania decyzji i 

współpracy z innymi 

A2_K03 

krytycyzm 

KW2_K04 umie krytycznie ocenić wyniki własnej pracy oraz 

wyniki pracy innych osób i  wyciągać konstruktywne 

wnioski. 

A2_K04 

komunikacja społeczna 

KW2_K05 umie funkcjonować w społeczeństwie, potrafi dobrze 

komunikować się i współpracować z innymi osobami 

przy realizacji wspólnych projektów, umie 

przejmować inicjatywę oraz koordynować pracę 

zespołową, negocjować i organizować działania 

A2_K05 

ochrona własności  przemysłowej i prawa autorskiego 

KW2_K06 rozumie konieczność ochrony praw autorskich, zna A2_K05 
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podstawowe pojęcia z zakresu tego prawa i potrafi je 

zastosować do poprawnej interpretacji konkretnych 

przypadków, z którymi styka się w rzeczywistości, w 

tym obrony własnych praw.  

 

 

Warto rozważyć i w raporcie odnieść się do: 

1. powiązania koncepcji kształcenia z misją i głównymi celami strategicznymi uczelni (przy 

uwzględnieniukażdego z ocenianych poziomów studiów), oczekiwań formułowanych wobec kandydatów, 

oferowanych specjalności/specjalizacji,  

2. związku kształcenia zobszarami działalności zawodowej/gospodarczej właściwymi dla kierunku, 

3. zgodności koncepcji kształcenia z potrzebami otoczeniaspołeczno-gospodarczego oraz rynku pracy, roli 

i znaczenia interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w procesie opracowania koncepcji kształcenia i jej 

doskonalenia,  

4. sylwetki absolwenta, przewidywanych miejsc zatrudnienia absolwentów,  

5. cech wyróżniających koncepcję kształcenia oraz wykorzystanych wzorców krajowych lub międzynarodowych, 

6. kluczowych kierunkowych efektów uczenia się, ze wskazaniem ich związku z koncepcją, poziomem oraz 

profilem studiów, a także z aktualnym stanem wiedzy i jej zastosowaniami w zakresie dyscypliny/dyscyplin, 

do której/których kierunek jest przyporządkowany, jak również stanem praktyki w obszarach działalności 

zawodowej/gospodarczej oraz zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku, 

7. efektów uczenia się prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich, z ukazaniem przykładowych 

rozwinięć na poziomie wybranych zajęć lub grup zajęć służących zdobywaniu tych kompetencji, w przypadku 

kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera/magistra inżyniera, 

8. spełnienia wymagań odnoszących się do ogólnych i szczegółowych efektów uczenia się zawartych 

w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków studiów 

przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej ustawy. 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu 

studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja 

procesu nauczania i uczenia się 

Program studiów dla kierunku Wzornictwo został przygotowany w  oparciu o  kierunkowe  efekty 

uczenia się wypracowane przez Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Kierunkach 

Artystycznych oraz zalecenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej w czasie poprzedniej wizytacji.  Korekty 

w siatkach godzin były omawiane na zebraniach wspomnianej Komisji, poddawane głosowaniu 

podczas obrad Rady Wydziału i zapisywane w postaci uchwał.  

 W związku z wprowadzeniem praktycznego profilu studiów dokonano zmian programowych 

mających na celu między innymi zwiększenie ilości zajęć praktycznych – pracownianych oraz 

rozbudowania programu praktyk zawodowych przy nieznacznej redukcji wątków teoretycznych.  

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 28 września 2018 r. zajęcia kształtujące umiejętności 

praktyczne prowadzone są w wymiarze większym niż 50 % liczby punktów ECTS. 

Na kierunku Wzornictwo studenci wybierają pracownie dyplomujące spośród następującej oferty: 

Studia I stopnia: Pracownia Projektowania Ubioru, Pracownia Projektowania Biżuterii, Pracownia 

Projektowania Produktu, Pracownia Grafiki Użytkowej i Pracownia Witrażu (ta ostatnia pracownia 

funkcjonuje na studiach niestacjonarnych). Studia II-stopnia: Pracownia Projektowania Ubioru, 

Pracownia Projektowania Biżuterii, Pracownia Projektowania Produktu, Pracownia Grafiki Użytkowej, 
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Pracownia Projektowania Wnętrz i Pracownia Witrażu (ta ostatnia pracownia funkcjonuje na studiach 

niestacjonarnych) . 

Studenci przez cały tok studiów uczestniczą także w zajęciach dodatkowych pracowni projektowo-

artystycznych, które na drugim oraz trzecim roku studiów I-stopnia oraz pierwszym i drugim roku 

studiów II-stopnia są pracowniami wolnego wyboru. Na pierwszym i drugim roku studiów 

licencjackich są to dwie pracownie dodatkowe. Na trzecim roku studiów licencjackich oraz na 

pierwszym i drugim roku studiów magisterskich studenci wybierają jedną pracownię dodatkową.  

Dzięki  takiej organizacji studiów  ponad 30% zajęć to zajęcia wolnego wyboru.  

Rolę pracowni dodatkowych mogą pełnić pracownie dyplomujące. W ten sposób student specjalności 

Projektowanie ubioru na drugim roku studiów może wybrać jako pracownie dodatkowe na przykład 

Pracownię projektowania biżuterii oraz Pracownię grafiki użytkowej itp.  Jako pracownię dodatkową 

można wybrać także Pracownię fotografii użytkowej lub – na studiach niestacjonarnych – Pracownię 

znaku i Identyfikacji wizualnej, które nie są pracowniami dyplomującymi. 

Taka organizacja studiów prowadzi do osiągnięcia kluczowych efektów uczenia się m.in. w postaci 

prac dyplomowych o charakterze interdyscyplinarnym oraz do uzyskania przez studentów 

dodatkowych kompetencji praktycznych przydatnych w pracy zawodowej. 

Program studiów zakłada połączenie dwóch istotnych aspektów: pierwszym jest przekazanie 

studentom praktycznych umiejętności warsztatowych związanych z wybraną specjalnością 

dyplomową, które w uzupełnieniu o praktyki zawodowe będą stanowiły właściwe przygotowanie do 

podjęcia konkretnych obowiązków zawodowych. Drugim – rozwój umiejętności metodologicznych 

i kreacyjno-artystycznych, tak istotnych w zawodzie projektanta, od którego poza dobrym 

przygotowaniem technicznym wymaga się także dużej kreatywności.  Uwzględnienie obu tych 

aspektów w procesie uczenia się zwiększa szansę absolwenta na rynku pracy, jest także zgodne 

z zatwierdzonymi efektami uczenia się dla kierunku Wzornictwo. 

Studenci przez cały tok studiów I i II stopnia biorą więc udział w zajęciach w Pracowniach malarstwa 

i rysunku, w których przygotowują też aneks do dyplomu. Przyswajają także wiedzę z zakresu 

przedmiotów związanych z kształceniem kierunkowym oraz w zakresie sztuki m.in. takich jak Historia 

wzornictwa i architektury, Historia sztuki, Wybrane zagadnienia ze sztuki współczesnej, Rozważania 

o kulturze, Prawo autorskie (st. I-stopnia) czy Wybrane zagadnienia z historii ubioru (st. I-stopnia – 

dla studentów specjalności Projektowanie ubioru) i in.. Na kierunku Wzornictwo prowadzone są 

przedmioty kształcące umiejętności i przekazujące wiedzę z zakresu projektowania komputerowego 

(wprowadzenie do graficznych technik komputerowych, media elektroniczne – projektowanie 

komputerowe). Studenci posługują się technikami komputerowymi także w ramach przedmiotów 

kompozycja brył i płaszczyzn, liternictwa, fotografii produktu, warsztatów kompetencji – portfolio 

artystycznego i in.). Są też kształceni w zakresie propedeutyki projektowania oraz znajomości języków 

obcych. 

W celu jeszcze większego dostosowania programu kształcenia do praktycznego profilu studiów 

wprowadzono następujące zmiany: 

1. Zajęcia w pracowniach dyplomowych i dodatkowych rozpoczynają się już od pierwszego, 

a nie – jak uprzednio – od drugiego roku studiów I-stopnia. Tym samym okres realizacji zajęć 

w pracowni dyplomowej został rozciągnięty na 6 semestrów. 

2. Zwiększono ilość zajęć w pracowniach dodatkowych na studiach I stopnia, co pozytywnie 

wpływa także na poziom edukacji na uzupełniających studiach magisterskich. 

3. Zmodyfikowano wymiar zajęć z historii sztuki. Obecnie zajęcia te są prowadzone przez 4, 

a nie przez 6 semestrów. Jednak w semestrze piątym studenci biorą udział w zajęciach 
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z zakresu Wybranych zagadnień ze sztuki współczesnej. Zmniejszono także wymiar zajęć 

z przedmiotu Reżyseria barwy i przestrzeni do 1 semestru. 

4. Zwiększony został wymiar praktyk zawodowych. Studenci rekrutowani od roku 

akademickiego 2018/2019  zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze 6 

miesięcy na studiach I stopnia i 3 miesięcy na studiach II stopnia, co stanowi dwukrotne 

zwiększenie czasu praktyk w porównaniu do roczników wcześniejszych. Celem praktyk 

zawodowych jest nabycie przez praktykanta nowych lub pogłębienie posiadanych już 

umiejętności, zachowań i wiedzy, koniecznych do wykonywania zawodu. 

5. Praktyki są integralna częścią studiów – są wpisane w program. Na podstawie dokumentacji 

poświadczającej realizację praktyk, z których student  musi rozliczyć się do końca ostatniego 

semestru przyznane zostają punkty ECTS. 

6. Miejsce odbywania praktyk zawodowych student może wybrać samodzielnie, uwzględniając 

zainteresowania i miejsce zamieszkania (profil i zadania realizowane przez podmiot muszą 

być spójne z kierunkiem/specjalnością studiów). 

Uczelnia sukcesywnie monitoruje efekty realizacji zamierzonych efektów uczenia się w ramach 

praktyk poprzez sprawdzanie zgodności przebiegu praktyki i rozwijanych kompetencji z wytycznymi 

zawartymi w regulaminie praktyk, uwzględnianie rekomendacji rozwojowych opiekunów praktyk 

zawartych w kartach praktyk do kształtowania zawartości zajęć praktycznych. Pomimo 

funkcjonowania systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów ELA  na podstawie 

zapisów ZUS/GUS kontynuujemy zbieranie danych dotyczących zatrudnienia i oceny perspektyw 

zawodowych absolwentów.  

Bezpośrednio po ukończeniu studiów absolwenci biorą udział w badaniu ankietowym pod kątem 

zatrudnienia, planów edukacyjnych, zawodowych, prognozy wykorzystania wiedzy wyniesionej ze 

studiów. Kolejnemu badaniu aktywności zawodowej i wykorzystania nabytych kompetencji są losowo 

poddani absolwenci na podstawie oświadczeń o wyrażeniu zgody na udział w badaniach. 

Uczelnia utrzymuje stały kontakt z absolwentami, sprawdzając na bieżąco wymagania dotyczące 

nowych umiejętności, co pozwala na odpowiednie kształtowanie zajęć warsztatowych. 

W roku akademickim 2020/21, w związku ze zwiększeniem wymiaru godzin praktyk zawodowych na 

studiach I-stopnia z 300 do 780 godzin (dla roczników rekrutowanych w roku 2018 i późniejszych), 

planujemy redukcję wymiaru zajęć w pracowniach dodatkowych na 3 roku studiów. Sprawa poddana 

będzie dyskusji na obradach Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Kierunkach Artystycznych 

oraz obradach Rady Wydziału. 

W zajęciach teoretycznych biorą udział wszyscy studenci kierunku, zgodnie z trybem i poziomem 

studiów. W przypadku pracowni projektowo-artystycznych określane są limity przyjęć związane m.in. 

z możliwościami techniczno-warsztatowymi. Na przykład w zajęciach Pracowni witrażu jednocześnie 

może wziąć udział około 10 studentów, ze względu na powierzchnię pracowni i liczbę stanowisk 

pracy. Nauczyciele akademiccy prowadzący poszczególne pracownie ustalają limity przyjęć, które 

podawane są studentom przed rozpoczęciem zapisów do pracowni (przed początkiem roku 

akademickiego).  

Zajęcia pracowniane maja charakter ćwiczeń i indywidualnych konsultacji. Sprzyjają rozwojowi 

kompetencji związanych z umiejętnościami zawodowymi oraz indywidualnym rozwojem 

artystycznym, a także kompetencji społecznych i odpowiadają zakładanym efektom kształcenia. 

Ponieważ liczba studentów na studiach niestacjonarnych jest większa niż na stacjonarnych, 

zwiększona została też ilość pracowni. Poza ofertą właściwą dla studiów stacjonarnych, studenci 
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niestacjonarni mogą uczestniczyć w zajęciach Pracowni witrażu, Pracowni znaku i identyfikacji 

wizualnej oraz Pracowni „Dzieło plastyczne w architekturze”.  

 

 

 

Warto rozważyć i w raporcie odnieść się do: 

1. doboru kluczowych treści kształcenia, w tym treści związanych z praktycznymi zastosowaniami wiedzy 

w zakresie dyscypliny/dyscyplin, do której/których kierunek jest przyporządkowany, normami i zasadami, 

a także aktualnym stanem praktyki w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej oraz zawodowego 

rynku pracy właściwych dla kierunku oraz w zakresie znajomości języków obcych, ze wskazaniem 

przykładowych powiązań treści kształcenia z kierunkowymi efektami uczenia, 

2. doboru metod kształcenia i ich cech wyróżniających, ze wskazaniem przykładowych powiązań metod 

z efektami uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, w szczególności 

umożliwiających rozwijanie umiejętności praktycznych, w tym posługiwania się zaawansowanymi 

technikami informacyjno-komunikacyjnymi, jak również nabycie kompetencji językowych w zakresie 

znajomości języka obcego, 

3. zakresu korzystania z metod i technik kształcenia na odległość, 

4. dostosowania procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych i indywidualnych studentów, 

w tym potrzeb studentów z  niepełnosprawnością, jak również możliwości realizowania indywidualnych 

ścieżek kształcenia, 

5. harmonogramu realizacji programu studiów z uwzględnieniem: zajęć lub grup zajęć wymagających 

bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia oraz studentów 

(w przypadku gdy uczelnia prowadzi na ocenianym kierunku studia w formie stacjonarnej oraz 

niestacjonarnej, charakterystykę należy przedstawić odrębnie dla studiów stacjonarnych oraz 

niestacjonarnych), zajęć lub grup zajęć kształtujących umiejętności praktyczne oraz zajęć lub grup zajęć 

rozwijających kompetencje językowe w zakresie znajomości języka obcego, jak również zajęć lub grup zajęć 

do wyboru, 

6. doboru form zajęć, proporcji liczby godzin przypisanych poszczególnym formom, a także liczebności grup 

studenckich oraz organizacji procesu kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem harmonogramu zajęć 

(w przypadku, gdy uczelnia prowadzi na ocenianym kierunku studia w formie stacjonarnej oraz 

niestacjonarnej, charakterystykę należy przedstawić odrębnie dla studiów stacjonarnych oraz 

niestacjonarnych), 

7. programu i organizacji praktyk, w tym w szczególności ich wymiaru i terminu realizacji oraz doboru 

instytucji, w których odbywają się praktyki, a także liczby miejsc praktyk, 

8. doboru treści i metod kształcenia, form, liczebności grup studenckich w odniesieniu do zajęć lub grup zajęć, 

na których studenci osiągają efekty uczenia się prowadzące o uzyskania kompetencji inżynierskich, 

w przypadku kierunku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera/magistra inżyniera, 

9. spełnienia reguł i wymagań w zakresie programu studiów i sposobu organizacji kształcenia, zawartych 

w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków studiów 

przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej ustawy. 

 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, 

zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie: 

Przyjęcie w poczet studentów WSUS odbywa się na zasadach określonych przez Regulamin rekrutacji. 

W przypadku rekrutacji na I-stopień studiów na Wydziale Artystycznym, dziekan wydziału albo 

upoważniony przez niego nauczyciel akademicki przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną 
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z kandydatem na studia, w czasie której kandydat prezentuje minimum pięć wykonanych przez siebie 

prac malarskich lub/i rysunkowych, może także przedstawić inne prace plastyczne/projektowe 

związane z jego zainteresowaniami. W przypadku pozytywnego rezultatu rozmowy kwalifikacyjnej, 

kandydat otrzymuje zaświadczenie podpisane przez dziekana lub delegowanego pedagoga, które 

zostaje umieszczone w teczce osobowej, podobnie jak inne, wymagane w procesie rekrutacji 

dokumenty. 

Weryfikacja efektów uczenia się następuje podczas zaliczeń i egzaminów, do których studenci 

przystępują zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie studiów pkt. 4.   

Zgodnie z paragrafem 32 Regulaminu studiów, w uczelni stosuje się następującą skalę ocen: 

-bardzo dobry /5.0 

-dobry plus /4,5 

-dobry /4 

-dostateczny plus /3,5 

-niedostateczny /2.0 

Uczelnia stosuje równolegle punktowe metody wyrażania osiągnięć studenta zgodnie z ECTS. Liczba 

punktów uzależniona jest od liczby godzin, jakie student musi poświęcić na przygotowanie do 

przedmiotu i wyrażona w programie studiów każdego kierunku. Minimalna punktacja za przedmioty 

obejmujące rok studiów wynosi 60 punktów. 

O sposobie prowadzenia zajęć, zasadach zaliczania i oceniania studenci są informowani na początku 

roku akademickiego przez poszczególnych nauczycieli. Kryteria oceny studentów zapisane są 

w sylabusach poszczególnych przedmiotów, zatwierdzonych przez dziekana i konsultowanych na 

obradach Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na Kierunkach Artystycznych oraz Rady 

Wydziału. Praktyki zawodowe zalicza dziekan na ostatnim semestrze studiów przyznając im punkty 

ECTS (po wcześniejszej weryfikacji dokumentów poświadczających realizację praktyk przez 

koordynatora Biura Karier i Pracy wraz z ekspertami ds. praktyk). Uczelnia przeprowadza wewnętrzną 

i zewnętrzną ewaluację efektów uczenia się. Poza procedurami wewnętrznymi wynikającymi  

z bezpośredniego nadzoru kierowników pracowni i nauczycieli akademickich, istotna jest forma 

zewnętrznej prezentacji prac studenckich na wystawach końcoworocznych. Podczas wystaw 

prezentowane są prace wykonane we wszystkich pracowniach projektowych, artystycznych oraz 

w pracowniach malarstwa i rysunku.  Prace są wykonane zarówno manualnie, jak i przy użyciu 

zaawansowanych technik komputerowych (wizualizacje projektów na planszach). W czasie przeglądu 

każdy z nauczycieli akademickich omawia zasady pracy ze studentami, ma także okazję konfrontacji  

efektów uczenia się  z efektami wypracowanymi przez inne pracownie. W czasie spotkań Komisji ds. 

Zapewniania Jakości Kształcenia na Kierunkach Artystycznych omawiany jest poziom prezentacji 

poszczególnych pracowni. Jak dotąd – w związku z przemyślaną polityką kadrową (zatrudnianiem 

pracowników o znaczącym dorobku projektowym, artystycznym i dydaktycznym)  nie zaistniała 

konieczność  zmian kadrowych wynikających z braku pozytywnych efektów.  

Potwierdzenie efektów uczenia się poza systemem studiów odbywa się w czasie praktyk studenckich 

oraz zewnętrznych pokazów. Na przykład w roku akademickim 2018/19 studenci pod opieką 

kierowników pracowni przygotowali pokaz kolekcji dyplomowych Pracowni projektowania ubioru 

w aranżacji scenograficznej zaprojektowanej przez studentów Pracowni projektowania wnętrz. 

Prezentacja pt. FashioNight, w której wzięli udział zaproszeni goście (m.in. nauczyciele akademiccy 

z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej)  odbyła się w galerii Skalar 

w ramach Nocy Muzeów. Prezentacja, której efektem był wydany katalog zyskała bardzo pozytywne 

opinie. W 2019 roku Pracownia projektowania ubioru zaangażowała się także w organizację Targów 
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Mody w ramach współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Przedstawiono pokaz 

kolekcji dyplomowych absolwentów WSUS z ostatnich kilku lat. Na widowni zasiedli wystawcy 

z branży mody, projektanci i inni zaproszeni goście. Pokaz został bardzo dobrze przyjęty o czym 

świadczyły opinie przekazane bezpośrednio po prezentacji oraz  publikowane m.in. przez media 

związane z MTP. 

Końcowe efekty uczenia się studentów osiągnięte w czasie całego procesu dydaktycznego 

weryfikowane są podczas egzaminów dyplomowych. Zasady dyplomowania określa Regulamin 

studiów. W paragrafie 44 zostały podane warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. Poza 

ogólnymi zasadami obowiązującymi wszystkich studentów Uczelni, takimi jak choćby uzyskanie 

efektów uczenia się określonych w programie studiów, odpowiedniej ilości punktów ECTS oraz 

zaliczenie praktyk studenckich, studentów kierunku Wzornictwo obowiązuje dodatkowo zaliczenie 

pleneru malarskiego oraz złożenie karty tzw. gotowości do obrony z podpisami promotorów pracy 

praktycznej, teoretycznej i aneksu. 

Egzamin dyplomowy obejmuje wykonanie i przedstawienie pracy praktycznej, pracy teoretycznej – 

pisemnej oraz aneksu obejmującego prace malarskie lub/i rysunkowe. Dla studentów specjalności 

grafika użytkowa aneks może obejmować prace malarskie lub/i rysunkowe lub/i fotograficzne. 

Podstawowy – obowiązkowy aneks można poszerzyć o prace rzeźbiarskie lub wykonane w innych 

pracowniach projektowo-artystycznych. Taka forma prezentacji pracy dyplomowej umożliwia szeroką 

weryfikację efektów uczenia się także poprzez dyskusję specjalistów reprezentujących różne 

dziedziny i zasiadających w komisji egzaminacyjnej – są to (zgodnie z Regulaminem studiów – 

paragraf 45 pkt 2) promotorzy pracy praktycznej, promotorzy pracy teoretycznej oraz nauczyciele 

akademiccy prowadzący pracownie, w których powstały prace prezentowane w ramach aneksu 

Ponieważ efekty uczenia się dla kierunku  Wzornictwo na I oraz II stopniu studiów zakładają ścisłą 

relację pomiędzy rozwojem umiejętności projektowych i artystycznych, przyjęta  forma egzaminu 

dyplomowego umożliwia ciągłe monitorowanie jakości edukacji prowadzonej na Wydziale 

Artystycznym. 

Ostateczny wynik studiów w przypadku studiów I i II stopnia na Wydziale Artystycznym obliczany jest 

w następujący sposób (zgodnie z paragrafem 50 Regulaminu studiów pkt 1.3): 

½ oceny średniej arytmetycznej wyników egzaminów i zaliczeń na stopień, przewidzianych planem 

studiów 

¼ oceny pracy praktycznej, teoretycznej i aneksu 

¼ oceny egzaminu dyplomowego. 

Nasi absolwenci w dużym stopniu wykorzystują wiedzę zdobytą podczas studiów i wiążą swoją dalszą 

karierę z ukończonym kierunkiem studiów. Podkreślają również, że ukończone studia przyczyniły się 

do polepszenia ich sytuacji na rynku pracy, a co za tym idzie  sytuacji materialnej. 

 

 

Warto rozważyć i w raporcie odnieść się do: 

1. wymagań stawianych kandydatom, warunków rekrutacji na studia oraz kryteriów kwalifikacji kandydatów 

na każdy z poziomów studiów, 

2. zasad, warunków i trybu uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji uzyskanych 

w innej uczelni, w tym w uczelni zagranicznej, 

3. zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza 

systemem studiów, 

4. zasad, warunków i trybu dyplomowania na każdym z poziomów studiów, 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 19 

 

5. sposobów oraz narzędzi monitorowania i oceny postępów studentów (np. liczby kandydatów, przyjętych na 

studia, odsiewu studentów, liczby studentów kończących studia w terminie) oraz działań podejmowanych na 

podstawie tych informacji, jak również sposobów wykorzystania analizy wyników nauczania w doskonaleniu 

procesu nauczania i uczenia się studentów, 

6. ogólnych zasad sprawdzania i oceniania stopnia osiągania efektów uczenia się, 

7. doboru metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych osiąganych przez studentów w trakcie i na zakończenie procesu kształcenia 

(dyplomowania), w tym metod sprawdzania efektów uczenia się osiąganych na praktykach zawodowych, ze 

wskazaniem przykładowych powiązań metod sprawdzania i oceniania z efektami uczenia się odnoszącymi 

się do umiejętności praktycznych, stosowania właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik 

informacyjno-komunikacyjnych, jak również kompetencji językowych w zakresie znajomości języka obcego, 

8. doboru metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich, ze wskazaniem 

przykładowych powiązań tych metod z efektami uczenia się, w przypadku kierunku studiów kończących się 

uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera/magistra inżyniera, 

9. spełnienia reguł i wymagań w zakresie metod sprawdzania i oceniania efektów uczenia się, zawartych 

w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków studiów 

przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej ustawy. 

Ponadto warto dla każdego z ocenianych poziomów studiów zwięźle: 

1. opisać rodzaje, tematykę i metodykę prac etapowych i egzaminacyjnych, projektów, 

2. scharakteryzować rodzaje, tematykę i metodykę prac dyplomowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

nabywania i weryfikacji osiągnięcia przez studentów umiejętności praktycznych oraz kompetencji 

inżynierskich (w przypadku, gdy oceniany kierunek prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera lub 

magistra inżyniera), 

3. opisać sposoby dokumentowania efektów uczenia się osiągniętych przez studentów (np. testy, prace 

egzaminacyjne, pisemne prace etapowe, raporty, zadania wykonane przez studentów, projekty 

zrealizowane przez studentów, wypełnione dzienniki praktyk, prace artystyczne, prace dyplomowe, 

protokoły egzaminów dyplomowych), 

4. przedstawić wyniki monitoringu losów absolwentów ukazujące stopień przydatności na rynku pracy efektów 

uczenia się osiągniętych na ocenianym kierunku oraz luki kompetencyjne, jak również informacje dotyczące 

kontynuowania kształcenia przez absolwentów ocenianego kierunku. 

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie 

oraz rozwój i doskonalenie kadry 

Zajęcia na kierunku Wzornictwo prowadzą nauczyciele akademiccy posiadający długoletnie 

doświadczenie i kwalifikacje praktyczne, a także duży dorobek artystyczny i naukowy. Dziekanem 

Wydziału Artystycznego oraz kierownikiem kierunku Wzornictwo jest prof. zw. dr hab. Władysław 

Wróblewski – projektant mebli eksponowanych na wielu wystawach krajowych i zagranicznych, który 

w swoim dorobku ma także liczne projekty wnętrz. Prof. Wróblewski jest doświadczonym 

pracownikiem naukowo-dydaktycznym, który w swej karierze pełnił m.in. funkcje dziekana 

i prodziekana Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego oraz prorektora ds. 

artystyczno-badawczych Akademii Sztuk Pięknych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. 

Pracownie dyplomujące i dodatkowe prowadzą głównie profesorowie tytularni i doktorzy 

habilitowani o wybitnym dorobku, z których część zatrudniona jest na WSUS w ramach 

podstawowego miejsca pracy. Przedmioty propedeutyczne i wspomagające projektowanie prowadzą 
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oprócz magistrów także wykładowcy ze stopniem doktorów i doktorów habilitowanych.  Ponad 50% 

przedmiotów jest prowadzona przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wyższej Szkole 

Umiejętności Społecznych na pierwszym etacie. 

Zgodnie z raportem oceny instytucjonalnej, na Wydziale Artystycznym od roku 2009 dwóch 

pracowników naukowo-dydaktycznych uzyskało stopień doktora, trzech stopień doktora 

habilitowanego, dwóch zaś tytuł naukowy profesora. W 2018 roku został otwarty przewód doktorski 

mgr Moniki Tymickiej  oraz mgra Michała Woźniaka, a także dwa postępowania o nadanie tytułu 

profesora sztuk plastycznych – dr hab. Weroniki Węcławskiej-Lipowicz i dra hab. Arkadiusza 

Marcinkowskiego.  

Jak wspomniano w punkcie 2, na Uczelni funkcjonuje system potwierdzania efektów uczenia się 

poprzez prezentacje dyplomowe i wystawy końcoworoczne, wystawy i pokazy w instytucjach 

zewnętrznych, a także wizytacje przedmiotów teoretycznych i ankiety studenckie. Wszyscy 

wykładowcy są zobowiązani do składania i uzupełniana ankiet zawierających m.in. informacje na 

temat ich działalności zawodowej i artystycznej. Taki kompleksowy system zapewnia w opinii Komisji 

ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Kierunkach Artystycznych, właściwą politykę kadrową 

umożliwiającą weryfikację osiągnięć poszczególnych pracowników, a także weryfikację spójności 

pomiędzy kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym a zakresem prowadzonych zajęć. 

Szczegółowe informacje o działalności dydaktycznej, naukowej i zawodowej kadry zostały ujęte 

w załączonych ankietach. 

 

Poniżej przedstawiamy wzór protokołu hospitacji oraz ankiety studenckiej. Studenci wypełniali ankiety ostatnio 

w semestrze letnik roku akademickim 2018/19 a hospitacje przedmiotów teoretycznych były przeprowadzone 

w semestrze zimowym 2019/20 
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Załącznik nr 1 do procedury hospitacji zajęć dydaktycznych –  
Zarządzenie nr 5/2014 Rektora WSUS z dnia 15.01.2014 r. 

 

PROTOKÓŁ HOSPITACJI 

                          zajęć dydaktycznych przeprowadzonych dnia…….. 

                          przez……………………………………………………. 
(imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy hospitowanego nauczyciela akademickiego) 

 

 
1. Jednostka organizacyjna: Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała 

Iwaszkiewicza 

2. Kierunek studiów: Wzornictwo 

3. Forma studiów: stacjonarne /niestacjonarne1 

4. Poziom studiów: I stopnia / II stopnia1 

5. Semestr: pierwszy 

6. Przedmiot: Historia Sztuki 

7. Forma hospitowanych zajęć: wykład / ćwiczenia / warsztaty / seminarium3 

8. Temat hospitowanych zajęć:  

9. Frekwencja studentów na hospitowanych zajęciach 

a. liczba studentów wg list dziekańskich 11 b.  liczba studentów obecnych na zajęciach 11 

__________________________________________________________________________ 

Hospitujący (imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy): 

 

1. Ocena pracy nauczyciela akademickiego: 

 

Zakres oceny Ocena 

Zgodność treści zajęć z programem przedmiotu (kartą kursu)  

Organizacja i tok zajęć (punktualność, tempo prowadzonych zajęć, racjonalne wykorzystanie 
czasu pracy) 

 

Aktywizacja studentów (poziom zainteresowania tematem, reakcje studentów,  dyskusja) 
 

Komunikacja: nauczyciel – student (np. studenci mają możliwość zadawania pytań)  

Trafność doboru metod pracy (w tym zastosowanie pomocy dydaktycznych)  

Struktura zajęć (układ i kolejność zagadnień)  

 

 
3 niepotrzebne skreślić 
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Poprawność merytoryczna przekazywanych informacji, ich zgodność z aktualnym stanem 
wiedzy 

 

Ocena średnia:  

Skala ocen: 5- bardzo dobra, 4 – dobra, 3- dostateczna, 2 – niedostateczna 
 

2. Inne uwagi (np. szczególnie pozytywne aspekty hospitowanych zajęć, spostrzeżenia krytyczne) 

3. Wnioski i zalecenia ……………………………………………………………………………… 
 
  

WYNIK HOSPITACJI (ocena uwzględniająca pkt. 1 i 2): 5 

Skala ocen: 5- bardzo dobra, 4 – dobra, 3- dostateczna, 2 - niedostateczna 

 
                                                                                                                                           

                                                                                                                        Data i podpis osoby hospitującej: 
 
                                                                                                                   ………………………………………………… 

 

  Uwagi hospitowanego: 
 

Zapoznałem się z protokołem 
hospitacji 
              

........................................................................ 
 
                     data, podpis hospitowanego 
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ANKIETA STUDENCKA – rok akademicki 2018/2019 

Studia … stopnia rok …. 

Kierunek:  Wzornictwo, tryb stacjonarny 

 

Prosimy o zakreślenie właściwej odpowiedzi w następującej skali:  (dotyczy tylko tych  zajęć, w których student uczestniczy): 

1 = „zdecydowanie nie”                   3 = „ani tak, ani nie”                  5 = „zdecydowanie tak”               

2 = „raczej nie”                                 4 = „raczej tak” 

 

PRZEDMIOT  

WYKŁADOWCA  

Pytanie odpowiedź 

Czy wykładowca przedstawił program zajęć i warunki uzyskania zaliczenia? 1 2 3 4 5 

Czy kontakt z wykładowcą był istotny dla poszerzenia twojej  wiedzy i świadomości w danym 

obszarze 

1 2 3 4 5 

W jakim stopniu treści  były  przekazywane przez wykładowcę w sposób zrozumiały i 

merytoryczny? 

1 2 3 4 5 

W jakim stopniu wykładowca efektywnie wykorzystuje czas na zajęciach? 1 2 3 4 5 

Czy zalecana literatura i materiały pomocnicze były dobrze dobrane 1 2 3 4 5 

Czy prowadzący jest życzliwy i pozytywnie nastawiony do studenta? 1 2 3 4 5 

Czy kryteria zaliczenia przedmiotu były jednoznaczne i przestrzegane? 1 2 3 4 5 

      

Ogólna ocena wykładowcy 1 2 3 4 5 

UWAGI, SUGESTIE:  

 

Uczestniczyłam(-em) w: 

nie więcej niż 25% zajęć nie więcej niż 50% zajęć nie więcej niż 75% zajęć więcej niż 75% zajęć 
 

Prosimy o zakreślenie właściwej odpowiedzi w następującej skali:  (dotyczy tylko tych  zajęć, w których student uczestniczy): 

1 = „zdecydowanie nie”                   3 = „ani tak, ani nie”                  5 = „zdecydowanie tak”               

2 = „raczej nie”                                 4 = „raczej tak” 

 

 

Warto rozważyć i w raporcie odnieść się do: 

1. liczby, struktury kwalifikacji oraz dorobku naukowego/artystycznego nauczycieli akademickich oraz innych 

osób prowadzących zajęcia ze studentami na ocenianym kierunku, jak również ich kompetencji 

dydaktycznych (z uwzględnieniem przygotowania do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość oraz w językach obcych). W tym kontekście warto wymienić najważniejsze 

osiągnięcia dydaktyczne jednostki z ostatnich 5 lat w zakresie ocenianego kierunku studiów (własne zasoby 

dydaktyczne, podręczniki autorstwa kadry, miejsca w prestiżowych rankingach dydaktycznych, 

popularyzacja), 

2. obsady zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć, które prowadzą do osiągania przez studentów 

umiejętności praktycznych oraz kompetencji inżynierskich (w przypadku, gdy oceniany kierunek prowadzi do 

uzyskania tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera), 

3. łączenia przez nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia działalności dydaktycznej 

z działalnością naukową lub zawodową, 

4. założeń, celów i skuteczności prowadzonej polityki kadrowej, z uwzględnieniem metod i kryteriów doboru 

oraz rekrutacji kadry, sposobów, zasad i kryteriów oceny jakości kadry oraz udziału w tej ocenie różnych 

grup interesariuszy, w tym studentów, a także wykorzystania wyników oceny w rozwoju i doskonaleniu 

kadry. 

5. systemu wspierania i motywowania kadry do rozwoju zawodowego, naukowego lub artystycznego oraz 

podnoszenia kompetencji dydaktycznych, 
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6. spełnienia reguł i wymagań w zakresie doboru nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia 

oraz obsady zajęć, zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na 

podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku 

kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 

powołanej ustawy. 

 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów 

oraz ich doskonalenie: 

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w procesie kształcenia 

wykorzystuje bazę dydaktyczną zlokalizowaną w siedzibie Uczelni, w Poznaniu na ul. Głogowskiej 26 

o łącznej powierzchni 3095 m2.  

Szkoła dysponuje 27 salami dydaktycznymi w tym 11 pracowniami Wydziału Artystycznego, 

2 pracowniami komputerowymi oraz pracownią radiową.  

Do dyspozycji studentów studiów dziennych i zaocznych dostępnych jest 16 sal dydaktycznych 

wyposażonych częściowo w stoły i krzesła a także krzesła z blatami w których jest 785 miejsc, 

2 pracownie komputerowe i pracownia radiowa.  

Pracownie Wydziału Artystycznego są dostosowane do potrzeb kształcenia i wyposażone 

w niezbędne pomoce naukowe oraz sprzęt pozwalający realizować zajęcia programowe.   

Uczelnia posiada 7 rzutników multimedialnych w tym 3 rzutniki zamontowane są w salach na stałe 

oraz 4 rzutniki są do stałej dyspozycji wykładowców. Do wykorzystania w procesie dydaktycznym  

pozostaje także 7 laptopów, 2 kamery i 3 aparaty cyfrowe.          Dla potrzeb dydaktycznych dostępne 

są telewizory, odtwarzacze, dyktafony i radia.  

W budynku Uczelni jest dostępna bezprzewodowa sieć internetowa. Pracownie komputerowe 

posiadają na wyposażeniu 39 stanowisk do pracy i nauki w tym jedna z pracowni wyposażona jest 

w 29 stanowisk, druga posiada 10 stanowisk wyposażonych w komputery typu Macintosh, 

ze specjalistycznym oprogramowaniem. Studenci w pełnym czasie pracy Uczelni mają dostęp do 

pięciu stanowisk komputerowych z dostępem  do Internetu usytuowanych w czytelni biblioteki.  

Pełne wyposażenie w pomoce naukowe i sprzęt niezbędny do pracy dydaktycznej posiada Studium 

Języków Obcych. Realizując swoje zadania SJO w każdym wymiarze korzysta także z ogólnie 

dostępnej bazy Uczelni. 

Studenci rozpoczynający naukę są objęci obligatoryjnym szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa 

i higienicznych warunków pracy i kształcenia. Tematyka zajęć obejmuje także zagadnienia związane 

z bezpieczeństwem i zagrożeniami, przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji oraz 

funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych.  

W ramach zajęć z wychowania fizycznego studenci korzystają z podnajmowanych obiektów które 

w pełni pozwalają na realizację zajęć programowych. 

Do dyspozycji studentów są przestronne powierzchnie holi z usytuowanymi miejscami do 

odpoczynku w przerwach zajęć a także możliwością wystawienniczą którą realizują min. Studenci 

Wydziału Artystycznego. 

Podsumowując – infrastruktura dydaktyczna, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie techniczne 

pomieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne, zasoby biblioteczne, informacyjne oraz edukacyjne, 

a także infrastruktura innych podmiotów, w których odbywają się zajęcia umożliwiają prawidłową 

realizację zajęć i osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się, w tym opanowanie umiejętności 

praktycznych i przygotowania do prowadzenia działalności zawodowej w obszarach zawodowego 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 25 

 

rynku pracy właściwych dla kierunku, jak również są dostosowane do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością, w sposób zapewniający tym osobom pełny udział w kształceniu. 

  LICZBA I WYPOSAŻENIE SAL  

TYP SALI  SALA NR LICZBA 
MIEJSC 

WYPOSAŻENIE  WYPOSAŻENIE DODATKOWE UWAGI 

sala 
seminaryjn

a 

105 10 krzesła wyściełane, stół 
owalny, 

  

wykładowa  110  48 

 

krzesła wyściełane z 
blatami, biurko; 

tablica, rzutnik folii,                   
klimatyzacja,  

 

pracownia 
arch. 

wnętrz 

111  15 krzesła wyściełane, 2 
biurka, stół typu szkolnego;   

klimatyzacja,   

 pracownie 201/201a  sztalugi, krzesła, dostęp do wody bieżącej, 
klimatyzacja, 

  

  

malarska 23 

207 
witraż              

8 indywidualne stanowiska, 
stoły typu szkolnego, 
krzesła wyściełane – 8 szt,  

piec do wypalania, lutownice, noże 
do cięcia szkła, szlifierka, lampy na 
biurko, klimatyzacja, regały, 

  

208/209 
ubiór 

  

  

indywidualne  stanowiska, 
stół typu szkolnego, 
maszyny do szycia – 6 szt.  

żelazko, deska do prasowania, 
tablica, klimatyzacja, lampy na 
biurko, 

  

pracownia 
biżuterii 

213   indywidualne stanowiska – 
4 stoły prac., biurka -3 szt.; 

imadło, szlifierka, młotki, kowadła, 
pilniki, lampki na biurko 
klimatyzacja, 

 

wykładowa 216 40 krzesła wyściełane z 
blatami, biurko,  

telewizor, rzutnik do folii, ekran, 
klimatyzacja, 

 

wykładowa 217 40 krzesła wyściełane, ławki 
szkolne,  

rzutnik do folii, ekran, klimatyzacja,  

wykładowa 219 64 krzesła wyściełane, ławki 
szkolne, biurko, 

rzutnik podwieszany, ekran, 
klimatyzacja, 

 

pracownia 
fotografii 

223 10 krzesła wyściełane, biurko, lampy stojące, komputer, 
klimatyzacja, 

 

pracownia 
produktu 

224 15 krzesła wyściełane, stół,  tablica, klimatyzacja,  

pracownia 
malarska 

225 12 sztalugi, krzesła, dostęp do wody bieżącej, 
klimatyzacja, 

 

wykładowa 229 30 krzesła wyściełane, ławki 
szkolne, biurko, 

rzutnik do folii, tablica, ekran, 
klimatyzacja, 

 

pracownia 
komputero

wa 

301 18 komputery Macintosh, tablica, ekran, klimatyzacja,  

pracownia 302 23 krzesła wyściełane z tablica, telewizor, klimatyzacja,  
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arch. 
wnętrz 

blatami, stół typu 
szkolnego, biurko, 

pracownia 
rzeźby 

304 10 krzesła wyściełane, stół z 
blatem, biurko, 

ławki szkolne, regały, klimatyzacja,  

wykładowa 309 B 25 krzesła wyściełane, ławki 
szkolne, tablica, 

telewizor, odtwarzacz, klimatyzacja,  

pracownia 
komputero

wa 

310 30 komputery – 29 szt., 
krzesła wyściełane, biurko, 

telewizor, radio, drukarka, fax, 
tablica, ekran, klimatyzacja, 

 

pracownia 
radiowa 

312 6 sprzęt radiowy, krzesła 
wyściełane, 

klimatyzacja,  

wykładowa 314 23 krzesła wyściełane z 
blatami, ławki szkolne, 

rzutnik do folii, telewizor, 
odtwarzacz, ekran, tablica, 
klimatyzacja, 

 

czytelnia 315 9 komputery – 5 szt., krzesła 
wyściełane, ławki szkolne, 

tablica, klimatyzacja,   

wykładowa 316 70 krzesła wyściełane z 
blatami, ławki szkolne, 
biurko, 

rzutnik podwieszany, rzutnik do 
folii, tablica, ekran, nagłośnienie, 
klimatyzacja, 

 

wykładowa 317 69 krzesła wyściełane, biurko, telewizor, wideo, rzutnik do folii, 
tablica, ekran, klimatyzacja, 

 

wykładowa 321 25 ławy, krzesła, stoły, -
poglądowa sala sądowa 

klimatyzacja,  

wykładowa 322 199 krzesła wyściełane z 
blatami, 2 stoły, 

rzutnik podwieszany, rzutnik do 
folii, tablica, ekran, odtwarzacz, 
nagłośnienie, klimatyzacja, 

 

sala senatu 
/sala 

seminaryjn
a/  

323 17 krzesła wyściełane, stół 
owalny, 

klimatyzacja,  

 

 

Pracownia projektowania biżuterii 

Program kształcenia w ramach Pracowni opiera się na indywidualnej pracy ze studentami. 

Podstawową zasadą jest samodzielność wykonywania projektu biżuteryjnego na właściwym poziomie 

rzemieślniczym. Studenci pierwszego roku, którzy po raz pierwszy mają styczność z tą pracownią 

realizują projekty z pozoru bardzo proste. W pierwszym semestrze posługują się wyłącznie techniką 

cięcia blachy, gięcia, polerowania oraz stosowania faktur, tworząc obiekty o bardzo ciekawych, wręcz 

zaskakujących kształtach. W drugim semestrze wprowadzona zostaje technika lutowania 

i kameryzowania czyli oprawy kamieni, a projekty stają się bardziej oczywiste.  

Przed przystąpieniem do pracy praktycznej, studenci zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniu 

BHP. W pracowni znajduje się apteczka z wyposażeniem uwzględniającym  zagrożenia występujące 

przy pracach złotniczo-jubilerskich oraz biblioteczka zawodowa wyposażona w instrukcje 

stanowiskowe uwzględniające przepisy bhp i ochrony przeciwpożarowej.  

Do wykonania form biżuteryjnych wykorzystuje się metal szlachetny, taki jak srebro, oraz  metale 

nieszlachetne, kolorowe, takie jak: alpaka, brąz, miedź, mosiądz.  
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Pracownia wyposażona jest w stanowiska oraz narzędzia niezbędna do wykonania biżuterii. 

W pracowni są umieszczone stoły, których blaty zawierają półkoliste o średnicy ok. 40 cm wycięcia. 

Stanowisko pracy jest odpowiednio oświetlone. W pracowni usytuowany jest stół o bardzo masywnej 

konstrukcji, na którym wykonywane są prace wymagające młotka oraz ustawione są niezbędne  

maszyny i urządzenia.     

W pracowni używane są różne związki chemiczne, niezbędne w procesie tworzenia przedmiotów 

z metali. Najważniejsze to kwasy. Do lutowania używa się boraksu. Czernienie metali wykonuje się 

oksydą. Kwas siarkowy nazywany „bejcą” służy przede wszystkim do chemicznego czyszczenia 

powierzchni metali, które wkłada się do ogrzanego, rozcieńczonego 1:10 kwasu. Boraks – jest to 

bezbarwna sól, którą rozpuszcza się w wodzie, a następnie ogrzany, tworzy szklistą powłokę, która 

rozpuszcza tlenki metali, przez to pozwala otrzymać czyste, metaliczne powierzchnie. W pracowni 

znajduje się stanowisko do szlifowania i polerowania metali.  

Pracownia posiada piłki włosowe różnej wielkości z podwójnym naciągiem, służące do cięcia, 

szczególnie skomplikowanych wzorów. W celu wykonania otworu do wycięcia wewnętrznego 

wykorzystuje się wiertarkę stołową.  

Młotki i kowadła znajdujące się na wyposażeniu pracowni, służą do kucia, kształtowania i równania 

metali. Pracownia dysponuje młotkami twardymi (wykonanymi ze stali) oraz młotkami miękkimi 

(z tworzyw sztucznych).  Ponadto w Pracowni znajdują się kowadła proste oraz bardziej 

wyspecjalizowane (klepadła), mające dwa długie ramiona (tzw. dwurogi o przekątnej koła 

i kwadratu), jak również imadło. Do narzędzi krępujących (utrzymujących) służą także stalowe pęsety 

-  niezbędne przy operowaniu gorącym metalem. Specyficzną formę kowadła mają rygle – stalowe 

narzędzie w formie wydłużonego stożka do kształtowania różnych okręgów. W wyposażeniu 

pracowni znajdują się specjalne rygle o przekroju koła, do obrączek oraz bransolet. 

Pracownia biżuterii dysponuje dużym wyborem pilników o różnych kształtach i wielkościach (płaskie, 

okrągłe, soczewkowe, trójkątne. Posiadamy ponadto cęgi (szczypce) służące do cięcia drobnych 

elementów (cęgi tnące czołowe i boczne) lub do ich wyginania (proste i okrągłe). Szyncęgi z kolei 

służą do wyginania obrączek. Obok wymienionych narzędzi warto jeszcze wspomnieć suwmiarki, 

których specjalnie ukształtowana skala pozwala mierzyć zarówno średnicę (wewnętrzną 

i zewnętrzną) jak i głębokość otworów wyrobów biżuteryjnych. 

 
 
Pracownia witrażu 
Pracownia kształci przede wszystkim przyszłych projektantów witraży, jednak w zajęciach biorą też 

udział studenci innych specjalności  dyplomowych na zasadzie wolnego wyboru. Mając na uwadze 

konkretne miejsce, w którym ma zaistnieć witraż student rozwiązuje problemy związane 

z przestrzenią, kolorem i światłem. Po wykonaniu projektu przystępuje do realizacji witrażu 

w technice Tiffany’ego, którą posługiwanie się umożliwia dobrze wyposażona pracownia. 

W warsztacie student ma do dyspozycji różnego rodzaju kolorowe szkła witrażowe, taśmy miedziane, 

noże do cięcia szkła, lutownice, szlifierkę do szkła, cynę, topniki do lutowania, patyny, farby, ołowiane 

profile i okulary ochronne. Pracownia posiada też duże stoły, na których odbywa się cały cykl 

produkcyjny. 

Posiadając wykonany karton i wycięte szablony student ma możliwość dokonać wyboru szkła 

i nauczyć się jego cięcia. Potem wycięte kawałki szlifuje, owija w folię miedzianą i może przystąpić do 

lutowania witraża.  
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Cały proces produkcyjny może też być oparty o wykorzystanie pieca do wypalania szkieł. 

Pomalowane kawałki szkła witrażowego poddane obróbce cieplnej dają znakomite, różnorodne 

i bardzo ciekawe efekty artystyczne. 

Własnoręcznie wykonany witraż daje projektantowi doskonałą orientację w możliwościach jakie 

niesie z sobą technika wykonywania witraży.  

 

Pracownia projektowania ubioru 

Po przeanalizowaniu wielu możliwych scenariuszy i po latach obserwacji różnych biznesów 

krawieckich, wyposażyliśmy pracownię tak, by nauczyć studentów, jak być gotowym do 

przyjmowania różnorodnych zleceń.  Student równolegle znajduje tu wiedzę techniczną 

i technologiczną. Nabywa wiedzę o materiałach odzieżowych, uczy się konstrukcji (na podstawie 

własnych wymiarów), modelowania, prototypowania i szycia zaprojektowanych przez siebie modeli, 

jak i całych kolekcji.  Studiujemy tradycyjne techniki krawieckie i uważamy, że rzemiosło wciąż ma 

znaczenie. Najważniejszy jest dla nas kunszt pracy na zamówienie, ponieważ rzemiosło jest 

niezbędne w przemyśle kreatywnym. Zachęcamy studentów do aktywności i wspieramy podczas prac 

nad projektami konkursowymi. Jednocześnie uczymy się pracować w niewielkich grupach o różnym 

poziomie zaawansowania, co zapewnia szeroką wiedzę, inspiracje i wzajemne wsparcie. W zajęciach 

biorą też udział studenci innych specjalności w ramach pracowni dodatkowych. 

W warsztacie student ma do dyspozycji: 

− dwa duże stoły krawieckie 

− maszyny do szycia: 2 stębnówki przemysłowe, 2 overlocki przemysłowe (4 i 5 nitkowy) 

− dwie maszyny do użytku domowego 

− stacja do prasowania, żelazko do użytku domowego i deska do prasownia 

− manekiny krawieckie (różne typy i rozmiary), manekiny wystawowe 

− duże lustro 

− materiały do produkcji: materiały odzieżowe, guziki, zamki, szpilki, nici, igły  do szycia ręcznego 

i maszynowego, mydełka, kredy , taśmy, linijki itd. 

− flizelinę do rysowania konstrukcji i modelowania 

 

 

Pracownia projektowania produktu  

Zajęcia w Pracowni mają charakter konsultacyjny. Projekty powstają w ścisłej współpracy 

z prowadzącym zajęcia, co jest poprzedzone analizami materiałowymi i technologicznymi. Realizacja 

projektów odbywa się we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi pod kierunkiem 

prowadzącego pracownię. Konsultacyjny charakter ma także Pracownia znaku i identyfikacji 

wizualnej, z kolei w ramach uzupełnienia na potrzeby ćwiczeń wykorzystywane są pracownie 

malarskie. 

 

 

Pracownia grafiki użytkowej 

Celem przedmiotu jest stworzenie ram dla edukacji projektowania graficznego. Ważnym elementem 

procesu jest zwrócenie szczególnej uwagi na ważkość kompozycji jako podstawowego elementu 

organizacji przestrzeni komunikatu wizualnego. Przy pomocy j zdefiniowanych haseł należy zbudować 

kompozycje otwarte-zamknięte, statyczne-dynamiczne, symetryczne-asymetryczne, diagonalne-
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horyzontalne-wertykalne. Dalej odpowiedzi powinny rejestrować elementarne cechy komunikatu 

jakim są: kontrast, rytm, zakłócenie rytmu, dominanta, harmonia, dysharmonia. W poszukiwaniu 

skutku wizualnego uświadomienie jakimi podstawowymi środkami wyrazu dysponujemy to znaczy: 

linia, plama, walor, kolor, faktura, skala, litera, krój litery.  Skutkiem powinien być stan wypracowania 

podstawowych odruchów w zderzeniu się z problemem projektowym. 

Studenci korzystają z podanych poniżej programów komputerowych, mogą także brać udział w 

zajęciach w Pracowni Druku Płaskiego Offset UAP oraz Pracowni Serigrafii prowadzonych przez prof. 

Grzegorza Nowickiego 

− sala 301: 10 komputerów typu Imac Pro z oprogramowaniem: Adobe Creative suite 3 Design 

Premium, Blender, oraz Archicad 

− sala 310: komputery typu PC z oprogramowaniem: Corel Draw Graphics Suite 12, Adobe 

Photoshop 6.0.1, Archicad oraz Blender 

 

 

Pracownia fotografii użytkowej 

Pracownia fotografii użytkowej wyposażona jest w zestaw softboxów z tłem szarym i czarnym, 

zestaw lamp studyjnych Quadralite UP! 400 Kit,  Quadralite Navigator Kit (zestaw – nadajnik, 

odbiornik), namiot bezcieniowy Kaiser Cube-Studio Light Tent 50x50x50, stół bezcieniowy 60x130, 

statyw Manfrotto MK190X3-BH z głowicą 496RC2. 

 

 

Pracownie projektowania wnętrz 

Zajęcia w Pracowniach projektowania wnętrz na studiach II stopnia maja charakter konsultacyjny 

i takiemu charakterowi zajęć podporządkowany jest wystrój pracowni. Punktem wyjścia są wiedza 

i umiejętności wyniesione ze studiów I-stopnia (m.in. z zakresu rozwiązywania problemów 

projektowych i obsługi programów komputerowych wspomagających projektowanie). 

 

 

Biblioteka WSUS 

Z usług Biblioteki mogą korzystać wszyscy studenci WSUS oraz wykładowcy. Aktualnie posiadamy 

ponad 6 tysięcy książek drukowanych. Tematyka gromadzonego księgozbioru jest ukierunkowana na 

kierunki nauczania. Posiadamy zbiory z zakresu sztuki: wzornictwo, architektura wnętrz, fotografia, 

rzemiosło, taniec, estetyka, a także z zakresu nauk społecznych, komunikacji, reklamy, public 

relations, dziennikarstwa, zarządzania i marketingu oraz prawa. Do dyspozycji czytelników jest 

wypożyczalnia z otwartym dostępem do księgozbioru, czytelnia wyposażona w stanowiska 

komputerowe oraz dostęp do sieci bezprzewodowej. W sprawnym funkcjonowaniu Biblioteki 

pomaga system biblioteczny Sowa Marc21. Każdy czytelnik po zalogowaniu się w witrynie katalogu 

http://biblioteka.wsus.pl, może sprawdzić stan swojego konta, prolongować wypożyczenie, 

przeszukać księgozbiór, zamówić lub zarezerwować potrzebną książkę. Nasz katalog on-line jest 

wzbogacony o skan okładki oraz spis treści w formacie pdf. Pomaga to w udzielaniu, przekazywaniu 

i udostępnianiu informacji. Łączność i komunikacja czytelnika i biblioteki odbywa się w sposób 

zautomatyzowany, głównie poprzez e-mail. Żadne pytanie czytelnika nie pozostaje bez odpowiedzi. 

Na stronie www Uczelni znajduje się witryna Biblioteki z bogatym informatorium pomocnym 

w studiowaniu. Znajduje się tam szereg użytecznych linków do serwisów internetowych, katalogów 

innych bibliotek, encyklopedii ogólnych i branżowych, bibliotek cyfrowych (np. Cyfrowa Biblioteka 
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Instytutu Wzornictwa), baz danych. Biblioteka WSUS abonuje dostęp on-line do bazy pełnotekstowej 

EBSCO, co daje możliwość korzystania z Academic Serach Complete, Business Source Complete, 

Regional Business News, Master File Premier, Newspaper Source i in. 

Jesteśmy także uczestnikiem Wirtualnej Biblioteki Nauki (http:/wbn.edu.pl) i Wirtualnej biblioteki 

Architekta. Współpracujemy również z redakcją kwartalnika Artluk, od którego otrzymujemy bieżące 

numery tegoż czasopisma. 

Propagujemy korzystanie z elektronicznych baz danych. Na terenie całej Uczelni mamy także 

możliwość korzystania z bazy Systemu Informacji Prawnej LEGALIS . Na podstawie zawartych umów z 

innymi instytucjami, znacząco poszerzono możliwości korzystania z księgozbioru innych bibliotek. 

Studenci WSUS mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN, Biblioteki Uniwersyteckiej UAM, 

Biblioteki Raczyńskich oraz Uniwersytetu Artystycznego. Pracownicy Biblioteki prowadzą dla 

studentów zajęcia z przysposobienia bibliotecznego, ułatwiając im możliwości dotarcia do informacji 

dzięki istniejącym w Internecie bazom danych z wielu dziedzin. 

Biblioteka oprócz swojej podstawowej działalności usługowej związanej z informacją stara się także 

uczestniczyć w życiu całej społeczności akademickiej.  

Misją Biblioteki WSUS jest nie tylko wyszukiwanie i udostępnianie informacji, ale także otwieranie 

przed czytelnikami szerokich horyzontów począwszy od obszernego świata nauki przez szeroko 

pojętą kulturę po działalność nawet terapeutyczną. Czytanie, jako jedna z form komunikowania się, 

jest umiejętnością społeczną. Tym sposobem wpisuje się w misję Wyższej Szkoły Umiejętności 

Społecznych. 

W czytelni Biblioteki WSUS są więc organizowane wystawy nie tylko prac studentów, ale także 

związane z życiem kulturalnym, jak wystawa plakatu teatralnego. W najbliższych planach jest także 

wystawa plakatu filmowego oraz książki artystycznej. Nawiązujemy kontakty z instytucjami kultury 

miasta Poznania oraz z samorządem lokalnym. Swoimi działaniami chcemy przybliżyć ofertę Uczelni 

i prace studentów również najbliższym sąsiadom, mieszkańcom dzielnicy Osiedle Św. Łazarz. 

Planujemy urządzać spotkania z interesującymi ludźmi nauki i kultury, organizować konferencje 

wpisujące się w misję Biblioteki, propagujące umiejętności społeczne – w tym czytanie, oraz 

rozwijające zainteresowania książką, nie tylko naukową. 

Bierzemy także udział w akcji BookCrossing - społecznej ogólnoświatowej formie popularyzowania 

czytelnictwa. Chcemy, aby Biblioteka WSUS była miejscem pracy naukowej, a także relaksu 

i odpoczynku.  

Działania Biblioteki WSUS można śledzić na facebooku https://www.facebook.com/Biblioteka-

Wyższej-Szkoły-Umiejętności-Społecznych. 

 

Warto rozważyć i w raporcie odnieść się do: 

1. stanu, nowoczesności, rozmiarów i kompleksowości bazy dydaktycznej służącej realizacji zajęć na ocenianym 

kierunku oraz jej adekwatności do rzeczywistych warunków przyszłej pracy zawodowej studentów oraz 

możliwości kształcenia umiejętności praktycznych z wykorzystaniem posiadanej bazy, 

2. infrastruktury i wyposażenia instytucji, w których prowadzone są zajęcia poza uczelnią oraz praktyki 

zawodowe, 

3. dostępu do technologii informacyjno-komunikacyjnej (w tym Internetu, a także platformy e-learningowej, 

w przypadku, gdy na ocenianym kierunku prowadzone jest kształcenie z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość) oraz stopnia jej wykorzystania w procesie nauczania i uczenia się studentów, 

w szczególności w ramach kształcenia umiejętności praktycznych, 
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4. udogodnień w zakresie infrastruktury i wyposażenia dostosowanych do potrzeb studentów 

z niepełnosprawnością, 

5. dostępności infrastruktury, w tym oprogramowania specjalistycznego i materiałów dydaktycznych, w celu 

wykonywania przez studentów zadań wynikających z programu studiów w ramach pracy własnej, 

6. systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, w tym dostępu do aktualnych zasobów informacji naukowej 

w formie tradycyjnej i elektronicznej, o zasięgu międzynarodowym oraz zakresie dostosowanym do potrzeb 

wynikających z procesu nauczania i uczenia się na ocenianym kierunku, w tym w szczególności dostępu do 

piśmiennictwa zalecanego w sylabusach, 

7. sposobów, częstości i zakresu monitorowania, oceny i doskonalenia bazy dydaktycznej i naukowej oraz 

systemu biblioteczno-informacyjnego, a także udziału w ocenie różnych grup interesariuszy, w tym 

studentów, 

8. spełnienia reguł i wymagań w zakresie infrastruktury dydaktycznej i naukowej, zawartych w standardach 

kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku kierunków studiów przygotowujących do 

wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 powołanej ustawy. 

 

 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji 

i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w 2006 roku, niedługo po otrzymaniu uprawnień do 

prowadzenia kierunków artystycznych, podpisała umowę  z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu 

dotyczącą współpracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i artystycznej. Na podstawie  umowy 

pedagodzy z obu uczelni brali udział we wspólnych wystawach, sympozjach, wyjazdach zagranicznych 

oraz przedsięwzięciach artystycznych, które zostały opisane w raporcie samooceny przed ostatnią 

wizytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej  W związku ze zmianą profilu studiów na praktyczny,  został 

podpisany aneks do wspomnianej umowy, na podstawie którego Uniwersytet Artystyczny 

w Poznaniu (UAP) umożliwia studentom Wydziału Artystycznego WSUS korzystanie z modelarni, 

pracowni i warsztatów UAP. Studenci pod opieką pedagogów z Wydziału Artystycznego WSUS oraz 

UAP mają okazję zapoznać się z warsztatem i najnowszymi technologiami, które można 

wykorzystywać w realizacji projektów.  

Co roku, od pięciu lat studenci Wydziału Artystycznego  w ramach przedmiotu Ergonomia z anatomią, 

biorą udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników firmy Blum Polska Sp. z o.o., które 

odbywają się w siedzibie firmy w Jasinie k. Swarzędza. W czasie warsztatów zapoznają się 

z asortymentem ułatwiającym organizację pracy w kuchni, testują przestrzeń w specjalnym stroju 

(Age Explorer) symulującym ograniczenia organizmu seniora oraz aranżują kuchnię na żywo przy 

pomocy mobilnych modułów wykorzystywanych w usłudze zwanej „jazdą próbną 

kuchni”. Doświadczenia wyniesione z warsztatów stanowią uzupełnienie zajęć prowadzonych na 

terenie Uczelni i przyczyniają się do poszerzenia świadomości w zakresie praktycznego wymiaru  idei 

projektowych. 

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych podjęła także formalną współpracę z Wielkopolską Izbą 

Przemysłowo-Handlową, w ramach której Uczelnia zobowiązała się do promowania Izby jako 

przedstawiciela pracodawców wśród studentów, współpracy w zakresie organizacji zajęć 

warsztatowych, spotkań i konferencji. Z kolei Izba zadeklarowała inicjowanie nieodpłatnych szkoleń 

produktowo-technologicznych dla studentów WSUS, umożliwienie studentom uczestniczenie 

w warsztatach i szkoleniach oraz wyjazdach studyjnych w ramkach realizowanych przez Izbę 

projektów, wspierania rzeczowego bądź finansowego konferencji i wystaw. 
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W styczniu 2017 roku Uczelnia podpisała oficjalną umowę o partnerstwie z Urzędem Miasta 

Poznania. Oba podmioty zobowiązały się współdziałać przy realizowanym w Urzędzie Miasta 

Programie Staży i Praktyk Studenckich, obejmującym przyjmowanie przez Urząd Miasta na praktykę 

i staż wybranych studentów Uczelni (w ramach przeprowadzonego naboru), począwszy od 4 

semestru studiów dla jednolitych studiów magisterskich i studiów pierwszego stopnia oraz od 1 

semestru studiów dla studiów drugiego stopnia.  Urząd Miasta zobowiązał się czuwać nad 

organizacją, przebiegiem oraz nadzorem nad realizacją Programu, a także nad rekrutacją studentów 

do udziału w przedsięwzięciu.  Uczelnia zaś podjęła się promocji Programu wśród studentów za 

pośrednictwem uczelnianego biura karier, samorządu studenckiego oraz organizacji studenckich. 

Realizację programu zaplanowano dwuetapowo, w trzech edycjach w roku, trwających po 4 miesiące. 

Student, który przejdzie procedurę rekrutacji do wskazanego przez siebie wydziału lub biura, zostanie 

przyjęty (na podstawie zawartej umowy w sprawie odbywania praktyk zawodowych między Uczelnią 

a Urzędem Miasta) na praktykę, a po zakończeniu praktyki i otrzymaniu oceny pozytywnej 

z przebiegu praktyk, student zostanie przyjęty przez Urząd Miasta na staż, w ramach umowy zlecenie 

na okres minimum 2 miesięcy.  

W 2017 roku Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych zawarła także porozumienie z Panią Beatą 

Grudzińska – beneficjentką grantu Przedsiębiorczość dla Artystów CNS 138/2017. Strony nawiązały 

współpracę w celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia studentów Uczelni, w szczególnie 

Wydziału Artystycznego, i efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez nich wiedzy 

i umiejętności, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi tzw. „uzawodowienia" kierunków praktycznych. 

Realizacja porozumienia zakładała organizowanie i przeprowadzanie warsztatów, praktyk i staży dla 

studentów i absolwentów Uczelni u pracodawcy zgodnie z zasadami Grantu, testu innowacyjnych 

staży „Przedsiębiorczość dla artystów. Artyści na staż”, a także organizowanie wyjazdów studyjnych, 

warsztatów, sympozjów i wystaw, oraz prowadzenie pracy badawczej, artystycznej i praktycznej 

studentów w obszarze rozwoju kompetencji zawodowych. 

W 2019 r. Uczelnia nawiązała kontakt z poznańską firmą DeGosh, która zajmuje się projektowaniem 

i produkcją mebli oraz projektowaniem wnętrz przy wykorzystaniu najnowszych technologii oraz 

materiałów dostępnych na polskim i zagranicznym rynku. Studenci w ramach zajęć dydaktycznych 

zapoznali się z materiałami, wzięli udział w wykładach i rozmowach na temat konstrukcji, zagadnień 

technicznych, zasad projektowania mebli i innych rozwiązań wnętrzarskich, poznali także urządzenia 

wykorzystywane we współczesnych projektach mebli. Współpraca z firmą DeGosh będzie 

kontynuowana. 

W 2018 roku Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych podpisała umowę o współpracy z Europejskim 

Centrum Edukacji z siedzibą w Poznaniu, deklarując podjęcie działań w zakresie rekrutacji studentów 

z krajów azjatyckich i nawiązywania współpracy z uczelniami azjatyckimi, wzajemnej rekomendacji 

i wsparcia oraz rozwijania kontaktów (stosunków, więzi) i działań promocyjnych pomiędzy stronami, 

a także pomiędzy studentami, szkołami i uczelniami wyższymi, przedstawicielami nauki, 

organizacjami krajowymi i międzynarodowymi na terenie Europy, Chin, Tajwanu, Tajlandii 

i Wietnamu. 

W 2018 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych im. 

prof. Michała Iwaszkiewicza a Fundacją Rafko Grupa PBG z siedzibą w Skórzewie. Fundacja prowadzi 

m.in. PBG Gallery Skalar Office Center, do której od 2002 roku, zaprasza  znanych i cenionych 

artystów z całej Polski prezentując współczesne malarstwo, rzeźbę, instalacje, grafikę, fotografię, 

tkaninę artystyczną, sztukę batiku czy witrażu. Galeria współpracuje także z Uniwersytetem 

Artystycznym w Poznaniu m.in. w zakresie prezentacji dyplomowych. W roku akademickim 2018/19 
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studenci WSUS pod opieką kierowników pracowni przygotowali profesjonalny pokaz kolekcji 

dyplomowych. Wydarzenie prezentowane w ramach Nocy Muzeów miało charakter 

interdyscyplinarny i zostało dokładniej opisane w  punkcie 3 niniejszego raportu. Prezentacja pt. 

FashioNight, w której wzięli udział zaproszeni goście (m.in. nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu 

Artystycznego w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej)  odbyła się w galerii Skalar w ramach Nocy 

Muzeów. Bardzo pozytywny odbiór pokazu przez interesariuszy wewnętrznych stanowił dla nas 

potwierdzenie właściwej realizacji programu studiów oraz interesujących efektów kształcenia na 

kierunku Wzornictwo. 

Dobrym przykładem współpracy Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych z otoczeniem społeczno-

gospodarczym była realizacja murali patriotycznych w trzech miastach województwa 

wielkopolskiego, we partnerstwie z grupą ENEA. Twórcą wszystkich murali jest dr hab. Arkadiusz 

Marcinkowski, prof. WSUS. Okazją do zainicjowania tego rodzaju przedsięwzięcia stałą się 

jubileuszowa, setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Odsłonięcie pierwszego muralu 

miało miejsce 4 czerwca 2018 roku w Poznaniu z udziałem władz województwa, kierownictwa grupy 

ENEA, władz Uczelni oraz z jej przedstawicielami, na czele z autorem dzieła. Mural odsłonięty w 

Poznaniu nawiązuje do wydarzeń z Powstania Wielkopolskiego, jest hołdem złożonym  Powstańcom z 

Wielkopolski. Kolejne dwa murale odsłonięto w Pile i Lesznie. Mural odsłonięty w Pile przedstawia 

postacie trzech wybitnych Polaków: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Romana Stanisława Dmowskiego 

oraz Ignacego Jana Paderewskiego. Z kolei mural odsłonięty w Lesznie przedstawia Ignacego Jana 

Paderewskiego, wybitnego polskiego pianistę i kompozytora, działacza niepodległościowego, męża 

stanu i polityka.  

W 2018 roku Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych 

w Lesznie oraz firmą Strima zainicjowała I Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Projektantów 

i Krawców „Szmaragdowy guzik”, którego temat przewodni brzmiał: „Przeciwieństwa się 

przyciągają”. Pomysłodawczynią konkursu była absolwentka WSUS – Joanna Przybyła, na co dzień 

pracująca jako nauczyciel technik przemysłu mody we wspomnianym Zespole Szkół. W składzie jury 

znalazła się ówczesna studentka WSUS, Ewa Bednarska, aktualnie prowadząca własną firmę 

projektującą odzież. Uczestnicy mogli wybrać jedną z dwóch kategorii: mody użytkowej lub 

awangardy. Do konkursu zgłoszono około 50 prac. Zwycięzca otrzymał w nagrodę voucher na 3-

dniowe specjalistyczne szkolenie „CAD AUDACES  - system komputerowego przygotowywania 

produkcji”. 

W 2019 roku odbyła się druga edycja ww. konkursu. Tym razem temat przewodni brzmiał: „Wczoraj, 

dziś i jutro. Współczesna interpretacja stroju historycznego”. Ponownie można było zgłaszać prace 

w dwóch kategoriach: awangardowa lub użytkowa. Organizatorzy przyjęli ponad 70 zgłoszeń. W skład 

pięcioosobowego jury weszły trzy osoby związane z naszą Uczelnią, tj. mgr Monika Tymicka 

(wykładowczyni WSUS, projektantka), mgr Marzena Kubiak (wykładowczyni WSUS, projektantka), 

oraz mgr Piotr Czajczyński (absolwent WSUS, projektant, uczestnik I edycji programu Project 

Runway). Warto nadmienić, że plakat oraz ulotkę promującą wydarzenie zaprojektował prof. 

Grzegorz Nowicki z WSUS. Wśród licznych nagród znalazł się indeks na studia I i II stopnia na Wydziale 

Artystycznym WSUS (specjalizacja Projektowanie ubioru) oraz 60 godzinny kurs konstrukcji 

i modelowania odzieży w Pracowni MM-ART w Poznaniu, prowadzony przez wykładowczynie WSUS -  

mgr Marzenę Kubiak oraz mgr Monikę Tymicką.   

W sierpniu 2019 roku absolwenci specjalności Projektowanie ubioru zaprezentowali swoje dzieła 

podczas pokazów handlowych Targów Mody w Poznaniu.  Wydarzenie to stało się asumptem do 

rozpoczęcia rozmów o podpisaniu przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała 
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Iwaszkiewicza umowy o partnerstwie z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, czego finał ma 

nastąpić w pierwszych tygodniach 2020 roku. Do udziału w cyklicznej imprezie modowej zaprosili 

naszą Uczelnię przedstawiciele Targów, którzy 18 maja 2019 roku byli gośćmi na pokazie mody 

studentów i absolwentów WSUS – Gali Mody FashioNight w ramach nocy Muzeów w Poznaniu 

w galerii Skalar. Swoje prace zaprezentowały: Aleksandra Kowalska (autorka kolekcji HAPPENING), 

Agnieszka Rogozińska (autorka kolekcji DEFORMED), Honorata Habet (autorka kolekcji CREASED 

CREATURES), Joanna Kowalska (autorka kolekcji PULL THE RIBBON) oraz Klaudia Zielińska (autorka 

kolekcji SCARABEUS).   

W maju 2019 r. w ramach Nocy Muzeów odbyła się Gala Mody studentów i absolwentów Pracowni 

Projektowania Ubioru Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza – 

zatytułowana FASHIONIGHT. Miejscem gali była  PBG Galery – Skalar Office, z którą Uczelnia zawarła 

porozumienie o współpracy. Funkcję kuratora wystawy pełniła Monika Tymicka z Pracowni 

projektowania ubioru WSUS. Wydarzenie poprowadziła Aleksandra Kołosowska – studentka 

dziennikarstwa i komunikacji społecznej WSUS. Za koncepcję aranżacji przestrzeni odpowiadała 

Klaudia Osmólska, studentka Architektury Wnętrz WSUS, pod kierownictwem prof. Eugeniusza 

Matejki. Z kolei projekt identyfikacji wizualnej przygotował Tomasz Gołębiowski, student Architektury 

Wnętrz WSUS, pod kierunkiem prof. Grzegorza Nowickiego. Podczas gali pokazano projekty 

autorstwa absolwentek naszej Uczelni: Agnieszki Rogozińskiej, Anny Dziakowicz, Justyny Balon, 

Honoraty Habet, Klaudii Zielińskiej oraz Ewy Bednarskiej. 

Warto także dodać, że w 2019 roku Uczelnia zawarła liczne porozumienie o partnerstwie, w tym ze 

Stowarzyszeniem Kulturalnym ARTES, w ramach którego studenci Wydziału Artystycznego otrzymali 

bezpłatny dostęp do czasopisma ARTLUK. Do grona nowych partnerów WSUS należą także: portal 

codziennypoznań.pl, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Związek 

Międzygminny „Gospodarka odpadami Aglomeracji Poznańskiej", agencja kreatywna More Concept, 

Grupa Coaching w Mieście, firma Eksplorator, Pracownia Projektowa Magdy Hasiak oraz Audiator sp. 

z o.o. (właściciel marki Europejskie Centrum Edukacji z siedziba w Poznaniu). 

 

1. zakresu i form współpracy uczelni z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym z pracodawcami 

oraz jej wpływu na koncepcję kształcenia, efekty uczenia się, program studiów i jego realizację, w tym 

realizację praktyk zawodowych, 

2. sposobów, częstości i zakresu monitorowania, oceny i doskonalenia form współpracy i wpływu jej rezultatów 

na program studiów i doskonalenie jego realizacji. 

 

 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na 

kierunku 

Zgodnie ze strategią i programem Uczelni i Wydziału oraz założeniami zawartymi w koncepcji 

kształcenia rozszerzenie stopnia umiędzynarodowienia podyktowane jest europejskim i światowym 

rynkiem pracy, na których w przyszłości znajdą się absolwenci kierunków Wydziału Artystycznego. 

Dlatego zarówno program studiów, jak i towarzyszące temu wydarzenia, głównie o charakterze 

artystycznym sprzyjają umiędzynarodowieniu procesu kształcenia. 

Od roku akademickiego 2010/2011 studenci Wydziału Artystycznego mają możliwość kontynuowania 

studiów na uczelniach zagranicznych przede wszystkim w ramach programów Erasmus i Erasmus+. 

Do roku 2020 wyjeżdżali oni m.in. do ośrodków edukacyjnych w Turcji i Hiszpanii (Istanbul Aydin 
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University, Universidada de Vigo) – głównie studenci architektury wnętrz oraz wzornictwa. Podobnie 

pracownicy Wydziału, którzy korzystając z zawartych przez Uczelnię umów, odwiedzali głównie 

Turcję, Hiszpanię i Portugalię (oprócz wspomnianych wyżej ośrodków wykładowcy byli w tureckim 

Suleyman Demirel Universitesi, hiszpańskiej Escola D’Art i  Superior de Castello, czy portugalskiej 

Escola Universitaria das Artes de Coimbra). 

Jednym z elementów wdrażania procesu umiędzynarodowienia jest możliwość skorzystania przez 

studentów z indywidualnych konsultacji w ramach poszczególnych pracowni prowadzonych w języku 

angielskim. Warto nadmienić, że Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych posiada status ośrodka 

certyfikacyjnego TOEIC, pod auspicjami Educational Testing Service. 

Wykładowcy WSUS uczestniczą w wystawach zbiorowych, sympozjach i różnych projektach 

z udziałem artystów zagranicznych na terenie Polski. Na szczególną uwagę zasługują kontakty 

Wydziału Artystycznego z przedstawicielami sztuki japońskiej. Dzięki tym relacjom studenci WSUS 

mieli możliwość zaprezentowania swoich prac w tym kraju. Mowa o Tomaszu Wojciechowskim, 

którego dzieła stały się częścią wystawy poświęconej trzęsieniu ziemi w Kumamoto w 2016 roku 

(Kumamoto Print Gallery). Drugą osobą z grona studentów mających sposobność pokazania swoich 

prac w Japonii była Joanna Majorczyk, której prace olejne znalazły się  w NIKA  Gallery w Osace oraz 

Kit House Gallery na wystawie poświęconej trzęsieniu ziemi w Katmandu w 2015 roku. Pani Joanna 

zaprezentowała swoje dzieła także w Tajpej na Tajwanie. 

Współpraca z dwoma japońskimi podmiotami, która stała się podstawą do wymiany edukacyjnej, 

intelektualnej i kulturalnej, a w jej efekcie z autorskimi wykładami gościli w Szkole profesorowie: 

- Tomio Matsuda – Prezes grupy A21 z Osaki (wykład odbył się w lipcu 2019 r.), 

- Yasuyuki Saegusa – profesor SOJO University Kumamoto (wykład odbył się w październiku 2019 r.). 

W efekcie tych wizyt podpisane zostały umowy z podmiotami, których reprezentantami są 

wymienieni wykładowcy. Dodatkowo, na przełomie 2019/2020 roku na Wydziale Artystycznym gościć 

będą kolejni zagraniczni wykładowcy, a ich wizyty skutkować będą podpisaniem stosownych umów 

międzynarodowych. Planowane są spotkania m.in. z prof. Davidem Aleksidze (Gruzja – Akademia 

Sztuk Pięknych w Tbilisi), prof. Ulryką Eller-Ruter (Niemcy – Alanus University of Arts and Social 

Science w Bonn), prof. Krasimirą Drumevą (Bułgaria), prof. Ya-Lun Tao (Tajwan – National Tsinghua 

University School of Art), prof. Zhenqing Gu (Chiny). 

Wydział Artystyczny nawiązał także kontakty naukowo-kulturalne z ambasadą Estonii w Polsce. Jest 

to pokłosiem wizyty JE Ambasadora tego kraju w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych 

w Poznaniu w październiku 2018 r. Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami, wiosną 2020 r. odbędzie się 

w Tallinie wspólna wystawa studentów Wydziału Artystycznego z twórcami sztuki designerskiej 

z Estonii. 

Wykładowcy uczestniczą w wystawach zbiorowych, sympozjach, panelach i projektach o charakterze 

międzynarodowym i z udziałem artystów zagranicznych na terenie Polski. Dobrym przykładem jest 

aktywność w tym zakresie prof. dr hab. Andrzeja Tomczaka, który jest współorganizatorem 

i kuratorem artystycznym Międzynarodowych Spotkań Artystów w Marianowie, w których 

uczestniczą przedstawiciele Brazylii, Portugalii, Japonii, Francji czy Niemiec. 

Wykładowcy Wydziału Artystycznego charakteryzują się dużą mobilnością, biorąc udział 

w wystawach indywidualnych i zbiorowych organizowanych za granicą. W latach 2016-2019 

wykładowcy wykazywali aktywność w realizacji wielu projektów o charakterze międzynarodowym: 

 

2016: 

− wystawa grafiki w Galerie Breen Haus w Berlinie (Niemcy) – prof. Arkadiusz Marcinkowski, 
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− wystawa grafiki i plakatu w Zakintos (Grecja) – prof. Arkadiusz Marcinkowski, 

− wystawa zbiorowa prac w Galeria Leonidze Muzeum of Georgian (Gruzja) – prof. Andrzej 

Banachowicz, prof. Grzegorz Nowicki i prof. Arkadiusz Marcinkowski, 

− udział w konferencji międzynarodowej „Partorire con l’Arte” w Rzymie – mgr Katarzyna 

Dutkiewicz, 

− udział w międzynarodowej wystawie w Muzeum Sztuki Współczesnej w Hangztoh (Chiny) – 

prof. Wojciech Ryszard Sadley, 

− udział w biennale tkaniny w Lozannie, wystawa „Polska tkanina artystyczna” – prof. Wojciech 

Ryszard Sadley, 

− “Brancovesti Palace cultural center is an art Institution supported by the general council of the 

city of  Bucharest RUMUNIA” – prof. Grzegorz Nowicki. 

 

2017: 

− wystawa zbiorowa prac w Tajpej (Tajwan) – prof. Arkadiusz Marcinkowski, 

− wystawa indywidualna w Osaka RYO Gallery (Japonia) – prof. Arkadiusz Marcinkowski, 

− wystawa indywidualna w Kumamoto Tacheki Gallery (Japonia) – prof. Arkadiusz Marcinkowski, 

− wystawa zbiorowa prac w Osaka Midousuji Art (Japonia) – prof. Andrzej Banachowicz, prof. 

Grzegorz Nowicki i prof. Arkadiusz Marcinkowski, 

− wystawa zbiorowa prac w Gallery Bersenbruck (Niemcy) – prof. Arkadiusz Marcinkowski, 

− wystawa grafiki w Sapir Colage (Izrael) – prof. Arkadiusz Marcinkowski, 

− wystawa zbiorowa w Nika Gallery w Osace (Japonia) – prof. Andrzej Banachowicz, prof. 

Grzegorz Nowicki i prof. Arkadiusz Marcinkowski, 

− wystawa wideo Fluktus w Tajpej Osmosis (Tajwan) – prof. Arkadiusz Marcinkowski, 

− wystawa wideo Fluktus podczas Nakanogio Biennale (Japonia) – prof. Arkadiusz Marcinkowski, 

− wystawa zbiorowa „Painting” w Kortrijk (Belgia) – mgr Wawrzyniec Reichstein. 

 

2018: 

− wystawa wideo Now And After w Moskwie (Rosja) – prof. Arkadiusz Marcinkowski, 

− wystawa wideo Fluktus – No Man Is An Island w Berlinie (Niemcy) – prof. Arkadiusz 

Marcinkowski, 

− wystawa grafiki Trans Print w Thessaloniki (Grecja) – prof. Grzegorz Nowicki i prof. Arkadiusz 

Marcinkowski, 

− prezentacja twórczości w Walencji (Hiszpania) – prof. Andrzej Banachowicz, prof. Grzegorz 

Nowicki i prof. Arkadiusz Marcinkowski, 

− wystawa wideo i wystawa grafiki w Galeria Nika w Osace (Japonia) – prof. Arkadiusz 

Marcinkowski, 

− wystawa grafiki w Irohani Art Gallery w Sakai (Japonia) – prof. Andrzej Banachowicz, prof. 

Grzegorz Nowicki i prof. Arkadiusz Marcinkowski, 

− wystawa wideo Liczby Pierwsze w Oslo (Norwegia) – prof. Arkadiusz Marcinkowski, 

− performance w jaskini Shiga – „Rytuał marsjański – pamięć Ziemi” (Japonia) – dr Konrad 

Juściński, 

− pokaz obiektów/rzeźb w Sunaba Galery w Osace (Japonia) – dr Konrad Juściński, 

− udział w międzynarodowej wystawie w Galerii CASO Contemporary Art Space w Osace – dr 

Konrad Juściński. 
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2019: 

− wystawa twórczości w Kumamoto SOJO University (Japonia) – prof. Andrzej Banachowicz, prof. 

Grzegorz Nowicki i prof. arkadiusz Marcinkowski, 

− wystawa wideo Transmediale w Breen Haus w Berlinie (Niemcy) – prof. Arkadiusz 

Marcinkowski, 

− wystawa wideo w Tajpej (Tajwan) – prof. Arkadiusz Marcinkowski, 

− wystawa wideo Sapi Colage (Izrael) – prof. Arkadiusz Marcinkowski, 

− wystawa wideo w Wenecji (Włochy) – prof. Arkadiusz Marcinkowski, 

− wystawa zbiorowa w Atenach (Grecja) – prof. Andrzej Banachowicz, prof. Grzegorz Nowicki, 

prof. Arkadiusz Marcinkowski, dr Paweł Łubowski. 

 

Warto rozważyć i w raporcie odnieść się do: 

1. roli umiędzynarodowienia procesu kształcenia w koncepcji kształcenia i planach rozwoju kierunku (przy 

uwzględnieniu każdego z ocenianych poziomów studiów), 

2. aspektów programu studiów i jego realizacji, które służą umiędzynarodowieniu, ze szczególnym 

uwzględnieniem kształcenia w językach obcych, 

3. stopnia przygotowania studentów do uczenia się w językach obcych i sposobów weryfikacji osiągania przez 

studentów wymaganych kompetencji językowych oraz ich oceny, 

4. skali i zasięgu mobilności i wymiany międzynarodowej studentów i kadry, 

5. udziału wykładowców z zagranicy w prowadzeniu zajęć na ocenianym kierunku, 

6. sposobów, częstości i zakresu monitorowania i oceny umiędzynarodowienia procesu kształcenia 

oraz doskonalenia warunków sprzyjających podnoszeniu jego stopnia, jak również wpływu rezultatów 

umiędzynarodowienia na program studiów i jego realizację. 

 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym 

i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

Dbając o wysoką jakość kształcenia, Uczelnia udziela swoim studentom wiele rodzajów wsparcia. 

Mają one charakter bardzo różnorodny i wielopoziomowy, począwszy od umożliwienia im 

korzystania z zasobów uczelni, jak i pomocy ze strony pracowników naukowo-dydaktycznych 

i administracyjnych. 

 

W zakresie wsparcia organizacyjnego Uczelnia: 

1. Organizuje na I roku studiów spotkanie informacyjne dla studentów mające na celu wprowadzenie 

ich w system studiów i przekazanie informacji dotyczących procesu kształcenia, zasad 

obowiązujących w WSUS oraz możliwych form wsparcia. 

2. Wyznacza dla studentów danego rocznika opiekuna roku z ramienia dziekanatu, który ma stały 

telefoniczny i e-mailowy kontakt ze studentami, przekazuje im niezbędne informacje, diagnozuje ich 

potrzeby i na bieżąco  rozwiązuje problemy, pośredniczy w kontaktach z Władzami. Dodatkowo 

najważniejsze informacje zamieszczane są na stronie Uczelni. Materiały informacyjne zamieszczane 

są również na tablicach znajdujących się na II piętrze Uczelni.  

3. Dla studentów pierwszego roku organizuje spotkanie dotyczące bezpieczeństwa studentów, 

przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, zasad reagowania w przypadku zagrożenia. 

4. Zapewnia studentom możliwość korzystania z pomieszczeń w celu przeprowadzanie spotkań, 

zebrań Samorządu Studenckiego, pracy kół naukowych itp.. 
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5. Dostosowuje godziny pracy komórek organizacyjnych do potrzeb studentów (dziekanat Wydziału 

Artystycznego we wszystkie piątki zjazdowe jest otwarty w godzinach popołudniowych, w soboty 

zjazdowe w godz. 8.00-14.00, dyżur koordynatora Biura Karier i Praktyk poza godzinami pracy  

w tygodniu również w wyznaczone weekendy zjazdowe Wydziału Artystycznego). 

6. Umożliwia przedstawicielom samorządu studenckiego udział w komisjach uczelnianych 

zajmujących m.in. podziałem świadczeń pomocy materialnej, sprawami dyscyplinarnymi nauczycieli 

akademickich i studentów. 

7. Umożliwia reprezentantom samorządu studenckiego przeprowadzenie szkolenia z praw  

i obowiązków studenta. 

8. Przyjmuje wszelkie wnioski studentów w formie pisemnej w dziekanacie. Są one niezwłocznie 

przekazywane do odpowiedniej jednostki (Dziekan Wydziału, Dyrektor Finansowy, Pełnomocnik 

Rektora, Prorektor, Rektor i rozpatrywane na bieżąco, w miarę możliwości przychylając się do woli 

Studenta). 

 

W zakresie wsparcia materialnego uczelnia: 

1. Prowadzi fundusz pomocy materialnej dla studentów z dotacji pochodzącej z budżetu państwa 

przyznawanej na podstawie Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Przeznaczony jest on na 

wypłatę stypendiów socjalnych, specjalnych dla osób z niepełnosprawnością, stypendiów rektora dla 

najlepszych studentów oraz zapomóg. 

2. Z własnych środków finansowych tworzy fundusz przeznaczony na nagrody dla studentów, którzy 

osiągnęli najlepsze wyniki w nauce lub wykazali się działalnością społeczną, kulturalną przyznawane 

po zakończeniu roku akademickiego. 

3. Przyznaje starostom poszczególnych roczników rabaty w czesnym za działalność na rzecz 

środowiska akademickiego. 

4. Funduje nagrody w postaci finansowania studiów (dla laureatów konkursów organizowanych przez 

WSUS). 

5. Dla studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej (na wniosek studenta) wyraża 

zgodę np.  na odroczenie terminu płatności czesnego, rozłożenie na raty, redukcja odsetek  

 

W zakresie wsparcia działalności studenckiej: 

1. Uczelnia wspiera przejawy studenckiej aktywności naukowej, kulturalnej, społecznej, 

wolontariackiej i sportowej.  

2. Na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Rektor przyznaje środki finansowe 

przeznaczone na realizację poszczególnych inicjatyw, m.in. imprezy studenckie o charakterze 

kulturalnym, udział w konferencjach, wyjazdy przedstawicieli Studentów. 

3. Studenci mają możliwość udziału w spotkaniach, podczas których poruszane są istotne problemy 

współczesnego świata, wybiegające poza obowiązkowe treści programowe. 

Organizowane są wykłady otwarte np. poświęcone tematyce bezpieczeństwa regionu 

czarnomorskiego i jego wpływu na Europę Zachodnią, dotyczące prawnych i moralnych przełomów  

w ochronie twórczości na świecie, wykład poświęcony mandze i sztuce japońskiej, wystawy 

o tematyce ogólnokulturalnej np. dotyczące plakatu teatralnego itp. 

4. Stwarzane są warunki do działania organizacji studenckich (Samorząd Uczelniany, Klub Uczelniany 

AZS, koła naukowe.  

5. Organizuje się spotkania informacyjne dotyczące Programu  Erasmus+ i wspiera wymianę 

międzynarodową studentów  w ramach projektu. 
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W zakresie przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy uczelnia: 

1. Prowadzi Biuro Karier i Praktyk, którego głównym zadaniem jest udzielanie bezpłatnego wsparcia 

studentom i absolwentom w zakresie poruszania się na rynku pracy. Studenci WSUS maja prawo 

samodzielnie wybrać podmiot, w którym realizują praktykę studencką zgodnego z profilem studiów 

(obowiązek prawny wynikający z Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce). W takim przypadku 

Uczelnia zawiera porozumienie w sprawie realizacji praktyk. Przebieg praktyk dokumentowany jest 

w karcie praktyk studenta. Praktyki są integralna częścią studiów – są wpisane w program, mają 

przypisane punkty ECTS, zaliczane są przez Dziekana Wydziału po uprzednich konsultacjach  

koordynatora praktyk z ekspertem ds. praktyk  dla danej specjalności Eksperci wyznaczani są przez 

Dziekana Wydziału Artystycznego (współpraca z ekspertami ma na celu uzyskanie symetrii na linii 

praktykant/absolwent – pracodawca). Biuro udostępnia oferty pracy, organizuje warsztaty 

kompetencyjne (naukę bilansowania kompetencji, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, 

rozwijania umiejętności „odczytywania” ogłoszeń pracodawców, planowania kariery, technik 

rekrutacyjnych), promuje targi pracy i kampanie adresowane do studentów (Tydzień 

Przedsiębiorczości, Absolwent Talent Days, targi pracy i dni przedsiębiorczości współorganizowane 

przez Wydział Miasta Poznania, udostępnia informacje o szkoleniach dostępnych na platformie PARP) 

współpracuje z Urzędem Pracy i instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego, organizuje 

spotkania z praktykami. 

2. Na Uczelni organizowane są  otwarte warsztaty rozwojowe prowadzone przez ekspertów, takie jak   

„Wylęgarnia potencjału” , „Co zgasiło mój ogień – historia o pewnym wypaleniu”, „Psychologiczne 

strategie wyznaczania i realizacji celów”,  „Strategie radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania 

wypaleniu zawodowemu”. 

3. Uczelnia tworzy warunki i zachęca do tworzenia w trakcie studiów portfolio zawodowego, które 

dokumentuje aktywność i najważniejsze osiągnięcia studenta (wyróżnione projekty, katalogi 

z wystawami) portfolio jest doceniane przez pracodawców i niezbędne w poszukiwaniu ciekawych 

ofert pracy. 

4. W ramach Grantu  Przedsiębiorczość dla Artystów - Artyści na staż – (CNS 138/2017) zrealizowano 

spotkania wdrożeniowe do projektu, a dalszej części programu dot. rozwoju kompetencji 

przedsiębiorczych dla studentów kierunków artystycznych wzięło udział 10 osób. 

5. Poprzez zewnętrzne pokazy (FashioNight, Tydzień Mody na MTP oraz inne planowane projekty) 

umożliwia absolwentom prezentacje swoich osiągnięć  projektowych poza Uczelnią i nawiązanie 

kontaktów przydatnych w przyszłej działalności zawodowej. 

 

W zakresie działania na rzecz  jakości kształcenia: 

1. Pomoc udzielana studentom w procesie uczenia się jest oparta na konsultacjach i wskazówkach 

udzielanych studentom przez prowadzących zajęcia w ramach relacji:  Mistrz – Uczeń. 

2. Większość zajęć prowadzona jest w pracowniach w niewielkich grupach, co umożliwia studentom 

ciągłą weryfikację efektów uczenia się. 

3. Studenci mają możliwość wypowiadania się/ oceny na temat przeprowadzonych zajęć (ankieta). 

4. Studenci są aktywnymi członkami Rady Wydziału, poprzez swoich reprezentantów mają możliwość 

zgłaszania różnych postulatów i swobodnego udziału w dyskusjach związanych z uczelnianą  

i wydziałową polityką jakości.  

5. Prace dyplomowe studentów są poddawane ocenie w programie antyplagiatowym. 
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Dodatkowo w zakresie wsparcia studentów będących osobami z niepełnosprawnością: 

Infrastruktura Uczelni jest dopasowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do 

budynku jest podjazd, wewnątrz znajduje się winda obsługująca wszystkie piętra, umożliwiająca 

sprawne poruszanie się studentów z niepełnosprawnością ruchową pomiędzy kondygnacjami 

budynku i swobodne przemieszczanie się pomiędzy salami dydaktycznymi i pracowniami. 

Osoby o różnych typach niepełnosprawności mogą ubiegać się o indywidualną organizację studiów,  

o dostosowanie formy zaliczenia do możliwości studenta.  

W ramach wsparcia studentów z niepełnosprawnością Rektor WSUS powołał swojego pełnomocnika 

ds. osób niepełnosprawnych.   

Problemy poszczególnych osób rozwiązywane są w trybie indywidualnym.  Wsparcie udostępnione 

jest na pisemny wniosek studenta. Na terenie Uczelni działa bufet, w którym dostępne są zimne 

i ciepłe posiłki przeznaczone dla osób ze specjalnymi zaleceniami żywieniowymi (alergie, 

nietolerancje pokarmowe). 

 

Dodatkowe informacje, które uczelnia uznaje za ważne dla oceny kryterium 8: 

Ze względu na zmieniająca się sytuację ekonomiczno-społeczną pozostajemy otwarci na przyjęcie 

nowych rozwiązań na rzecz studentów. Ich propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez członków 

Zespołu do spraw zapewniania jakości kształcenia, opiekuna studentów z ramienia dziekanatu, jak  

i przez samych studentów. 

Studenci ze specjalnymi potrzebami mogą liczyć na pomoc (jest ona udzielana po konsultacji ze 

studentem),  aby była dopasowana do niego indywidualnie (obecnie na Wydziale Artystycznym nie 

studiują osoby zgłaszające takie zapotrzebowania). 

 

Warto rozważyć i w raporcie odnieść się do: 

1. dostosowania systemu wsparcia do potrzeb różnych grup studentów, w tym potrzeb studentów 

z  niepełnosprawnością, 

2. zakresu i form wspierania studentów w procesie uczenia się,  

3. form wsparcia: 

a) krajowej i międzynarodowej mobilności studentów, 

b) we wchodzeniu na rynek pracy lub kontynuowaniu edukacji, 

c) aktywności studentów: sportowej, artystycznej, organizacyjnej, w zakresie przedsiębiorczości,  

4. systemu motywowania studentów do osiągania lepszych wyników w nauce oraz działalności naukowej oraz 

sposobów wsparcia studentów wybitnych, 

5. sposobów informowania studentów o systemie wsparcia, w tym pomocy materialnej, 

6. sposobu rozstrzygania skarg i rozpatrywania wniosków zgłaszanych przez studentów oraz jego skuteczności, 

7. zakresu, poziomu i skuteczności systemu obsługi administracyjnej studentów, w tym kwalifikacji kadry 

wspierającej proces kształcenia, 

8. działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa studentów, przeciwdziałania 

dyskryminacji i przemocy, zasad reagowania w przypadku zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa, 

dyskryminacji i przemocy wobec studentów, jak również pomocy jej ofiarom, 

9. współpracy z samorządem studentów i organizacjami studenckimi, 

10. sposobów, częstości i zakresu monitorowania, oceny i doskonalenia systemu wsparcia oraz motywowania 

studentów, jak również oceny kadry wspierającej proces kształcenia, a także udziału w ocenie różnych grup 

interesariuszy, w tym studentów. 
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Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji 

i osiąganych rezultatach 

Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych 

rezultatach zapewnia główna strona internetowa uczelni, strona Wydziału Artystycznego oraz 

informacje zawarte w serwisie Biura Informacji Publicznej. Na stronie głównej zamieszczone są jest 

informacje o kierunkach i specjalnościach prowadzonych na Wydziale Artystycznym oraz szczegółowe 

plany zajęć.  Znajdują się tu także sylabusy poszczególnych przedmiotów zawierające m.in. opis treści 

programowych, zakładanych celów i efektów uczenia się oraz  m.in. regulaminy studiów, pomocy 

materialnej, praktyk zawodowych. Na stronie wydziałowej z kolei publikowane są zdjęcia prac 

studenckich, można więc zapoznać się ze zweryfikowanymi już  efektami uczenia się 

w poszczególnych pracowniach projektowo-artystycznych oraz pracowniach malarstwa i rysunku.  

 

Warto rozważyć i w raporcie odnieść się do: 

1. zakresu, sposobów zapewnienia aktualności i zgodności z potrzebami różnych grup odbiorców, w tym 

przyszłych i obecnych studentów, udostępnianej publicznie informacji o warunkach przyjęć na studia, 

programie studiów, jego realizacji i osiąganych wynikach, 

2. sposobów, częstości i zakresu oceny publicznego dostępu do informacji, udziału w ocenie różnych grup 

interesariuszy, w tym studentów, a także skuteczności działań doskonalących w tym zakresie. 

 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

Polityka jakości na Wydziale Artystycznym WSUS im. prof. Michała Iwaszkiewicza obejmuje politykę 

kadrową oraz wdrażanie, monitorowanie i doskonalenie programów studiów. Ważnym elementem 

tej polityki jest stabilność zatrudnienia wybitnych specjalistów z dziedzin projektowych 

i artystycznych oraz otwartość na powierzanie części przedmiotów młodej kadrze z myślą o jej 

rozwoju. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad kierunkiem Wzornictwo pełni dziekan Wydziału 

Artystycznego przy współpracy powołanej zarządzeniem dziekana z dnia 29.09.2012 roku 

Wydziałowej Komisji do spraw Zapewnienia Jakości Kształcenia, której nazwa została zmieniona na 

Komisję ds. Jakości Kształcenia na Kierunkach Artystycznych (protokół z dnia 17.09.2018 r.). W skład 

Komisji wchodzą doświadczeni wykładowcy reprezentujący różne specjalności i prowadzący 

przedmioty związane z wzornictwem, architekturą wnętrz i malarstwem oraz pracownik 

administracyjny zatrudniony na stanowisku kierownika toku studiów artystycznych. Sprawy związane 

z jakością kształcenia porusza się na obradach Rady Wydziału Artystycznego, do której oprócz 

zatrudnionych na etacie pedagogów należą przedstawiciele studentów. Podczas posiedzeń Rady 

Wydziału reprezentanci studentów mogą wyrażać opinie dotyczące z procesu kształcenia i zgłaszać 

postulaty związane ze wspieraniem ich potrzeb w zakresie administracyjnym i dydaktycznym. 

Propozycje studentów są analizowane i dyskutowane w ramach stałego punktu obrad „Wolne głosy 

i wnioski”. Aby umożliwić szeroką dyskusję nad bieżącymi sprawami programowymi na spotkania 

Rady Wydziału Artystycznego często zapraszani są wszyscy pracownicy prowadzący zajęcia na 

kierunkach Wzornictwo i Architektura wnętrz. Wszystkie spotkania Rady Wydziału Artystycznego są 

protokołowane, a istotne propozycje i wniosku poddawane są dalszej analizie na spotkaniach Komisji 

ds. Jakości Kształcenia na Kierunkach Artystycznych. Każde spotkanie Rady Wydziału Artystycznego 

rozpoczyna odczytanie protokołu z poprzednich obrad, co daje możliwość monitorowania czy 
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zgłoszone postulaty dotyczące m.in. jakości i doskonalenia programu studiów zostały wprowadzone 

w życie. 

Propozycje zmian w programie studiów są poddane dyskusji w czasie spotkań Komisji ds. Jakości 

Kształcenia na Kierunkach Artystycznych a następnie poddane pod głosowanie na obradach Rady 

Wydziału Artystycznego. Zmian programowych dokonuje się poprzez uchwały Rady Wydziału 

Artystycznego i tak np. dla upraktycznienia kierunku Wzornictwo w dniu 17.10.2015 r. podjęto 

uchwałę zawierającą istotny zapis: „studenci pierwszego i drugiego roku studiów licencjackich 

obowiązkowo będą uczestniczyć w zajęciach pracowni dyplomującej i dwóch pracowniach 

dodatkowych”.  Taka decyzja była pochodną Uchwały Senatu WSUS z dnia 25 maja 2015 roku, która 

w punkcie. 1b. nadawała profil praktyczny kierunkom architektura wnętrz (pierwszy stopień) 

i wzornictwo (pierwszy i drugi stopień) prowadzonym w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych. 

Na Wydziale Artystycznym zostały opracowane kierunkowe efekty uczenia się dla Wzornictwa (studia 

I i II stopnia) oraz Architektury wnętrz. (Uchwała Senatu z dnia 28.09.2012 roku w sprawie określenia 

efektów kształcenia m.in. na kierunkach architektura wnętrz i wzornictwo) Ponieważ w programie 

studiów od początku stawiano nacisk na edukację w zakresie przedmiotów łączących wątki 

praktyczne z artystycznymi, więc po wprowadzeniu praktycznego profilu studiów przeprowadzono 

tylko nieznaczną modyfikację wykazu tych efektów (modyfikacji uległ program studiów na skutek 

wprowadzenia zajęć w pracowniach artystyczno-projektowych już od pierwszego roku studiów). 

Kierunkowe efekty uczenia się są przekazywane wszystkim pedagogom jako wskazówka do 

opracowania sylabusów.  

Monitorowaniu efektów uczenia się służą prace zaliczeniowe, egzaminacyjne, wystawy 

końcoworoczne, prezentacje dyplomowe, na których oprócz prac projektowych przedstawia się także 

aneksy malarsko-rysunkowe. W ten sposób dokonuje się kompleksowa ocena efektów wynikających 

z programów studiów.  

 

Podsumowując, monitorowaniu polityki jakości sprzyjają następujące narzędzia: 

− weryfikacja efektów uczenia się przez interesariuszy wewnętrznych w czasie wystaw 

i prezentacji dyplomowych 

− projekty realizowane we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (przykłady współpracy 

opisano w punkcie 6 niniejszego raportu) 

− monitorowanie zgodności programów studiów z kierunkowymi efektami uczenia się 

− ankiety wykładowców uzupełniane o bieżący dorobek artystyczno-projektowy 

− sprawozdania z obrad Rady Wydziału Artystycznego i Komisji ds. Jakości Kształcenia na 

Kierunkach Artystycznych, dyskusje i wprowadzanie w życie sygnalizowanych w czasie obrad 

postulatów 

− ankietowe badanie opinii studentów na temat jakości prowadzenia zajęć przez poszczególnych 

wykładowców 

− hospitacje 

− indywidualne rozmowy ze studentami w czasie konsultacji pracownianych 

− wewnętrzne przepisy Uczelni 

 

Warto rozważyć i w raporcie odnieść się do: 
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1. sposobów sprawowania nadzoru merytorycznego, organizacyjnego i administracyjnego nad kierunkiem 

studiów, kompetencji i zakresu odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za kierunek, w tymkompetencje 

i zakres odpowiedzialności w zakresie ewaluacji i doskonalenia jakości kształcenia na kierunku, 

2. zasad projektowania, dokonywania zmian i zatwierdzania programu studiów, 

3. sposobów i zakresu bieżącego monitorowania oraz okresowego przeglądu programu studiów na ocenianym 

kierunku oraz źródeł informacji wykorzystywanych w tych procesach, 

4. sposobów oceny osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów ocenianego kierunku, z uwzględnieniem 

poszczególnych etapów kształcenia, jego zakończenia oraz przydatności efektów uczenia się na rynku pracy 

lub w dalszej edukacji, jak też wykorzystania wyników tej oceny w doskonaleniu programu studiów, 

5. zakresu, form udziału i wpływu interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów, i interesariuszy 

zewnętrznych na doskonalenie i realizację programu studiów, 

6. sposobów wykorzystania wyników zewnętrznych ocen jakości kształcenia i sformułowanych zaleceń 

w doskonaleniu programu kształcenia na ocenianym kierunku. 
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Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów 

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem 

szczegółowych kryteriów oceny programowej 
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Mocne strony 

1. Wysoko wykwalifikowana kadra z dużym 

doświadczeniem dydaktycznym oraz 

wybitnymi osiągnięciami projektowymi 

i artystycznymi, wykazująca ponadprzeciętne 

zaangażowana w proces dydaktyczny. 

 

2. Plany studiów zakładające wieloaspektowe 

uczenie się. Kształcenie zawodowe w ramach 

określonych specjalności powiązane jest 

z rozwojem zdolności artystycznych, 

kompetencji społecznych oraz wzbogacaniem 

wiedzy teoretycznej. 

 

3. Wysoki poziom większości prac 

dyplomowych. Wieloaspektowe prezentacje 

(praca projektowa +praca teoretyczna 

+aneksy artystyczne), które umożliwiają 

wnikliwą i kompleksową weryfikację efektów 

uczenia się. 

 

4. Wieloletnia, chlubna tradycja w kształceniu 

kolejnych roczników artystów, wywiedziona z 

Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej – Scholi 

Posnaniensis, której trzon dawnej kadry 

stanowi aktualnie zespół wykładowców 

Wydziału Artystycznego.  

 

5. Ustawiczne dążenie do rozwoju Uczelni – ze 

szczególnym uwzględnieniem Wydziału 

Artystycznego. Od 2018 r. Uczelnią kierują 

nowe Władze, które w stosunkowo krótkim 

czasie zdołały podjąć szereg inicjatyw 

usprawniających funkcjonowanie Wydziału 

i Uczelni jako całości. 

 

Słabe strony 

1. Duże koszty utrzymania infrastruktury 

Uczelni, pochłaniające znaczną część 

przychodów pochodzących z czesnego. 

 

2. Zauważalna redukcja liczby studentów po 

pierwszym semestrze studiów na Wydziale 

Artystycznym, będąca w znacznej mierze 

skutkiem wysokich wymagań stawianych 

studentom. 

 

3. Ograniczenia infrastrukturalno-logistyczne, 

wynikające ze specyficznej, trudnej do 

adaptacji na cele dydaktyczne przestrzeni 

Międzynarodowych Targów Poznańskich, 

w których mieści się Uczelnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 45 

 

C
zy

n
n

ik
i z

ew
n

ęt
rz

n
e

 
Szanse 

1.Rozwijanie pracy Biura Karier i Praktyk, 

zawieranie nowych umów z interesariuszami 

zewnętrznymi, wspieranie studentów w 

zakresie staży i praktyk. 

 

2.Uzupełnianie treści programowych 

o praktyczne prezentacje i warsztaty 

realizowane we współpracy z interesariuszami 

zewnętrznymi 

 

3. Pozyskiwanie nowych interesariuszy 

zewnętrznych zainteresowanych pokazami 

i promowaniem efektów uczenia się 

studentów i absolwentów kierunku, a także 

wspieraniem procesu dydaktycznego. 

 

4. Rozwijanie współpracy zagranicznej – 

poprzez organizację staży i praktyk 

zagranicznych wykładowców oraz studentów. 

 

Zagrożenia 

1. Odczuwany niezmiennie od lat niż 

demograficzny.  

 

2. Zwiększanie limitu przyjęć kandydatów 

na uczelniach publicznych. 

 

3. Konkurencja na rynku poznańskim – 

Uniwersytet Artystyczny, School of Form 

(Uniwersytet SWPS), Collegium Da Vinci.  

 

4. Kontynuowanie nauki przez absolwentów 

studiów licencjackich na Uniwersytecie 

Artystycznym (studia bezpłatne oraz prestiż 

dyplomu uniwersyteckiego). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pieczęć uczelni) 

 

 

………………………………………………… ………………………………………… 

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki) (podpis Rektora) 

 

 

 

…………………..……., dnia …………………. 

(miejscowość) 
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Część III. Załączniki 

Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów 

Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku4 

Poziom studiów 
Rok 

studiów 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Dane sprzed  

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

Dane sprzed 

3 lat 

Bieżący rok 

akademicki 

I stopnia 

I 1 9 9 11 

II 1 2 13 5 

III 4 3 8 8 

IV 5 0 5 0 

II stopnia 
I 0 0 9 9 

II 0 2 18 11 

jednolite studia 

magisterskie 

I     

II     

III     

IV     

V     

VI     

Razem:     

 

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok 

przeprowadzenia oceny 

Poziom studiów 
Rok 

ukończenia 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli cykl 

kształcenia 

kończący się  

w danym roku 

Liczba 

absolwentów  

w danym roku  

Liczba 

studentów, 

którzy 

rozpoczęli 

cykl 

kształcenia 

kończący się 

w danym 

roku 

Liczba 

absolwentów 

w danym roku  

I stopnia 

2016/17 7 9 16 9 

2017/18 4 3 16 6 

2018/19 3 3 11 7 

II stopnia 2016/17 0 0 22 20 

 

 
4 Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów (z uwzględnieniem 

tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym kierunku). 
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2017/18 1 0 10 11 

2018/19 4 3 24 20 

jednolite studia 

magisterskie 

...     

...     

...     

Razem:     

 

 

Tabela 3. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i profilu 

określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie studiów ((Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.). 

 

Studia I-stopnia – tryb stacjonarny 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 

6 sem/180 ECTS 

+10 ECTS – praktyki* 

+ 1 ECTS - plener 

Łączna liczba godzin zajęć (Projektowanie ubioru) 3436 godz. 

Łączna liczba godzin zajęć (Proj. Biżuterii I Proj.Produktu) 3226 godz.  

Łączna liczba godzin zajęć  (Grafika Użytkowa) 3076 godz.  

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia (Projektowanie ubioru) 

 115 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia (Proj. Biżuterii I Proj. Produktu) 

111 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia (Grafika Użytkowa) 

 103 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 

umiejętności praktyczne (Projektowanie ubioru) 
138 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 

umiejętności praktyczne (Proj. Biżuterii I Proj. Produktu) 
135 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 

umiejętności praktyczne (Grafika Użytkowa) 
133 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych − w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

25 ECTS 

spec. proj. Ubioru - 27 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 

(Projektowanie ubioru) 
63 ECTS 
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Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 

(Proj. Biżuterii I Proj. Produktu)  
67 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 

(Grafika Użytkowa) 
71 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym  10 ECTS* 

Wymiar praktyk zawodowych  300/600 godzin* 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

 

 

 

 

 

60 godzin 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

 

 

 

 

 
*Od roku akademickiego 2020/21 liczba punktów ECTS przyporządkowanym praktykom wzrośnie na studiach I-stopnia do 

20, na rzecz pewnej redukcji ilości zajęć w pracowniach dodatkowych 

 

 

Studia I-stopnia – tryb niestacjonarny 

 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 

6 sem/180 ECTS 

+10 ECTS – praktyki* 

+ 1 ECTS - plener 

Łączna liczba godzin zajęć (Projektowanie ubioru) 2032* 

Łączna liczba godzin zajęć (Proj. Biżuterii I Proj. Produktu, Proj. Witrażu) 1888* 

Łączna liczba godzin zajęć  (Grafika Użytkowa) 1816* 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia (Projektowanie ubioru) 

 68 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia (Proj. Biżuterii I Proj. Produktu) 

 63 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia (Grafika Użytkowa) 

60 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 

umiejętności praktyczne (Projektowanie ubioru) 
138 ECTS 
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Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 

umiejętności praktyczne (Proj. Biżuterii I Proj. Produktu) 
135 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 

umiejętności praktyczne (Grafika Użytkowa) 
133 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych − w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

25 ECTS 

spec. proj. Ubioru - 27 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 

(Projektowanie ubioru) 
63 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 

(Proj. Biżuterii I Proj. Produktu)  
67 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 

(Grafika Użytkowa) 
71 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTSprzyporządkowana praktykom zawodowym  10 ECTS* 

Wymiar praktyk zawodowych  300/600 godzin* 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

 

 

 

 

 

60 godzin 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 

 

 

 

 

 

*  Od roku akademickiego 2020/21 liczba punktów ECTS przyporządkowanym praktykom wzrośnie na 

studiach I-stopnia do 20, na rzecz pewnej redukcji ilości zajęć w pracowniach dodatkowych 

* Każdy przedmiot na studiach niestacjonarnych prowadzony jest  wymiarze 60% liczby godzin 

adekwatnego przedmiotu na studiach stacjonarnych z wyjątkiem warsztatów doradztwa 

zawodowego, które są prowadzone w proporcji 1:1.  
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Studia II-stopnia – tryb stacjonarny 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 

4 sem/120 ECTS 

+10 ECTS – praktyki 

+ 1 ECTS - plener 

Łączna liczba godzin zajęć (Projektowanie ubioru) 1518 

Łączna liczba godzin zajęć (Pozostałe specjalności) 1428 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia (Projektowanie ubioru) 

 50 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia (Pozostałe specjalności) 

 48 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 

umiejętności praktyczne (Projektowanie ubioru) 
102 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 

umiejętności praktyczne (Pozostałe specjalności) 
102 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych − w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

9 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTSprzyporządkowana zajęciom do wyboru 

(Projektowanie ubioru) 
61 

Łączna liczba punktów ECTSprzyporządkowana zajęciom do wyboru 

(Proj. Biżuterii I Proj. Produktu)  
64 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym  10 ECTS 

Wymiar praktyk zawodowych  300 godzin 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

 

 

 

 

 

 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 
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Studia II-stopnia – tryb niestacjonarny 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba punktów 

ECTS/Liczba godzin 

Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na 

ocenianym kierunku na danym poziomie 

4 sem/120 ECTS 

+10 ECTS – praktyki 

+ 1 ECTS - plener 

Łączna liczba godzin zajęć (Projektowanie ubioru) 913* 

Łączna liczba godzin zajęć (Pozostałe specjalności) 859* 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia (Projektowanie ubioru) 

 50 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących zajęcia (Pozostałe specjalności) 

 48 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 

umiejętności praktyczne (Projektowanie ubioru) 
102 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom kształtującym 

umiejętności praktyczne (Pozostałe specjalności) 
102 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć 

z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych − w przypadku 

kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin 

innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 

9 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 

(Projektowanie ubioru) 
61 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru 

(Proj. Biżuterii I Proj. Produktu)  
64 

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym  10 ECTS 

Wymiar praktyk zawodowych  300 godzin 

W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych 

studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego. 

 

 

 

 

 

 

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: 
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* Każdy przedmiot na studiach niestacjonarnych prowadzony jest  wymiarze 60% liczby godzin 

adekwatnego przedmiotu na studiach stacjonarnych z wyjątkiem warsztatów doradztwa 

zawodowego, które są prowadzone w proporcji 1:1.  

 

Zajęcia lub grupy zajęć kształtujących umiejętności praktyczne 

Studia I-stopnia 

 

Nazwa zajęć/grupy 

zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 
Liczba punktów ECTS 

Perspektywa i 

aksonometria 

wykład/ćwiczenia 
60/36 4 

Liternictwo i podst. 

typografii 

wykład/ćwiczenia 
60/36 2 

Rysunek z el anatomii ćwiczenia 120/72 4 

Rysunek ćwiczenia 240/144 10 

Malarstwo ćwiczenia 360/216 16 

Wprowadzenie do 

graf.techn.komp 

wykład/ćwiczenia 
60/36 2 

Kompozycja brył i 

płaszczyzn 

wykład/ćwiczenia 
60/36 2 

Pracownia 

dyplomowa 

konwersatorium 

540/324 

34 – 48 

w zależności od 

pracowni 

Pracownie 

dodatkowe 

konwersatorium 
780/468 37 

Fotografia produktu wykład/ćwiczenia 60/36 5 

Reżyseria barwy i 

przestrzeni 

wykład/ćwiczenia 
30/18 1 

Media elektroniczne 

– proj. komputerowe 

 

wykład/ćwiczenia 
60/36 4 

Warsztaty 

kompetencji – 

portfolio art. 

 

wykład/ćwiczenia 8/8 1 

Rysunek projektowy 

(Biż, PP, Witr) 

wykład/ćwiczenia 
60/36 2 

Kontr. Techn. Realiz. 

(Proj.Ub) 

wykład/ćwiczenia 
150/90 7 

Struktury tekstylne 

(Proj.Ub) 

wykład/ćwiczenia 
60/36 2 

Razem: 2708/1628 133/138 
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Tabela 4. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich / 

Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu nauczyciela5 

Nazwa zajęć/grupy 

zajęć 

Forma/formy zajęć Łączna liczna godzin zajęć 

stacjonarne/niestacjonarne 

Liczba punktów ECTS 

    

    

    

    

    

    

Razem:   

 

Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach 

obcych6 

Nazwa 

programu/zajęć/grupy 

zajęć 

Forma 

realizacji 
Semestr 

Forma 

studiów 

Język 

wykładowy 

Liczba 

studentów 

(w tym 

niebędących 

obywatelami 

polskimi) 

      

      

      

 

 
5 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie, 

w przypadku, gdy absolwenci ocenianego kierunku uzyskują tytuł zawodowy inżyniera/magistra inżyniera lub w przypadku 

studiów uwzględniających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. 
6 Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów podlegających ocenie. Jeżeli 

wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli zamieścić jedynie taką informację. 
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających 

Cz. I. Dokumenty, które należy dołączyć do raportu samooceny (wyłącznie w formie elektronicznej) 

1. Program studiów dla kierunku studiów, profilu i poziomu opisany zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 

3-4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie 

studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.) 

 

WZORNICTWO  

(SPEC. GRAFIKA UŻYTKOWA)   

Studia stacjonarne 

I rok studiów 

1 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1.  Historia sztuki 20   zal. z oceną 2 

2.  Historia wzornictwa i architektury 30   zal. z oceną 2 

3.  Psychofizjologia widzenia 20   zal. z oceną 2 

4.  Perspektywa i aksonometria 10 20  zal. z oceną 2 

5.  Liternictwo i podstawy typografii 10 20  zal. z oceną 1 

6.  Rysunek  z elementami anatomii  60  zal. z oceną 2 

7.  Malarstwo  60  zal. z oceną 2 

8.  Wprowadzenie do graficznych 

technik komputerowych 

10 20  zal. z oceną 1 

9.  Kompozycja brył i płaszczyzn 10 20  zal. z oceną 2 

10. Dodatk. pracownia artystyczna  60  egzamin 3 

11. Dodatk. pracownia artystyczna II  60  egzamin 3 

12. Pracownia dyplomowa   90 egzamin 7 

13. Wychowanie fizyczne  30  zal. z oceną 0 

14. Język obcy    30 zal. z oceną 1 

Razem 580 godzin zajęć 110 350 120 3 egzaminy  

Tygodniowo 39 godzin zajęć 8 23 8  30 

  

   

2 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu 

 

Wykład Ćwicz. Kon

w. 

Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1.  Historia sztuki 20   zal z oceną 1 

2.  Historia wzornictwa i architektury 30   zal z oceną 2 

3.  Podstawy filozofii 30   egzamin 1 

4.  Psychofizjologia widzenia 20   zal. z oceną 2 

5.  Perspektywa i aksonometria 10 20  egzamin 2 

6.  Liternictwo i podstawy typografii 10 20  zal. z oceną 1 

7.  Rysunek z elementami anatomii  60  egzamin 2 

         9. Malarstwo  60  egzamin 2 

     10. Wprowadzenie do graficznych 10 20  zal. z oceną 1 
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technik komputerowych 

 11. Kompozycja brył i płaszczyzn 10 20  zal. z oceną 2 

 12. Wychowanie fizyczne  30  zal. z oceną 0 

 13. Dodatk. pracownia artystyczna  60  egzamin 3 

 14. Dodatk. pracownia artystyczna II  60  egzamin 3 

 15. Pracownia dyplomowa   90 egzamin 7 

 16. Język obcy    30 zal. z oceną 1 

Razem 610 godzin zajęć 140 350 120 7 egzaminów  

Tygodniowo 40 godzin zajęć 9 23 8   

Ogółem na I roku 1190 godzin zajęć 250 700 240 10  egzaminów 30 

Plener malarski 1 

+  szkolenie biblioteczne, szkolenie bhp, szkolenie z praw i obowiązków studenta 
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 II rok studiów 

3 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu 

 

Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1.  Historia sztuki 20   zal. z oceną 2 

2. Fotografia produktu  10 20  zal. z oceną 2 

4. Ergonomia z anatomią 30   zal. z oceną 2 

5. Rysunek  60  zal. z oceną 2 

6. Media elektroniczne – 

projektowanie komputerowe 

 

10 20  zal. z oceną 2 

7. Rzeźba  30  zal. z oceną 2 

8. Malarstwo  60  zal. z oceną 3 

9. Reżyseria barwy i przestrzeni 10 20  zal. z oceną 1 

10. Język obcy   30 zal. z oceną 1 

11.. Dodatk. pracownia artystyczna  90  egzamin 3 

12. Dodatkowa pracownia artystyczna II  90  egzamin 3 

13. Pracownia dyplomowa   90 egzamin 7 

Razem 590 godzin zajęć 80 390 120    

Tygodniowo 39 godzin zajęć 5 26 8 3 egzaminy 30 

 

 

 4 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1.  Historia sztuki 20   zal. z oceną 2 

2.  Fotografia produktu  10 20  zal. z oceną 3 

3.  Ergonomia z anatomią 30   zal. z oceną 2 

5. Rysunek  60  egzamin 2 

6. Media elektroniczne –

projektowanie komputerowe 

10 20  zal. z oceną 2 

7. Rzeźba  30  egzamin 2 

8. Malarstwo  60  egzamin 3 

9. Język obcy    30 egzamin 1 

10. Dodatk. prac. artystyczna  90  egzamin 3 

11. Dodatkowa pracownia 

artystyczna II 

 90  egzamin 3 

12. Pracownia dyplomowa   90 egzamin 7 

Razem 560 godzin zajęć 70 370 120 7 egzaminów  

Tygodniowo 38 godzin zajęć 5 25 8   

Ogółem na II roku 1150 godzin zajęć 150 760 240 10 

egzaminów 

30 
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III rok studiów 

5 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1.  Wybr. zagadnienia ze sztuki 

współczesnej 

30   zal. z oceną  3 

2.  Prawo autorskie 30   egzamin 3 

3.  Rysunek  60  zal. z oceną 3 

4.  Malarstwo  60  zal. z oceną 3 

5.  Warsztaty doradztwa 

zawodowego 

2 6  zaliczenie 1 

6.  Warsztaty kompetencji – 

portfolio artystyczne  

2 6  zaliczenie  1 

7.  Dodatkowa pracownia 

artystyczna  

 90  egzamin 7 

8.  Pracownia dyplomowa   90 egzamin 9 

Razem 376 godzin zajęć 64 222 90  3 egzaminy  

Tygodniowo 25 godzin zajęć 4 15 6  30 

  

 6 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu 

 

Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1.  Rozważania o kulturze 30   zaliczenie z 

oceną 

3 

2.  Rysunek  60  zal. z oceną 3 

3.  Malarstwo  60  zal. z oceną 3 

4.  Dodatkowa pracownia 

artystyczna  

 90  zal. z oceną 6 

5.  Pracownia dyplomowa    90 zaliczenie 11 

6.  Seminarium dyplomowe   30 zaliczenie 4 

Razem 360 godzin zajęć 30 210 120  0 egzaminów  

Tygodniowo 24 godzin zajęć 2 14 8   

Ogółem na III roku 736 godzin zajęć 94 432 210 3 egz. 30 

Rozliczenie praktyk zawodowych w całym okresie studiów – 400 godzin 10 
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WZORNICTWO 

(SPEC. PROJEKTOWANIE BIŻUTERII, PROJEKTOWANIE PRODUKTU, WITRAŻ) 

Studia stacjonarne 

I rok studiów 

1 semestr 

 

 

 

   

2 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu 

 

Wykład Ćwicz. Kon

w. 

Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1   1. Historia sztuki 20   zal z oceną 1 

 2. Historia wzornictwa i architektury 30   zal z oceną 2 

 3.. Filozofia  30   egzamin 1 

 4. Psychofizjologia widzenia 20   zal. z oceną 2 

 5. Perspektywa i aksonometria 10 20  egzamin 2 

 6. Liternictwo i podstawy typografii 10 20  zal. z oceną 1 

     7. Rysunek projektowy 10 20  zal. z oceną 1 

 8. Materiałoznawstwo 30   zal. z oceną 1 

 9. Rysunek z elementami anatomii  60  egzamin 2 

10. Malarstwo  60  egzamin 2 

11. Wprowadzenie do graficznych 

technik komputerowych 

10 20  zal. z oceną 1 

12. Kompozycja brył i płaszczyzn 10 20  zal. z oceną 2 

13. Wychowanie fizyczne  30  zal. z oceną 0 

14. Dodatk. pracownia artystyczna  60  egzamin 3 

15. Dodatk. pracownia artystyczna II  60  egzamin 3 

16. Pracownia dyplomowa   90 egzamin 5 

17. Język obcy    30 zal. z oceną 1 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1. Historia sztuki 20   zal. z oceną 2 

2. Historia wzornictwa i architektury 30   zal. z oceną 2 

3. Psychofizjologia widzenia 20   zal. z oceną 2 

4. Perspektywa i aksonometria 10 20  zal. z oceną 2 

5. Liternictwo i podstawy typografii 10 20  zal. z oceną 1 

6. Rysunek projektowy 10 20  zal. z oceną 1 

7. Materiałoznawstwo 30   zal. z oceną 1 

8 Rysunek  z elementami anatomii  60  zal. z oceną 2 

9. Malarstwo  60  zal. z oceną 2 

10. Wprowadzenie do graficznych 

technik komputerowych 

10 20  zal. z oceną 1 

11. Kompozycja brył i płaszczyzn 10 20  zal. z oceną 2 

12. Wychowanie fizyczne  30  zal. z oceną 0 

13. Dodatk. pracownia artystyczna  60  egzamin 3 

14. Dodatk. pracownia artystyczna II  60  egzamin 3 

15. Pracownia dyplomowa   90 egzamin 5 

16. Język obcy    30 zal. z oceną 1 

 

       

Razem 640 godzin zajęć 150 370 120 3 egzaminy  

Tygodniowo 43 godzin zajęć 10 25 8  30 
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Razem 670 godzin zajęć 180 370 120 7 egzaminów  

Tygodniowo 45 godzin zajęć 12 25 8   

Ogółem na I roku 1310 godzin zajęć 330 740 240 10  egzaminów 30 

Plener malarski 1 

+  szkolenie biblioteczne, szkolenie bhp, szkolenie z praw i obowiązków studenta 
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II rok studiów 

3 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu 

 

Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1. Historia sztuki 20   zal. z oceną 2 

3. Fotografia produktu  10 20  zal. z oceną 2 

4. Ergonomia z anatomią 30   zal. z oceną 2 

5. Rysunek  60  zal. z oceną 2 

6. Rzeźba  30  zal. z oceną 2 

7. Malarstwo  60  zal. z oceną 3 

8. Media elektroniczne – 

projektowanie komputerowe 

10 20  zal. z oceną 2 

9. Reżyseria barwy i przestrzeni 10 20  zal. z oceną 1 

10. Język obcy   30 zal. z oceną 1 

11. Dodatk. pracownia artystyczna  90  egzamin 3 

12. Dodatk. pracownia artystyczna II  90  egzamin 3 

13. Pracownia dyplomowa   90 egzamin 7 

Razem 590 godzin zajęć 80 390 120    

Tygodniowo 39 godzin zajęć 5 26 8 3 egzaminy 30 

 

 

 4 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1. Historia sztuki 20   zal. z oceną 2 

3. Fotografia produktu  10 20  zal. z oceną 3 

4. Ergonomia z anatomią 30   zal. z oceną 2 

5. Rysunek  60  egzamin 2 

6. Rzeźba  30  egzamin 2 

7. Malarstwo  60  egzamin 3 

8. Media elektroniczne – 

projektowanie komputerowe  

10 20  zal. z oceną 2 

9. Język obcy    30 egzamin 1 

10. Dodatk. pracownia artystyczna  90  egzamin 3 

11. Dodatk. pracownia artystyczna II  90  egzamin 3 

12. Pracownia dyplomowa   90 egzamin 7 

Razem 560 godzin zajęć 70 370 120 7 egzaminów  

Tygodniowo 38 godzin zajęć 5 25 8   

Ogółem na II roku 1150 godzin zajęć 150 760 240 10 

egzaminów 

30 
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III rok studiów 

5 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

9.  Wybr. zagadnienia ze sztuki 

współczesnej 

30   zal. z oceną  3 

10.  Prawo autorskie 30   egzamin 3 

11.  Rysunek  60  zal. z oceną 3 

12.  Malarstwo  60  zal. z oceną 3 

13.  Warsztaty doradztwa 

zawodowego 

2 6  zaliczenie 1 

14.  Warsztaty zawodowe – 

portfolio artystyczne 

2 6  zaliczenie  1 

15.  Dodatkowa pracownia 

artystyczna  

 90  egzamin 7 

16.  Pracownia dyplomowa   90 egzamin 9 

Razem 376 godzin zajęć 64 222 90 3 egzaminy  

Tygodniowo 25 godzin zajęć 4 15 6  30 

  

 6 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu 

 

Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

7.  Rozważania o kulturze 30   zaliczenie z 

oceną 

3 

8.  Rysunek  60  zal. z oceną 3 

9.  Malarstwo  60  zal. z oceną 3 

10.  Dodatkowa pracownia 

artystyczna  

 90  zal. z oceną 6 

11.  Pracownia dyplomowa II   90 zaliczenie 11 

12.  Seminarium dyplomowe   30 zaliczenie 4 

Razem 360 godzin zajęć 30 210 120  0 egzaminów  

Tygodniowo 24 godzin zajęć 2 14 8   

Ogółem na III roku 766 godzin zajęć 124 432 210 3 egz. 30 

Rozliczenie praktyk zawodowych w całym okresie studiów – 400 godzin 10 
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WZORNICTWO 

(SPEC. PROJEKTOWANIE UBIORU) 

Studia stacjonarne 

I rok 

semestr 1 

 

 

 

 

  

2 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu 

 

Wykład Ćwicz. Kon

w. 

Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1.1. Historia sztuki 20   zal z oceną 1 

2.2. Historia wzornictwa i architektury 30   zal. z oceną 2 

4.4. Podstawy filozofii 30   egzamin 1 

5.5. Psychofizjologia widzenia 20   zal. z oceną 2 

6.6. Perspektywa i aksonometria 10 20  egzamin 2 

7 7. Liternictwo i podstawy typografii 10 20  zal. z oceną 1 

8 Materiałoznawstwo 30   zal. z oceną 1 

9 Rysunek z elementami anatomii  60  egzamin 2 

10. Malarstwo  60  egzamin 2 

11. Wprowadzenie do graficznych 

technik komputerowych 

10 20  zal. z oceną 1 

12. Kompozycja brył i płaszczyzn 10 20  zal. z oceną 2 

13. Konstrukcja techn. real 5 25  zal z oceną 2 

14. Wychowanie fizyczne  30  zal. z oceną 0 

15. Dodatk. pracownia artystyczna  60  egzamin 3 

16. Dodatk. pracownia artystyczna II  60  egzamin 3 

17. Pracownia dyplomowa   90 egzamin 4 

18. Język obcy    30 zal. z oceną 1 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1 Historia sztuki 20   zal. z oceną 2 

2 Historia wzornictwa i architektury 30   zal. z oceną 2 

3 Psychofizjologia widzenia 20   zal. z oceną 2 

4 Perspektywa i aksonometria 10 20  zal. z oceną 2 

5 Liternictwo i podstawy typografii 10 20  zal. z oceną 1 

6 Materiałoznawstwo 30   zal. z oceną 1 

7 Rysunek  z elementami anatomii  60  zal. z oceną 2 

8 Malarstwo  60  zal. z oceną 2 

9 Wprowadzenie do graficznych 

technik komputerowych 

10 20  zal. z oceną 1 

10 Kompozycja brył i płaszczyzn 10 20  zal. z oceną 2 

11. Konstrukcja techn. real 5 25  zal z oceną 2 

12 Wychowanie fizyczne  30  zal. z oceną 0 

13 Dodatk. pracownia artystyczna  60  egzamin 3 

14 Dodatkowa pracownia art. II  60  egzamin 3 

15 Pracownia dyplomowa   90 egzamin 4 

16 Język obcy    30 zal. z oceną 1 

Razem 640 godzin zajęć 145 375 120 3 egzaminy  

Tygodniowo 43 godzin zajęć 10 25 8   

 30 
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Razem 670 godzin zajęć 175 375 120 6 egzaminów  

Tygodniowo 45 godzin zajęć 12 25 8   

Ogółem na I roku 1310 godzin zajęć 320 750 240 10 egzaminów 30 

Plener malarski 1 

+  szkolenie biblioteczne, szkolenie bhp, szkolenie z praw i obowiązków studenta 
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II rok studiów 

3 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu 

 

Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1.  Historia sztuki 20   zal. z oceną 2 

2.  Fotografia produktu  10 20  zal. z oceną 2 

4. Ergonomia z anatomią 30   zal. z oceną 2 

5 Konstrukcja – techniki realizacyjne 5 25  zal. z oceną 1 

6. Rysunek  60  zal. z oceną 2 

7. Rzeźba  30  zal. z oceną 2 

8. Malarstwo  60  zal. z oceną 3 

9 Media elektroniczne – 

projektowanie komputerowe  

10 20  zal. z oceną 2 

10. Wybr. zagadnienia z historii 

ubioru 

30   zal. z oceną 1 

11. Reżyseria barwy i przestrzeni 10 20  zal. z oceną 1 

12. Język obcy    30  1 

13. Dodatk. prac. artystyczna  90  egzamin 3 

14. Dodatk. prac. artystyczna II  90  egzamin 3 

15. Pracownia dyplomowa   90 egzamin 5 

Razem 650 godzin zajęć 115 415 120    

Tygodniowo 44 godziny zajęć 8 28 8 3 egzaminy 30 

 

 

 4 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1.  Historia sztuki 20   zal. z oceną 2 

3. Fotografia produktu  10 20  zal. z oceną 3 

4. Ergonomia z anatomią 30   zal. z oceną 2 

5. Rysunek  60  egzamin 2 

6. Konstrukcja – techniki 

realizacyjne 

5 25  zal. z oceną 1 

7. Rzeźba  30  egzamin 2 

8. Malarstwo  60  egzamin 3 

 Media elektroniczne – 

projektowanie komputerowe  

10 20  zal. z oceną 2 

9. Wybr. zagadnienia z historii 

ubioru 

30   zal. z oceną 1 

10. Język obcy    30 egzamin 1 

11. Dodatk. prac. artystyczna  60  egzamin 3 

12. Dodatk. prac. artystyczna  60  egzamin 3 

13. Pracownia dyplomowa   90 egzamin 5 

Razem 620 godzin zajęć 105 395 120 7 egzaminów  

Tygodniowo 41 godzin zajęć 7 26 8   

Ogółem na II roku 1270 godzin zajęć 220 810 240 10 

egzaminów 

30 
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III rok studiów 

5 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

17.  Wybrane zagadn. ze sztuki 

współcz. 

30   zal. z oceną 3 

18.  Prawo autorskie 30   egzamin 3 

19.  Rysunek  60  zal. z oceną 3 

20.  Malarstwo  60  zal. z oceną 3 

21.  Struktury tekstylne 5 25  zal z oceną 1 

22.  Warsztaty doradztwa 

zawodowego 

2 6  zaliczenie 1 

23.  Warsztaty zawodowe – 

portfolio artystyczne 

2 6  zaliczenie  1 

24.  Dodatkowa pracownia 

artystyczna  

 90  egzamin 7 

25.  Konstrukcja-techniki 

realizacyjne 

5 25  zaliczenie 1 

26.  Pracownia dyplomowa   90 egzamin 7 

Razem 436 godzin zajęć 74 272 90  3 egzaminy  

Tygodniowo 29 godzin zajęć 5 18 6  30 

  

 6 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu 

 

Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

13.  Rozważania o kulturze 30   zaliczenie z 

oceną 

3 

14.  Rysunek  60  zal. z oceną 3 

15.  Struktury tekstylne 5 25  zal. z oceną 1 

16.  Konstrukcja-techniki realizacyjne 5 25  zal. z oceną 1 

17.  Malarstwo  60  zal. z oceną 3 

18.  Dodatkowa pracownia 

artystyczna  

 90  zal. z oceną 6 

19.  Pracownia dyplomowa   90 zaliczenie 9 

20.  Seminarium dyplomowe   30 zaliczenie 4 

Razem 420 godzin zajęć 40 260 120  0 egzaminów  

Tygodniowo 28 godzin zajęć 3 17 8   

Ogółem na III roku 856 godzin zajęć 114 532 210 3 egz. 30 

Rozliczenie praktyk zawodowych w całym okresie studiów – 400 godzin 10 
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WZORNICTWO  

(SPEC. GRAFIKA UŻYTKOWA)  

Studia  niestacjonarne 

I rok studiów 

1 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

10.  Historia sztuki 12   zal. z oceną 2 

11.  Historia wzornictwa i architektury 18   zal. z oceną 2 

12.  Psychofizjologia widzenia 12   zal. z oceną 2 

13.  Perspektywa i aksonometria 6 12  zal. z oceną 2 

14.  Liternictwo i podstawy typografii 6 12  zal. z oceną 1 

15.  Rysunek  z elementami anatomii  36  zal. z oceną 2 

16.  Malarstwo  36  zal. z oceną 2 

17.  Wprowadzenie do graficznych 

technik komputerowych 

6 12  zal. z oceną 1 

18.  Kompozycja brył i płaszczyzn 6 12  zal. z oceną 2 

12. Dodatk. pracownia artystyczna  36  egzamin 3 

13. Dodatk. pracownia artystyczna II  36  egzamin 3 

14. Pracownia dyplomowa   54 egzamin 7 

15. Język obcy    18 zal. z oceną 1 

Razem 330 godzin zajęć 66 192 72 3 egzaminy 30 

  

   

2 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu 

 

Wykład Ćwicz. Kon

w. 

Forma  

zaliczenia 

ECTS 

8.  Historia sztuki 12   zal z oceną 1 

9.  Historia wzornictwa i architektury 18   zal z oceną 2 

10.  Podstawy filozofii 18   egzamin 1 

11.  Psychofizjologia widzenia 12   zal. z oceną 2 

12.  Perspektywa i aksonometria 6 12  egzamin 2 

13.  Liternictwo i podstawy typografii 6 12  zal. z oceną 1 

14.  Rysunek z elementami anatomii  36  egzamin 2 

         9. Malarstwo  36  egzamin 2 

     10. Wprowadzenie do graficznych 

technik komputerowych 

6 12  zal. z oceną 1 

 11. Kompozycja brył i płaszczyzn 6 12  zal. z oceną 2 

 13. Dodatk. pracownia artystyczna  36  egzamin 3 

 14. Dodatk. pracownia artystyczna  36  egzamin 3 

 15. Pracownia dyplomowa   54 egzamin 7 

 16. Język obcy    18 zal. z oceną 1 

Razem 348 godzin zajęć 84 192 72 7 egzaminów  

Ogółem na I roku 678 godzin zajęć 150 384 144 10  egzaminów 30 

Plener malarski 1 

+   szkolenie bhp, szkolenie z praw i obowiązków studenta 
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 II rok studiów 

3 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu 

 

Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

2.  Historia sztuki 12   zal. z oceną 2 

2. Fotografia produktu  6 12  zal. z oceną 2 

3. Ergonomia z anatomią 18   zal. z oceną 2 

4. Rysunek  36  zal. z oceną 2 

5. Media elektroniczne – 

projektowanie komputerowe 

6 12  zal. z oceną 2 

6. Rzeźba  18  zal. z oceną 2 

7. Malarstwo  36  zal. z oceną 3 

8. Reżyseria barwy i przestrzeni 6 12  zal. z oceną 1 

9. Język obcy   18 zal. z oceną 1 

10.. Dodatk. pracownia artystyczna  54  egzamin 3 

11. Dodatkowa pracownia artystyczna II  54  egzamin 3 

12. Pracownia dyplomowa   54 egzamin 7 

Razem 354 godzin zajęć 48 234 72 3 egzaminy   

 

 

 4 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

4.  Historia sztuki 12   zal. z oceną 2 

5.  Fotografia produktu  6 12  zal. z oceną 3 

6.  Ergonomia z anatomią 18   zal. z oceną 2 

7.  Rysunek  36  egzamin 2 

8.  Media elektroniczne –

projektowanie komputerowe 

6 12  zal. z oceną 2 

9.  Rzeźba  18  egzamin 2 

10.  Malarstwo  36  egzamin 3 

11.  Język obcy    18 egzamin 1 

12.  Dodatk. prac. artystyczna  54  egzamin 3 

13.  Dodatkowa pracownia 

artystyczna II 

 54  egzamin 3 

14.  Pracownia dyplomowa   54 egzamin 7 

Razem 336 godzin zajęć 42 222 72 7 egzaminów  

Ogółem na II roku 690 godzin zajęć 90 456 144 10 

egzaminów 

30 
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III rok studiów 

5 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1. Wybr. zagadnienia ze sztuki 

współczesnej 

18   zal. z oceną 3 

2. Prawo autorskie  18   egzamin 3 

3, Rysunek  36  zal. z oceną 3 

4. Malarstwo  36  zal. z oceną 3 

5. Warsztaty doradztwa 

zawodowego 

2 6  zaliczenie 1 

6. Warsztat kompetencji – potrfolio 

artystyczne 

2 6  zaliczenie 1 

7. Dodatkowa pracownia artystyczna  54  egzamin 7 

8. Pracownia dyplomowa   54 egzamin 9 

Razem 232 godzin zajęć 40 138 54 3 egzaminy 30 

 

6 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu 

 

Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1.  Rozważania o kulturze 18   zal z oceną  3 

2. Rysunek  36  zal z oceną 3 

3. Malarstwo  36  zal z oceną 3 

4. Dodatkowa pracownia artystyczna  54  zal z oceną 6 

6. Pracownia dyplomowa   54 zaliczenie 11 

7. Seminarium dyplomowe   18 zaliczenie 4 

Razem 216 godzin zajęć 18 126 72 0 

egzaminów 

 

Ogółem na III roku 448 godzin zajęć 58 264 126 3 egzaminy 30 

Rozliczenie praktyk zawodowych w całym okresie studiów – 400 godzin 1 
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WZORNICTWO 

(SPEC. PROJEKTOWANIE BIŻUTERII, PROJEKTOWANIE PRODUKTU, WITRAŻ) 

Studia niestacjonarne 

I rok studiów 

semestr 1 

 

   

2 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu 

 

Wykład Ćwicz. Kon

w. 

Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1   1. Historia sztuki 12   zal z oceną 1 

  Historia wzornictwa i architektury 18   zal z oceną 2 

 3. Podstawy filozofii 18   egzamin 1 

 4. Psychofizjologia widzenia 12   zal. z oceną 2 

 5. Perspektywa i aksonometria 6 12  egzamin 2 

 6. Liternictwo i podstawy typografii 6 12  zal. z oceną 1 

     7. Rysunek projektowy 6 12  zal. z oceną 1 

8. Materiałoznawstwo 18   zal. z oceną 1 

9. Rysunek z elementami anatomii  36  egzamin 2 

10. Malarstwo  36  egzamin 2 

11. Wprowadzenie do graficznych 

technik komputerowych 

6 12  zal. z oceną 1 

12. Kompozycja brył i płaszczyzn 6 12  zal. z oceną 2 

13. Dodatk. pracownia artystyczna  36  egzamin 3 

14. Dodatk. pracownia artystyczna II  36  egzamin 3 

15. Pracownia dyplomowa   54 egzamin 5 

16. Język obcy    18 zal. z oceną 1 

Razem 384 godzin zajęć 108 204 72 7 egzaminów  

Ogółem na I roku 750 godzin zajęć 198 408 144 10  egzaminów 30 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1. Historia sztuki 12   zal. z oceną 2 

 Historia wzornictwa i architektury 18   zal. z oceną 2 

4. Psychofizjologia widzenia 12   zal. z oceną 2 

5. Perspektywa i aksonometria 6 12  zal. z oceną 2 

6. Liternictwo i podstawy typografii 6 12  zal. z oceną 1 

7. Rysunek projektowy 6 12  zal. z oceną 1 

8. Materiałoznawstwo 18   zal. z oceną 1 

9. Rysunek  z elementami anatomii  36  zal. z oceną 2 

10. Malarstwo  36  zal. z oceną 2 

11. Wprowadzenie do graficznych 

technik komputerowych 

6 12  zal. z oceną 1 

12. Kompozycja brył i płaszczyzn 6 12  zal. z oceną 2 

13. Dodatk. pracownia artystyczna  36  egzamin 3 

 Dodatk. pracownia artystyczna II  36  egzamin 3 

14. Pracownia dyplomowa   54 egzamin 5 

15. Język obcy    18 zal. z oceną 1 

 

       

Razem 366 godzin zajęć 90 204 72 3 egzaminy  

 30 
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Plener malarski 1 

+   szkolenie bhp, szkolenie z praw i obowiązków studenta 
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II rok studiów 

3 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu 

 

Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1. Historia sztuki 12   zal. z oceną 2 

2. Fotografia produktu  6 12  zal. z oceną 2 

3. Ergonomia z anatomią 18   zal. z oceną 2 

4. Rysunek  36  zal. z oceną 2 

5. Rzeźba  18  zal. z oceną 2 

6. Malarstwo  36  zal. z oceną 3 

7. Media elektroniczne – 

projektowanie komputerowe 

6 12  zal. z oceną 2 

8. Reżyseria barwy i przestrzeni 6 12  zal. z oceną 1 

9. Język obcy   18 zal. z oceną 1 

10. Dodatk. pracownia artystyczna  54  egzamin 3 

11. Dodatk. pracownia artystyczna II  54  egzamin 3 

12. Pracownia dyplomowa   54 egzamin 7 

Razem 354 godzin zajęć 48 234 72 3 egzaminy   

 

 

 4 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1. Historia sztuki 12   zal. z oceną 2 

2. Fotografia produktu  6 12  zal. z oceną 3 

3. Ergonomia z anatomią 18   zal. z oceną 2 

4. Rysunek  36  egzamin 2 

5. Rzeźba  18  egzamin 2 

6. Malarstwo  36  egzamin 3 

7. Media elektroniczne – 

projektowanie komputerowe  

6 12  zal. z oceną 2 

9. Język obcy    18 egzamin 1 

10. Dodatk. pracownia artystyczna  54  egzamin 3 

11. Dodatk. pracownia artystyczna II  54  egzamin 3 

12. Pracownia dyplomowa   54 egzamin 7 

Razem 336 godzin zajęć 42 222 72 7 egzaminów  

Ogółem na II roku 690 godzin zajęć 90 456 144 10 

egzaminów 

30 
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III rok studiów 

5 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1. Wybr. zagadnienia ze sztuki 

współczesnej 

18   zal z oceną 3 

2. Prawo autorskie  18   egzamin 3 

3, Rysunek  36  zal. z oceną 3 

4. Malarstwo  36  zal. z oceną 3 

5. Warsztaty doradztwa 

zawodowego 

2 6  zaliczenie 1 

6. Warsztat kompetencji – potrfolio 

artystyczne 

2 6  zaliczenie 1 

7. Dodatkowa pracownia artystyczna  54  egzamin 7 

8. Pracownia dyplomowa   54 egzamin 9 

Razem 232 godzin zajęć 40 138 54 3 egzaminy 30 

 

6 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu 

 

Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

2.  Rozważania o kulturze 18   zal z oceną  3 

2. Rysunek  36  zal z oceną 3 

3. Malarstwo  36  zal z oceną 3 

4. Dodatkowa pracownia artystyczna  54  zal z oceną 6 

6. Pracownia dyplomowa   54 zaliczenie 11 

7. Seminarium dyplomowe   18 zaliczenie 4 

Razem 216 godzin zajęć 18 126 72 0 

egzaminów 

 

Ogółem na III roku 448 godzin zajęć 58 264 126 3 egzaminy 30 

Rozliczenie praktyk zawodowych w całym okresie studiów – 400 godzin 10 
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WZORNICTWO 

(SPEC. PROJEKTOWANIE UBIORU) 

Studia niestacjonarne 

I rok 

Semestr 1 

 

 

 

 

  

2 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu 

 

Wykład Ćwicz. Kon

w. 

Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1 Historia sztuki 12   zal z oceną 1 

2 Historia wzornictwa i architektury 18   zal. z oceną 2 

3 Podstawy filozofii 18   egzamin 1 

4 Psychofizjologia widzenia 12   zal. z oceną 2 

5 Perspektywa i aksonometria 6 12  egzamin 2 

6 Liternictwo i podstawy typografii 6 12  zal. z oceną 1 

7 Materiałoznawstwo 18   zal. z oceną 1 

8 Rysunek z elementami anatomii  36  egzamin 2 

9 Malarstwo  36  egzamin 2 

10 Wprowadzenie do graficznych 

technik komputerowych 

6 12  zal. z oceną 1 

11 Kompozycja brył i płaszczyzn 6 12  zal. z oceną 2 

12 Konstrukcja techn. real 3 15  zal z oceną 2 

13 Dodatk. pracownia artystyczna  36  egzamin 3 

14 Dodatk. pracownia artystyczna  36  egzamin 3 

15 Pracownia dyplomowa   54 egzamin 4 

16 Język obcy    18 zal. z oceną 1 

Razem 384 godzin zajęć 105 207 72 7 egzaminów  

Ogółem na I roku 750 godzin zajęć 192 414 144 10 egzaminów 30 

Plener malarski 1 

+   szkolenie bhp, szkolenie z praw i obowiązków studenta 

 

 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1 Historia sztuki 12   zal. z oceną 2 

2 Historia wzornictwa i architektury 18   zal. z oceną 2 

3 Psychofizjologia widzenia 12   zal. z oceną 2 

4 Perspektywa i aksonometria 6 12  zal. z oceną 2 

5 Liternictwo i podstawy typografii 6 12  zal. z oceną 1 

6 Materiałoznawstwo 18   zal. z oceną 1 

7 Rysunek  z elementami anatomii  36  zal. z oceną 2 

8 Malarstwo  36  zal. z oceną 2 

9 Wprowadzenie do graficznych 

technik komputerowych 

6 12  zal. z oceną 1 

10 Kompozycja brył i płaszczyzn 6 12  zal. z oceną 2 

11. Konstrukcja techn. real 3 15  zal z oceną 2 

12 Dodatk. pracownia artystyczna  36  egzamin 3 

13 Dodatkowa pracownia art. II  36  egzamin 3 

14 Pracownia dyplomowa   54 egzamin 4 

15 Język obcy    18 zal. z oceną 1 

Razem 366 godzin zajęć 87 207 72 3 egzaminy 30 
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II rok studiów 

3 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu 

 

Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

3.  Historia sztuki 12   zal. z oceną 2 

4.  Fotografia produktu  6 12  zal. z oceną 2 

4 Ergonomia z anatomią 18   zal. z oceną 2 

5 Konstrukcja – techniki realizacyjne 3 15  zal. z oceną 1 

6 Rysunek  36  zal. z oceną 2 

7 Rzeźba  18  zal. z oceną 2 

8 Malarstwo  36  zal. z oceną 3 

9 Media elektroniczne – 

projektowanie komputerowe  

6 12  zal. z oceną 2 

10 Wybr. zagadnienia z historii 

ubioru 

18   zal. z oceną 1 

11. Reżyseria barwy i przestrzeni 6 12  zal. z oceną 1 

12. Język obcy    18 zal. z oceną 1 

13. Dodatk. prac. artystyczna  54  egzamin 3 

14. Dodatk. prac. artystyczna II  54  egzamin 3 

15. Pracownia dyplomowa   54 egzamin 5 

Razem 390 godzin zajęć 69 249 72 3 egzaminy   

 

 4 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

2.  Historia sztuki 12   zal. z oceną 2 

3. Fotografia produktu  6 12  zal. z oceną 3 

4. Ergonomia z anatomią 18   zal. z oceną 2 

5. Rysunek  36  egzamin 2 

6. Konstrukcja – techniki 

realizacyjne 

3 15  zal. z oceną 1 

7. Rzeźba  18  egzamin 2 

8. Malarstwo  36  egzamin 3 

9. Media elektroniczne – 

projektowanie komputerowe  

6 12  zal. z oceną 2 

10. Wybr. zagadnienia z historii 

ubioru 

18   zal. z oceną 1 

11. Język obcy    18 egzamin 1 

12. Dodatk. prac. artystyczna  54  egzamin 3 

13. Dodatk. prac. artystyczna  54  egzamin 3 

14. Pracownia dyplomowa   54 egzamin 5 

Razem 372 godzin zajęć 63 237 72 7 egzaminów  

Ogółem na II roku 762 godzin zajęć 132 486 144 10 

egzaminów 

30 
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III rok studiów 

5 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1. Wybr. zagadnienia ze sztuki 

współczesnej 

18   zal z oceną 3 

2. Prawo autorskie  18   egzamin 3 

3, Rysunek  36  zal. z oceną 3 

4. Malarstwo  36  zal. z oceną 3 

5. Warsztaty doradztwa 

zawodowego 

2 6  zaliczenie 1 

6. Warsztat kompetencji – potrfolio 

artystyczne 

2 6  zaliczenie 1 

7. Dodatkowa pracownia artystyczna  54  egzamin 7 

8. Pracownia dyplomowa   54 egzamin 7 

9 Konstrukcja –techniki realizacyjne 3 15  zal. z oceną 1 

10. Struktury tekstylne 3 15  zal. z oceną 1 

Razem 268 godzin zajęć 46 168 54 3 egzaminy 30 

 

6 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu 

 

Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

3.  Rozważania o kulturze 18   zal z oceną  3 

2. Rysunek  36  zal z oceną 3 

3. Malarstwo  36  zal z oceną 3 

4. Dodatkowa pracownia artystyczna  54  zal z oceną 6 

6. Pracownia dyplomowa   54 zaliczenie 9 

7. Seminarium dyplomowe   18 zaliczenie 4 

8. Struktury tekstylne 3 15  zal z oceną 1 

9 Konstrukcja –techniki realizacyjne 3 15  zal z oceną 1 

Razem 252 godzin zajęć 24 156 72 0 

egzaminów 

 

Ogółem na III roku 520 godzin zajęć 70 324 126 3 egzaminy 30 

Rozliczenie praktyk zawodowych w całym okresie studiów – 400 godzin 10 
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STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

WZORNICTWO  

(SPEC. PROJEKTOWANIE PRODUKTU, GRAFIKA UŻYTKOWA, PROJEKTOWANIE BIŻUTERII, 

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ) 

Studia stacjonarne 

I rok studiów  

1 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1.  Wybrane zagadn. ze sztuki 

współczesnej 

30   egzamin  2 

2.  Rysunek  60  zal. z oceną 2 

3.  Malarstwo  60  zal. z oceną 3 

4.  Media elektroniczne- 

projektowanie komputerowe 

10 20  zal. z oceną 2 

5. Historia Wzornictwa i 

Architektury 

30   zal. z oceną 2 

6. Psychofizjologia widzenia 20   zal. z oceną 2 

7. Wybrana pracownia artystyczna  60  egzamin 5 

8. Ergonomia z anatomią 30   zal. .z oceną 2 

9. Pracownia dyplomowa   90 egzamin 9 

10. Warsztaty doradztwa 

zawodowego 

2 6  zaliczenie 1 

Razem 418 godzin zajęć 122 206 90 3 egzaminy  

Tygodniowo 28 godzin zajęć 8 14 6  30 

2 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1. Wybrane zagadnienia z historii 

sztuki współczesnej 

30   zal. z oceną  2 

2. Rysunek  60  egzamin 3 

3. Malarstwo  60  egzamin 3 

4. Media elektroniczne – 

projektowanie komputerowe 

10 20  zal. z oceną 2 

5. Historia Wzornictwa i 

Architektury 

30   zal. z oceną 2 

6 Psychofizjologia widzenia 20   zal. z oceną 2 

7 Filozofia 30   egzamin 1 

8 Ergonomia z anatomią 30   zal. z oceną 2 

9 Wybrana pracownia 

artystyczna 

 60  egzamin 5 

10 Pracownia dyplomowa   90 egzamin 8 

Razem 440 godzin zajęć 150 200 90  4  egzam.  

Tygodniowo 29 godzin zajęć 10 13 6   

Ogółem na I roku 858 godzin zajęć 272 406 180 7 egzam. 30 

Plener malarski  1 
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II rok studiów 

3 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1 Rysunek  60  zal. z oceną 5 

2 Malarstwo  60  zal. z oceną 6 

3 Pracownia dyplomowa   90 egzamin 14 

4 Wybrana pracownia artystyczna  60  egzamin 5 

Razem 270 godzin zajęć  180 90   

Tygodniowo 18 godzin zajęć 0 12 6 2 egzaminy 30 

 

 

4 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu 

 

Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1.  Pracownia dyplomowa   90 zaliczenie 14 

2.  Seminarium dyplomowe   30 zaliczenie 4 

3.  Rysunek  60  zal. z oceną 4 

4.  Malarstwo  60  zal. z oceną 4 

5.  Wybrana pracownia artystyczna  60  zal. z oceną 4 

Razem 300 godzin zajęć  180 120  30 

Tygodniowo 20 godzin zajęć  12 8 0 egz.  

Ogółem na II roku 570  godzin zajęć   360 210 2 egzaminy  

Rozliczenie praktyk zawodowych w całym okresie studiów – 400 godzin 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 78 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

WZORNICTWO 

(SPEC. PROJEKTOWANIE UBIORU) 

Studia stacjonarne 

I rok studiów  

1 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1. Wybrane zagadn. ze sztuki 

współczesnej 

30   zal. z oceną 2 

2. Rysunek  60  zal. z oceną 2 

3. Malarstwo  60  zal. z oceną 3 

4. Media elektroniczne – 

projektowanie komputerowe 

10 20  zal. z oceną 2 

5 Historia Wzornictwa i 

architektury 

30   zal. z oceną 2 

6 Psychofizjologia widzenia 20   zal. z oceną 2 

7. Wybrana pracownia artystyczna  60  egzamin 5 

8. Ergonomia z anatomią 30   zal. z oceną 2 

9 Konstrukcja 5 25  zal. z oceną 1 

10. Pracownia dyplomowa   90 egzamin 8 

11 Warsztaty doradztwa 

zawodowego 

2 6  zaliczenie 1 

Razem 440 godzin zajęć 125 226 90   

Tygodniowo 29 godzin zajęć 8 15 6 2 egzaminy 30 

2 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1. Wybrane zagadnienia z historii 

sztuki i kultury 

30   egzamin 2 

2. Rysunek  60  egzamin 3 

3. Malarstwo  60  egzamin 3 

4. Media elektroniczne – 

projektowanie komputerowe 

10 20  zal. z oceną 2 

5. Historia wzornictwa i 

architektury 

30   egzamin 2 

6 Psychofizjologia widzenia 20   zal. z oceną 2 

7 Filozofia 30    1 

8 Ergonomia z anatomią 30   zal. z oceną 2 

9 Konstrukcja 5 25  zal. z oceną 1 

10 Wybrana pracownia 

artystyczna 

 60  egzamin 5 

11 Pracownia dyplomowa   90 egzamin 7 

Razem 470 godzin zajęć 155 225 90  6 egzam.  

Tygodniowo 31 godzin zajęć 10 15 6   

Ogółem na I roku 910 godzin zajęć 280 450 180 8 egzam. 30 

Plener malarski 1 
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II rok studiów 

3 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1 Rysunek  60  zal. z oceną 5 

2 Malarstwo  60  zal. z oceną 6 

3 Konstrukcja 5 25  zal. z oceną 1 

4 Wybrana pracownia artystyczna  60  egzamin 5 

5 Pracownia dyplomowa   90 egzamin 13 

Razem 300 godzin zajęć 5 205 90   

Tygodniowo 20 godzin zajęć 0 14 6 1 egzamin 30 

 

  4 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu 

 

Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

6.  Pracownia dyplomowa   90 zaliczenie 14 

7.  Seminarium dyplomowe   30 zaliczenie 4 

8.  Rysunek  60  zal. z oceną 4 

9.  Malarstwo  60  zal. z oceną 4 

10.  Wybrana pracownia artystyczna  60  zal. z oceną 4 

Razem 300 godzin zajęć  180 120  30 

Tygodniowo 20 godzin zajęć  12 8 0 egz.  

Ogółem na II roku 600  godzin zajęć  5 385 210 2 egzaminy  

Rozliczenie praktyk zawodowych w całym okresie studiów – 400 godzin 10 
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STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

WZORNICTWO 

(SPEC. PROJEKTOWANIE PRODUKTU, GRAFIKA UŻYTKOWA, PROJEKTOWANIE BIŻUTERII, 

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ) 

Studia niestacjonarne 

I rok studiów  

1 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

5.  Wybrane zagadnienia ze sztuki 

współczesnej  

18   zal. z oceną 2 

6.  Rysunek  36  zal. z oceną 2 

7.  Malarstwo  36  zal. z oceną 3 

8.  Media elektroniczne- 

projektowanie komputerowe 

6 12  zal. z oceną 2 

5 Historia wzornictwa i 

architektury 

18    2 

6 Psychofizjologia widzenia 12   zal. z oceną 2 

7 Wybrana pracownia artystyczna  36  egzamin 5 

8 Ergonomia z anatomią 18   zal. .z oceną 2 

9 Pracownia dyplomowa   54 egzamin 9 

10 Warsztaty doradztwa 

zawodowego 

2 5  zaliczenie 1 

Razem 253 godzin zajęć 74 125 54 2 egzaminy 30 

 

2 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1. Wybrane zagadn. z historii 

sztuki i kultury 

18   zal. z oceną 2 

2. Rysunek  36  egzamin 3 

3. Malarstwo  36  egzamin 3 

4. Media elektroniczne – 

projektowanie komputerowe 

6 12  zal. z oceną 2 

5 Historia wzornictwa i 

architektury 

18    2 

6 Psychofizjologia widzenia 12   zal. z oceną 2 

7 Filozofia 18   egzamin 1 

8 Ergonomia z anatomią 18   zal. z oceną 2 

9 Wybrana pracownia 

artystyczna 

 36  egzamin 5 

10 Pracownia dyplomowa   54 egzamin 8 

Razem 264 godzin zajęć 90 120 54  5 egzam.  

Ogółem na I roku 517 godzin zajęć 164 245 108 8 egzam. 30 

Plener malarski 1 
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II rok studiów 

3 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1 Rysunek  36  zal. z oceną 5 

2 Malarstwo  36  zal. z oceną 6 

3 Wybrana pracownia artystyczna  36  egzamin 5 

4. Pracownia dyplomowa   54 egzamin 14 

Razem 162 godzin zajęć  108 54 2 egzaminy 30 

 

 

  4 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu 

 

Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

11.  Pracownia dyplomowa   54 zaliczenie 14 

12.  Seminarium dyplomowe   18 zaliczenie 4 

13.  Rysunek  36  zal. z oceną 4 

14.  Malarstwo  36  zal. z oceną 4 

15.  Wybrana pracownia artystyczna  36  zal. z oceną 4 

Razem 180 godzin zajęć  108 72  30 

Ogółem na II roku 342 godzin zajęć   216 126 2 egzaminy  

Rozliczenie praktyk zawodowych w całym okresie studiów – 400 godzin 10 
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STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

WZORNICTWO 

SPECJ: PROJEKTOWANIE UBIORU 

Studia niestacjonarne 

I rok studiów  

1 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1. Wybr. zagadn. ze sztuki współcz. 18   egzamin 2 

2. Rysunek  36  zal. z oceną 2 

3. Malarstwo  36  zal. z oceną 3 

4. Media elektroniczne – 

projektowanie komputerowe 

6 12  zal. z oceną 2 

5 Historia wzornictwa i 

architektury 

18   zal. z oceną 2 

6 Psychofizjologia widzenia 12   zal. z oceną 2 

7. Wybrana pracownia artystyczna  36  egzamin 5 

8. Ergonomia z anatomią 18   zal. z oceną 2 

9 Konstrukcja 3 15  zal. z oceną 1 

10 Pracownia dyplomowa   54 egzamin 8 

11 Warsztaty doradztwa 

zawodowego 

2 5  zaliczenie 1 

Razem 271 godzin zajęć 77 140 54 3 egzaminy 30 

 

2 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1 Wybrane zagadn. z historii 

sztuki i kultury 

18   zal. z oceną 2 

2. Rysunek  36  egzamin 3 

3. Malarstwo  36  egzamin 3 

4. Media elektroniczne – 

projektowanie komputerowe 

6 12  zal. z oceną 2 

5. Historia wzornictwa i 

architektury 

18   zal. z oceną 2 

6 Psychofizjologia widzenia 12   zal. z oceną 2 

7 Filozofia 18   egzamin 1 

8 Ergonomia z anatomią 18   zal. z oceną 2 

9 Konstrukcja 3 15  zal. z oceną 1 

10 Wybrana pracownia 

artystyczna 

 36  egzamin 5 

11 Pracownia dyplomowa   54 egzamin 7 

Razem 282 godzin zajęć 93 135 54 4 egzam.  

Ogółem na I roku 553 godzin zajęć 170 275 108 7 egzam. 30 

Plener malarski 1 
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II rok studiów 

3 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

1 Rysunek  36  zal. z oceną 5 

2 Malarstwo  36  zal. z oceną 6 

3 Konstrukcja 3 15  zal. z oceną 1 

4 Pracownia dyplomowa   54 egzamin 13 

 Wybrana pracownia artystyczna  36  egzamin  5 

Razem 180 godzin zajęć 3 123 54 2 egzaminy  

 

 

  4 semestr 

L.p. Nazwa przedmiotu 

 

Wykład Ćwiczenia Konw. Forma  

zaliczenia 

ECTS 

16.  Pracownia dyplomowa   54 zaliczenie 14 

17.  Seminarium dyplomowe   18 zaliczenie 4 

18.  Rysunek  36  zal. z oceną 4 

19.  Malarstwo  36  zal. z oceną 4 

20.  Wybrana pracownia artystyczna  36  zal. z oceną 4 

Razem 180 godzin zajęć  108 72  30 

Ogółem na II roku 360 godzin zajęć  3 231 126 2 egzaminy  

Rozliczenie praktyk zawodowych w całym okresie studiów – 400 godzin  1 
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2. Obsada zajęć na kierunku, poziomie i profilu w roku akademickim, w którym przeprowadzana 

jest ocena:  

1) prof. dr hab. Banachowicz Andrzej – Pracownia projektowania biżuterii, 

Psychofizjologia widzenia,  Reżyseria barwy i przestrzeni (nadzór merytoryczny) 

2) mgr Biernacki Wojciech – Prawo autorskie 

3) prof. dr hab. Dudkowiak Włodzimierz – Malarstwo 

4) mgr Dutkiewicz Katarzyna – Historia sztuki, Wybrane zagadnienia z historii sztuki i 

kultury 

5) mgr Elbanowska Iwona – Język angielski (stacjonarne) 

6) dr Juściński Konrad, prof. WSUS –  Fotografia produktu, Ergonomia z anatomią, 

Wprowadzenie do graficznych technik komputerowych 

7) mgr Jotejko Jadwiga – Struktury tekstylne 

8) mgr Kamińska Katarzyna – asystent w Pracowni projektowania biżuterii 

9) mgr  Kasprzycki Jacek – Wybrane zagadnienia ze sztuki współczesnej, Rozważania o 

kulturze 

10) mgr Kierkowska Daria – Język angielski (niestacjonarne) 

11) dr Kleban Wojciech – Prawo autorskie  

12) mgr Kubiak Marzena – Konstrukcja – techniki realizacyjne 

13) mgr Lemańska Anna – Język angielski (niestacjonarne) 

14) dr hab. Kuźma  Dariusz – Pracownia projektowania wnętrz                     

15) dr hab. Laskowski Zygmunt – Pracownia projektowania ubioru         

16) mgr Lebiedź Jarosław – technik, Pracownia rzeźby (modelarnia) 

17) dr Paweł Łubowski, prof. WSUS  – Malarstwo, kompozycja brył i płaszczyzn, 

Liternictwo i podstawy poligrafii 

18) dr hab. Weronika Węcławska-Lipowicz – Pracownia projektowania wnętrz, 

Perspektywa i aksonometria 

19) prof. dr hab. Matejko Eugeniusz – Pracownia projektowania wnętrz   

20) dr  hab. Marcinkowski Arkadiusz, prof. WSUS – Rysunek, Media elektroniczne – 

projektowanie komputerowe, Warsztaty kompetencji – portfolio zawodowe 

21) mgr Matuszewski Ryszard – Kultura fizyczna 

22) prof. dr hab. Nowicki Grzegorz – Pracownia grafiki użytkowej                    

23) st. wykł. mgr Pawlicka Zuzanna – Pracownia rzeźby             
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24) mgr Porzycki  Tomasz  -  Pracownia – dzieło plastyczne w architekturze                                                                                                                                                        

25) prof. dr hab. Przymuszała Witold – Pracownia Fotografii Użytkowej 

26) mgr  Reichstein Wawrzyniec – Rysunek   

27) st wykł. mgr Rydel Tomasz – Pracownia projektowania wnętrz  (niestacjonarne) 

28) prof. dr hab. Sadley Wojciech – Pracownia witrażu, Malarstwo (niestacjonarne)      

29) Sobkowiak Adam – instruktor w Pracowni projektowania biżuterii     

30) prof. dr hab. Andrzej Tomczak – Pracownia znaku i  identyfikacji wizualnej 

31) mgr Tymicka Monika – Pracownia projektowania Ubioru (lic), Wybr. zagadn. z historii 

ubioru 

32) mgr Marcin Waszak – Rysunek projektowy, Materiałoznawstwo, Projektowanie 

wstępne, Perspektywa i aksonometria (niestacjonarne)            

33) mgr Walter Grażyna – Rysunek, asystent w Pracowni witrażu                 

34) mgr  Woźniak  Michał – asystent, Psychofizjologia widzenia, Reżyseria barwy i 

przestrzeni 

35) prof. dr hab. Wróblewski Władysław –  Pracownia projektowania produktu 

36) prof. dr hab. Wiśniewski Janusz – Zagadnienia i kierunki filozofii  
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3. Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, obowiązujący w semestrze 

roku akademickiego, w którym przeprowadzana jest ocena, dla każdego z poziomów studiów 

 

WZORNICTWO  
STUDIA I STOPNIA 

STACJONARNE 
 

I ROK – SEMESTR 1 

PONIEDZIAŁEK 

8.30-9.30 Historia sztuki – mgr Katarzyna Dutkiewicz 219 

9.30-11.00 Kompozycja brył i płaszczyzn 310/301 
prof. dr Paweł Łubowski 

11.00-12.30 Liternictwo i podstawy typografii 310/301 
prof. dr Paweł Łubowski 

12.30-14.00 Wybrane zagadnienia z historii wzornictwa i architektury 
– prof. Władysław Wróblewski 219 

14.00-18.30 SPECJALIZACJA 

19.15-20.45 Kultura fizyczna – mgr Robert Matuszewski 
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, Hala Sportowa ul. Piotrowo 1 

 

WTOREK 

9.30-12.30 Malarstwo 
prof. Włodzimierz Dudkowiak  225 

 

   

14.00-15.30 SPECJALIZACJA 

12.30-14.00 Rysunek projektowy – mgr M.Waszak 316 

 

ŚRODA 

8.00-12.30 SPECJALIZACJA 

10.30-12.45 SPECJALIZACJA 

13.00-14.30 Lektorat – język angielski - mgr Iwona Elbanowska 309b 

14.30-16.00 Perspektywa i aksonometria – mgr M.Waszak 219 

16.00-17.30 Materiałoznawstwo – mgr M.Waszak 219 

 

CZWARTEK 

9.30-14.00 SPECJALIZACJA 

10.30-12.45 SPECJALIZACJA 
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12.45-15.45 Rysunek 
mgr Wawrzyniec Reichstein  225  

15.45-18.45 SPECJALIZACJA 

 

PIĄTEK 

8.00-9.30 Wprowadzenie do graficznych technik komputerowych – prof. dr K.Juściński 
310/201 

9.00-13.30/9.30-13.00 SPECJALIZACJA  

10.30-12.45 SPECJALIZACJA 

10.00-13.00 Projektowanie ubioru – Konstrukcja/Warsztaty – mgr Marzena Kubiak 209 
(w uzgodnionych terminach) 

12.45-13.45 Psychofizjologia widzenia mgr M.Woźniak (nadzór meryt. 
prof.A.Banachowicz) 316 

(konsultacje) 

 
Uwagi: 
Oprócz pracowni dyplomowej studenci powinni zaliczyć 2 semestry w  Pracowni Fotografii 
Użytkowej. oraz 2 semestry w Pracowni Projektowania Biżuterii. 
 
Zajęcia dla specjalizacji Projektowanie ubioru z „Konstrukcji – technik realizacyjnych” z mgr 
Marzeną Kubiak odbywają się w ramach Pracowni Projektowania ubioru.. 
 
 
SPECJALIZACJE (pracownie) – studia stacjonarne 
 
poniedziałek 14.00-18.30 
Grafika użytkowa  – prof. Grzegorz Nowicki  223/219 
 
wtorek 9.30-12.30 
Malarstwo – prof. Włodzimierz Dudkowiak 201a, 225 
wtorek 14.00-15.30 
Architektura wnętrz – prof. Weronika Węcławska-Lipowicz, 300/302 
 
środa 8.00-12.30 
Projektowanie biżuterii– prof. Andrzej Banachowicz, mgr Katarzyna Kamińska  213 
środa 10.45-13.00 
Architektura wnętrz – prof. Eugeniusz Matejko  111  
 
czwartek 9.30-14.00 
Projektowanie produktu – prof. Władysław Wróblewski 224  
czwartek 10.30-12.45 
Projektowanie ubioru – prof. Zygmunt Laskowski, mgr Monika Tymicka  209  
czwartek 12.45-15.45 
Rysunek – mgr Wawrzyniec Reichstein, 201a, 225 
czwartek 15.45-18.45 
Architektura wnętrz – prof. Weronika Węcławska-Lipowicz, 300/302 
 
piątek 9.00-13.30 
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Architektura wnętrz – prof. Dariusz Kuźma  300/302 
piątek 9.30-13.00 
Fotografia użytkowa - prof. Witold Przymuszała  223/219 
piątek 10.30-12.45 
Projektowanie ubioru – prof. Zygmunt Laskowski, mgr Monika Tymicka  209  
Architektura wnętrz – prof. Eugeniusz Matejko 111 (w uzgodnionych terminach) 
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WZORNICTWO  
STUDIA I STOPNIA 
NIESTACJONARNE 

I ROK – SEMESTR 1 

TERMINY ZJAZDÓW:    04/05/06.X         18/19/20.X      08/09/10.XI       22/23/24.XI      06/07/08.XII, 

                                             20/21/22.XII,     10/11/12.I,      17/18/19.I,          31.I/01/02.II        

 

PIĄTEK 

15.30-17.00 Historia wzornictwa i architektury – prof. Władysław Wróblewski  219  
 

 
 

SPECJALIZACJA* 
(Godziny rozpoczęcia zajęć dla poszczególnych specjalności podano na str. 2) 

 

19.15-20.45 Perspektywa i aksonometria – prof.Weronika Węcławska 219  

 

SOBOTA 

8.00-9.30                                 Język angielski  - mgr  Daria Kierzkowska 229 
zajęcia w terminach:  19.X, 9.XI, 23.XI, 7.XII, 21.XII, 11.I, 18.I, 01.II 

9.30-12.30 SPECJALIZACJA 
(Materiałoznawstwo dla specjalności. „Proj.Ubioru” prowadzone jest w 
ramach pracowni) 

12.30-13.30 Psychofizjologia widzenia mgr M.Woźniak (nadzór meryt. 
Prof.A.Banachowicz) 219 

 

14.00-15.30 Rysunek projektowy – mgr Marcin Waszak 219 
(dla specj. Projektowanie. Produktu i Projektowanie Biżuterii) 

15.30-17.00 Materiałoznawstwo  - mgr Marcin Waszak 219 
(dla specj. Projektowanie Produktu i Projektowanie Biżuterii) 

17.00-20.00 Rysunek 
mgr Grażyna Walter 201a,225 

 

NIEDZIELA 

9.30-11.30 SPECJALIZACJA 

11.30-13.00 Liternictwo i podstawy typografii – dr Paweł Łubowski  310/301 

13.00-16.00 Malarstwo 

dr  Paweł Łubowski  201a,225 

16.00-17.30 Wprowadzenie do graficznych technik komputerowych – dr Konrad Juściński 
310/301 

A-M godz. 16.00-16-45, N-Z godz.16.45-17.30 

16.00-17.30 Kompozycja brył i płaszczyzn – dr Paweł Łubowski 316 
N-Z godz. 16.00-16.45, A-M godz. 16.45-17.30 

17.30-18.30 Historia sztuki mgr Katarzyna Dutkiewicz 219 
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Oprócz pracowni dyplomowej studenci powinni zaliczyć 2 semestry w 2 dodatkowych pracowniach 
artystycznych. 

• Dla studentów specjalności Grafika Użytkowa dodatkowe pracownie to Pracownia 
Fotografii Użytkowej oraz Pracownia Znaku i Identyfikacji Wizualnej 

• Dla studentów specjalności Projektowanie Ubioru i Projektowanie Produktu dodatkowe 
pracownie to Pracownia Biżuterii i Pracownia Fotografii Użytkowej 

• Dla studentów specjalności Projektowanie Biżuterii dodatkowe pracownie to Pracownia 
Witrażu i Pracownia Znaku i Identyfikacji Wizualnej  

 
Zajęcia dla specjalizacji Projektowanie ubioru z „Konstrukcji – technik realizacyjnych” oraz 
„Materiałoznawstwa” z mgr Marzeną Kubiak odbywają się w ramach Pracowni Projektowania 
Ubioru. 
 
SPECJALIZACJE (pracownie) – studia niestacjonarne 
 
piątek 16.00-20.30 
Architektura wnętrz – prof. Dariusz Kuźma  300/302 
Pracownia. Znaku i Identyfikacji Wizualnej – prof. Andrzej Tomczak 314  (w terminach: 8.XI, 22.XI, 
6.XII, 10.I, 17.I, 31.I) 
 
piątek 16.30-21.00 
Grafika użytkowa  – prof. Grzegorz Nowicki  223/301 
 

piątek 17.00-19.15 

Architektura wnętrz – prof. Eugeniusz Matejko 111 
Architektura wnętrz  - prof. Weronika Węcławska-Lipowicz, st. wykł. mgr Tomasz Rydel 316 
Dzieło plastyczne w architekturze – mgr Tomasz Porzycki 201/301  

Projektowanie produktu  – prof. Władysław Wróblewski  224  
Projektowanie ubioru –  prof. Zygmunt Laskowski, mgr Monika Tymicka  209 

Projektowanie biżuterii – prof. Andrzej Banachowicz  213 
Witraż – prof. Wojciech Sadley, mgr Grażyna Walter  207  
 
sobota 9.30-12.30 
Projektowanie produktu  – prof. Władysław Wróblewski   224 
Architektura wnętrz – prof. Eugeniusz Matejko  111 
Architektura wnętrz – prof. Weronika Węcławska-Lipowicz, st. wykł.  mgr Tomasz Rydel 302/316 
Witraż – prof. Wojciech Sadley, mgr Grażyna Walter  207 
Dzieło plastyczne w architekturze – mgr Tomasz Porzycki 201/301 
Projektowanie ubioru –  prof. Zygmunt Laskowski, mgr Monika Tymicka  209 
Projektowanie biżuterii – prof. Andrzej Banachowicz  213 
Prac. Znaku i Identyfikacji Wizualnej – prof. Andrzej Tomczak 314  (w terminach: 9.XI, 23.XI, 7.XII, 
11.I, 18.I, 1.II) 
 

niedziela 9.30-13.00 

Fotografia użytkowa – prof. Witold Przymuszała 223, 219 (I rok lic. 9.30-11.30, pozostałe 11.30-

13.00) 
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WZORNICTWO  
STUDIA I STOPNIA 

STACJONARNE 

II ROK – SEMESTR 3 

PONIEDZIAŁEK 

9.30-10.30 Historia sztuki – mgr Katarzyna Dutkiewicz 219 

10.30-12.00 Media elektroniczne – prof. Arkadiusz Marcinkowski 301 

14.00-18.30 SPECJALIZACJA 

 

WTOREK 

9.30-12.30 Malarstwo 
prof. Włodzimierz Dudkowiak  225  

 

12.30-14.00 Rzeźba  
mgr Zuzanna Pawlicka 304/307 

Modelarnia mgr J.Lebiedź (w wybranych terminach)  

14.00-15.30 SPECJALIZACJA 

 

ŚRODA 

8.00-12.30 SPECJALIZACJA 

10.30-12.45 SPECJALIZACJA 

14.30-16.00 Lektorat – język angielski - mgr Iwona Elbanowska 309b 

16.00-17.30 Ergonomia z anatomią – dr Konrad Juściński 310 

17.30-19.00 Fotografia produktu – dr Konrad Juściński 310 

 

CZWARTEK 

9.30-14.00 SPECJALIZACJA 

10.30-12.45 SPECJALIZACJA 

12.45-15.45 Rysunek 
mgr Wawrzyniec Reichstein  225  

 

12.45-14.15 Wybrane zagadn. z historii ubioru – mgr Monika Tymicka 209 
(dla studentów specj. Projektowanie Ubioru) 

15.45-18.45 SPECJALIZACJA 
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PIĄTEK 

9.00-13.30/9.30-13.00 SPECJALIZACJA  

10.30-12.45 SPECJALIZACJA  

10.00-13.00 Projektowanie ubioru – Konstrukcja/Warsztaty – mgr Marzena Kubiak 209 
(w uzgodnionych terminach) 

13.45-15.15 Reżyseria barwy i przestrzeni mgr M.Woźniak (nadzór meryt. 
prof.A.Banachowicz) 316 

 
Uwagi: 
Oprócz pracowni dyplomowej studenci powinni zaliczyć 2 semestry w dwóch dodatkowych 
pracowniach projektowo-artystycznych. 
 
Zajęcia dla specjalizacji Projektowanie ubioru z „Konstrukcji – technik realizacyjnych” z mgr 
Marzeną Kubiak odbywają się w ramach Pracowni Projektowania ubioru. 
 
SPECJALIZACJE (pracownie) – studia stacjonarne 
 
poniedziałek 14.00-18.30 
Grafika użytkowa  – prof. Grzegorz Nowicki  223/219 
 
wtorek 9.30-12.30 
Malarstwo – prof. Włodzimierz Dudkowiak 201a, 225 
wtorek 14.00-15.30 
Architektura wnętrz – prof. Weronika Węcławska-Lipowicz, 300/302 
 
środa 8.00-12.30 
Projektowanie biżuterii– prof. Andrzej Banachowicz, mgr Katarzyna Kamińska  213 
środa 10.45-13.00 
Architektura wnętrz – prof. Eugeniusz Matejko  111  
 
czwartek 9.30-14.00 
Projektowanie produktu – prof. Władysław Wróblewski 224  
czwartek 10.30-12.45 
Projektowanie ubioru – prof. Zygmunt Laskowski, mgr Monika Tymicka  209  
czwartek 12.45-15.45 
Rysunek – mgr Wawrzyniec Reichstein, 201a, 225 
czwartek 15.45-18.45 
Architektura wnętrz – prof. Weronika Węcławska-Lipowicz, 300/302 
 
piątek 9.00-13.30 
Architektura wnętrz – prof. Dariusz Kuźma  300/302 
piątek 9.30-13.00 
Fotografia użytkowa - prof. Witold Przymuszała  223/219 
piątek 10.30-12.45 
Projektowanie ubioru – prof. Zygmunt Laskowski, mgr Monika Tymicka  209  
Architektura wnętrz – prof. Eugeniusz Matejko 111 (w uzgodnionych terminach) 
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WZORNICTWO  
STUDIA I STOPNIA 
NIESTACJONARNE 

II ROK – SEMESTR 3 

TERMINY ZJAZDÓW:    04/05/06.X         18/19/20.X      08/09/10.XI       22/23/24.XI      06/07/08.XII, 

                                             20/21/22.XII,     10/11/12.I,      17/18/19.I,          31.I/01/02.II        

 

  

PIĄTEK 

15.30-17.00 Reżyseria barwy i przestrzeni – mgr M.Woźniak (n. meryt- prof. 
A.Banachowicz) 316 

 

16.00-20.30/16.30-
21.00 
17.00-19.15 

 
 

                SPECJALIZACJA* 
(Godziny rozpoczęcia zajęć dla poszczególnych specjalności podano na 

str. 2) 
 

 

 

SOBOTA 

8.00-9.30 
 

                                Język angielski  - mgr  Anna Lemańska 309B 
zajęcia w terminach:  19.X, 9.XI, 23.XI, 7.XII, 21.XII, 11.I, 18.I, 01.II   

9.30-12.30 SPECJALIZACJA 
 

12.30-14.00 Wybrane zagadn. z historii ubioru – mgr Monika Tymicka 209 
(dla studentów specj. Projektowanie Ubioru) 

14.00-17.00 Malarstwo 
prof. Wojciech Sadley 201 a 

 

17.00-18.30 Rzeźba - mgr Zuzanna Pawlicka 304/307 
(Modelarnia - mgr Jarosław Labiedź w wybranych terminach) 

 

 

NIEDZIELA 

8.30-11.30 Rysunek 
prof.. Arkadiusz Marcinkowski 201a 

11.30-13.00 SPECJALIZACJA 

11.30-13.00 Ergonomia z anatomią  dr Konrad Juściński  309B 

13.00-14.30 Media elektroniczne – projektowanie komp.  
prof.  Arkadiusz Marcinkowski  301 

14.30-16.00 Fotografia produktu – dr Konrad Juściński   310/301  
 

16.30-17.30 Historia sztuki mgr Katarzyna Dutkiewicz 219 
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Oprócz pracowni dyplomowej studenci powinni zaliczyć 2 semestry w dwóch dodatkowych 
pracowniach projektowo-artystycznych. 
 
Zajęcia dla specjalizacji Projektowanie ubioru z „Konstrukcji – technik realizacyjnych” z mgr 
Marzeną Kubiak odbywają się w ramach Pracowni Projektowania Ubioru. 
 
 
SPECJALIZACJE (pracownie) – studia niestacjonarne 
 
piątek 16.00-20.30 
Architektura wnętrz – prof. Dariusz Kuźma  300/302 
Pracownia. Znaku i Identyfikacji Wizualnej – prof. Andrzej Tomczak 314  (w terminach: 8.XI, 22.XI, 
6.XII, 10.I, 17.I, 31.I) 
 
piątek 16.30-21.00 
Grafika użytkowa  – prof. Grzegorz Nowicki  223/301 
 

piątek 17.00-19.15 

Architektura wnętrz – prof. Eugeniusz Matejko 111 
Architektura wnętrz  - prof. Weronika Węcławska-Lipowicz, st. wykł. mgr Tomasz Rydel 316 
Dzieło plastyczne w architekturze – mgr Tomasz Porzycki 201/301  

Projektowanie produktu  – prof. Władysław Wróblewski  224  
Projektowanie ubioru –  prof. Zygmunt Laskowski, mgr Monika Tymicka  209 

Projektowanie biżuterii – prof. Andrzej Banachowicz  213 
Witraż – prof. Wojciech Sadley, mgr Grażyna Walter  207  
 
sobota 9.30-12.30 
Projektowanie produktu  – prof. Władysław Wróblewski   224 
Architektura wnętrz – prof. Eugeniusz Matejko  111 
Architektura wnętrz – prof. Weronika Węcławska-Lipowicz, st. wykł.  mgr Tomasz Rydel 302/316 
Witraż – prof. Wojciech Sadley, mgr Grażyna Walter  207 
Dzieło plastyczne w architekturze – mgr Tomasz Porzycki 201/301 
Projektowanie ubioru –  prof. Zygmunt Laskowski, mgr Monika Tymicka  209 
Projektowanie biżuterii – prof. Andrzej Banachowicz  213 
Prac. Znaku i Identyfikacji Wizualnej – prof. Andrzej Tomczak 314  (w terminach: 9.XI, 23.XI, 7.XII, 
11.I, 18.I, 1.II) 
 

niedziela 9.30-13.00 

Fotografia użytkowa – prof. Witold Przymuszała 223, 219 (I rok lic. 9.30-11.30, pozostałe 11.30-

13.00) 
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WZORNICTWO  
STUDIA I STOPNIA 

STACJONARNE 

III ROK – SEMESTR 6 

PONIEDZIAŁEK  

12.00-13.30 Warsztat kompetencji - portfolio  artystyczne - Arkadiusz Marcinkowski 301 

w terminach: 7.X, 18.XI, 2.XII, 20.I 

14.00-18.30 SPECJALIZACJA 

18.30-20.00 Prawo autorskie-  dr Bartosz Kleban, mgr Wojciech Biernacki s.219 
 

 

WTOREK 

9.30-12.30 Malarstwo 
prof. Włodzimierz Dudkowiak  225  

 

14.00-15.30 SPECJALIZACJA 

 

ŚRODA 

8.00-12.30 SPECJALIZACJA 

10.30-12.45 SPECJALIZACJA 

12.45-14.15 Wybrane zagadn. ze sztuki współczesnej – mgr Jacek Kasprzycki 317 

 

CZWARTEK 

8.00-9.30 Warsztaty doradztwa zawodowego (od 14 listopada 2019) 

9.30-14.00 SPECJALIZACJA 

10.30-12.45 SPECJALIZACJA 

12.45-15.45 Rysunek 
mgr Wawrzyniec Reichstein  225  

15.45-17.15 Struktury tekstylne - mgr Jadwiga Jotejko 201a (dla Projektowania Ubioru) 

15.45-18.45 SPECJALIZACJA 

 

PIĄTEK 

9.00-13.30/9.30-13.00 SPECJALIZACJA  

10.30-12.45 SPECJALIZACJA  

10.00-13.00 Projektowanie ubioru – Konstrukcja/Warsztaty – mgr Marzena Kubiak 209 
(w uzgodnionych terminach) 
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UWAGI: 
Oprócz pracowni dyplomowej studenci powinni zaliczyć 2 semestry w  dodatkowej pracowni 
projektowo-artystycznej. 
 
Zajęcia dla specjalizacji Projektowanie ubioru z „Konstrukcji – technik realizacyjnych” z mgr 
Marzeną Kubiak odbywają się w ramach Pracowni Projektowania Ubioru. 
 
 
SPECJALIZACJE (pracownie) – studia stacjonarne 
 
poniedziałek 14.00-18.30 
Grafika użytkowa  – prof. Grzegorz Nowicki  223/219 
 
wtorek 9.30-12.30 
Malarstwo – prof. Włodzimierz Dudkowiak 201a, 225 
wtorek 14.00-15.30 
Architektura wnętrz – prof. Weronika Węcławska-Lipowicz, 300/302 
 
środa 8.00-12.30 
Projektowanie biżuterii– prof. Andrzej Banachowicz, mgr Katarzyna Kamińska  213 
środa 10.45-13.00 
Architektura wnętrz – prof. Eugeniusz Matejko  111  
 
czwartek 9.30-14.00 
Projektowanie produktu – prof. Władysław Wróblewski 224  
czwartek 10.30-12.45 
Projektowanie ubioru – prof. Zygmunt Laskowski, mgr Monika Tymicka  209  
czwartek 12.45-15.45 
Rysunek – mgr Wawrzyniec Reichstein, 201a, 225 
czwartek 15.45-18.45 
Architektura wnętrz – prof. Weronika Węcławska-Lipowicz, 300/302 
 
piątek 9.00-13.30 
Architektura wnętrz – prof. Dariusz Kuźma  300/302 
piątek 9.30-13.00 
Fotografia użytkowa - prof. Witold Przymuszała  223/219 
piątek 10.30-12.45 
Projektowanie ubioru – prof. Zygmunt Laskowski, mgr Monika Tymicka  209  
Architektura wnętrz – prof. Eugeniusz Matejko 111 (w uzgodnionych terminach) 
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WZORNICTWO  
STUDIA I STOPNIA 

STACJONARNE 
 

III ROK – SEMESTR 5 

 

TERMINY ZJAZDÓW:    04/05/06.X         18/19/20.X      08/09/10.XI       22/23/24.XI      06/07/08.XII, 

                                             20/21/22.XII,     10/11/12.I,      17/18/19.I,          31.I/01/02.II        

 

 

    PIĄTEK 

SPECJALIZACJA* 
(Godziny rozpoczęcia zajęć dla poszczególnych specjalności podano na str. 2) 

 

 

SOBOTA 

9.30-12.30 
 

SPECJALIZACJA 
 

12.30-14.00 Struktury tekstylne – mgr Jadwiga Jotejko – s.201 
(dla specj. Projektowanie Ubioru) 

14.00-17.00 Malarstwo 
prof. Wojciech Sadley  225   

17.00-18.30 Wybrane zagadn. ze sztuki współczesnej – mgr Jacek Kasprzycki 317 
 

 

NIEDZIELA 

8.30-11.30 Rysunek 

prof. Arkadiusz Marcinkowski 201a 

11.30-13.00 SPECJALIZACJA* 

11.30-13.00 Warsztat kompetencji – portfolio artystyczne (konsultacje)  

prof. Arkadiusz Marcinkowski  (w terminach: 6.X,  24.XI, 8.XII, 19.I)  s. 301/302 

13.00-16.00 Prawo autorskie -  dr Bartosz Kleban, mgr  Wojciech Biernacki s.219 

(w terminach: 10.XI, 24.XI, 22.XII, 12.I, 2.II) 

w dniu 2.II zajęcia odbędą się w godz. 13.00-14.30 

13.00-16.00 Warsztaty doradztwa zawodowego  (w terminach 8.XII i 19.I) 

 

UWAGI: 

Oprócz pracowni dyplomowej studenci powinni zaliczyć 2 semestry w dodatkowej pracowni 
projektowo-artystycznej 
 
Zajęcia dla specjalizacji Projektowanie ubioru z „Konstrukcji – technik realizacyjnych” z mgr 
Marzeną Kubiak odbywają się w ramach Pracowni Projektowania Ubioru. 
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SPECJALIZACJE (pracownie) – studia niestacjonarne 
 
 
piątek 16.00-20.30 
Architektura wnętrz – prof. Dariusz Kuźma  300/302 
Pracownia. Znaku i Identyfikacji Wizualnej – prof. Andrzej Tomczak 314  (w terminach: 8.XI, 22.XI, 
6.XII, 10.I, 17.I, 31.I) 
 
piątek 16.30-21.00 
Grafika użytkowa  – prof. Grzegorz Nowicki  223/301 
 

piątek 17.00-19.15 

Architektura wnętrz – prof. Eugeniusz Matejko 111 
Architektura wnętrz  - prof. Weronika Węcławska-Lipowicz, st. wykł. mgr Tomasz Rydel 316 
Dzieło plastyczne w architekturze – mgr Tomasz Porzycki 201/301  

Projektowanie produktu  – prof. Władysław Wróblewski  224  
Projektowanie ubioru –  prof. Zygmunt Laskowski, mgr Monika Tymicka  209 

Projektowanie biżuterii – prof. Andrzej Banachowicz  213 
Witraż – prof. Wojciech Sadley, mgr Grażyna Walter  207  
 
sobota 9.30-12.30 
Projektowanie produktu  – prof. Władysław Wróblewski   224 
Architektura wnętrz – prof. Eugeniusz Matejko  111 
Architektura wnętrz – prof. Weronika Węcławska-Lipowicz, st. wykł.  mgr Tomasz Rydel 302/316 
Witraż – prof. Wojciech Sadley, mgr Grażyna Walter  207 
Dzieło plastyczne w architekturze – mgr Tomasz Porzycki 201/301 
Projektowanie ubioru –  prof. Zygmunt Laskowski, mgr Monika Tymicka  209 
Projektowanie biżuterii – prof. Andrzej Banachowicz  213 
Prac. Znaku i Identyfikacji Wizualnej – prof. Andrzej Tomczak 314  (w terminach: 9.XI, 23.XI, 7.XII, 
11.I, 18.I, 1.II) 
 

niedziela 9.30-13.00 

Fotografia użytkowa – prof. Witold Przymuszała 223, 219 (I rok lic. 9.30-11.30, pozostałe 11.30-

13.00) 
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WZORNICTWO  
STUDIA II STOPNIA 

STACJONARNE 

I ROK – SEMESTR 1 

 

PONIEDZIAŁEK    

12.00-13.30 Media elektroniczne – prof. Arkadiusz Marcinkowski 301 

14.00-18.30 SPECJALIZACJA 

 

WTOREK 

9.30-12.30 Malarstwo 
prof. Włodzimierz Dudkowiak  225  

 

12.30-14.00 
 

 

14.00-15.30 SPECJALIZACJA 

 

ŚRODA 

8.00-12.30 SPECJALIZACJA 

10.30-12.45 SPECJALIZACJA 

14.30-16.00 Wybrane zagadn. ze sztuki współczesnej – mgr Jacek Kasprzycki 317 

16.00-17.30 Ergonomia z anatomią – dr Konrad Juściński 310 

 

CZWARTEK 

9.30-14.00 SPECJALIZACJA 

9,30-10.30 Ergonomia z anatomią  dr Konrad Juściński s.316 

10.30-12.45 SPECJALIZACJA 

12.45-15.45 Rysunek 
mgr Wawrzyniec Reichstein  225  

 

15.45-18.45 SPECJALIZACJA 

 

PIĄTEK 

9.00-13.30/9.30-13.00 SPECJALIZACJA  

10.30-1245 SPECJALIZACJA  
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10.00-13.00 Projektowanie ubioru – Konstrukcja/Warsztaty – mgr Marzena Kubiak 209 
(w uzgodnionych terminach) 

12.45-13.45 Psychofizjologia widzenia mgr M.Woźniak (nadzór meryt. 
prof.A.Banachowicz) 316 

(konsultacje) 

 
 
Uwagi: 
Oprócz pracowni dyplomowej studenci powinni zaliczyć 2 semestry w dwóch dodatkowych 
pracowniach projektowo-artystycznych.  
 
 
SPECJALIZACJE (pracownie) – studia stacjonarne 
 
poniedziałek 14.00-18.30 
Grafika użytkowa  – prof. Grzegorz Nowicki  223/219 
 
wtorek 9.30-12.30 
Malarstwo – prof. Włodzimierz Dudkowiak 201a, 225 
wtorek 14.00-15.30 
Architektura wnętrz – prof. Weronika Węcławska-Lipowicz, 300/302 
 
środa 8.00-12.30 
Projektowanie biżuterii– prof. Andrzej Banachowicz, mgr Katarzyna Kamińska  213 
środa 10.45-13.00 
Architektura wnętrz – prof. Eugeniusz Matejko  111  
 
czwartek 9.30-14.00 
Projektowanie produktu – prof. Władysław Wróblewski 224  
czwartek 10.30-12.45 
Projektowanie ubioru – prof. Zygmunt Laskowski, mgr Monika Tymicka  209  
czwartek 12.45-15.45 
Rysunek – mgr Wawrzyniec Reichstein, 201a, 225 
czwartek 15.45-18.45 
Architektura wnętrz – prof. Weronika Węcławska-Lipowicz, 300/302 
 
piątek 9.00-13.30 
Architektura wnętrz – prof. Dariusz Kuźma  300/302 
piątek 9.30-13.00 
Fotografia użytkowa - prof. Witold Przymuszała  223/219 
piątek 10.30-12.45 
Projektowanie ubioru – prof. Zygmunt Laskowski, mgr Monika Tymicka  209  
Architektura wnętrz – prof. Eugeniusz Matejko 111 (w uzgodnionych terminach) 
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WZORNICTWO  
STUDIA II STOPNIA 

STACJONARNE 

II ROK – SEMESTR 3 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK   

14.00-18.30 SPECJALIZACJA 

 

WTOREK 

9.30-12.30 Malarstwo 
prof. Włodzimierz Dudkowiak  225  

 

14.00-15.30 SPECJALIZACJA 

 

ŚRODA 

8.00-12.30 SPECJALIZACJA 

10.30-12.45 SPECJALIZACJA 

  

16.00-19.00  

 

CZWARTEK 

9.30-14.00 SPECJALIZACJA 

10.30-12.45 SPECJALIZACJA 

12.45-15.45 Rysunek 
mgr Wawrzyniec Reichstein  225  

 

15.45-18.45 SPECJALIZACJA 

 

PIĄTEK 

9.00-13.30/9.30-13.00 SPECJALIZACJA  

10.30-1245 SPECJALIZACJA  

 
 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 102 

 

Uwagi: 
Oprócz pracowni dyplomowej studenci powinni zaliczyć 2 semestry w  dodatkowej pracowni 
projektowo-artystycznej. 
 
 
Każdy ze studentów może także dobrać sobie drugą pracownię dodatkową – w porozumieniu z 
opiekunem roku. 
 
 
SPECJALIZACJE (pracownie) – studia stacjonarne 
 
poniedziałek 14.00-18.30 
Grafika użytkowa  – prof. Grzegorz Nowicki  223/219 
 
wtorek 9.30-12.30 
Malarstwo – prof. Włodzimierz Dudkowiak 201a, 225 
wtorek 14.00-15.30 
Architektura wnętrz – prof. Weronika Węcławska-Lipowicz, 300/302 
 
środa 8.00-12.30 
Projektowanie biżuterii– prof. Andrzej Banachowicz, mgr Katarzyna Kamińska  213 
środa 10.45-13.00 
Architektura wnętrz – prof. Eugeniusz Matejko  111  
 
czwartek 9.30-14.00 
Projektowanie produktu – prof. Władysław Wróblewski 224  
czwartek 10.30-12.45 
Projektowanie ubioru – prof. Zygmunt Laskowski, mgr Monika Tymicka  209  
czwartek 12.45-15.45 
Rysunek – mgr Wawrzyniec Reichstein, 201a, 225 
czwartek 15.45-18.45 
Architektura wnętrz – prof. Weronika Węcławska-Lipowicz, 300/302 
 
piątek 9.00-13.30 
Architektura wnętrz – prof. Dariusz Kuźma  300/302 
piątek 9.30-13.00 
Fotografia użytkowa - prof. Witold Przymuszała  223/219 
piątek 10.30-12.45 
Projektowanie ubioru – prof. Zygmunt Laskowski, mgr Monika Tymicka  209  
Architektura wnętrz – prof. Eugeniusz Matejko 111 (w uzgodnionych terminach) 
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WZORNICTWO  
STUDIA II STOPNIA 
NIESTACJONARNE 

 

II mgr – SEMESTR 3 

 

TERMINY ZJAZDÓW:    04/05/06.X         18/19/20.X      08/09/10.XI       22/23/24.XI      06/07/08.XII, 

                                             20/21/22.XII,     10/11/12.I,      17/18/19.I,          31.I/01/02.II        

 

 

       

          

PIĄTEK 

16.00-20.30/16.30-
21.00 
17.00-19.15 
 

SPECJALIZACJA* 
(Godziny rozpoczęcia zajęć dla poszczególnych specjalności podano na str. 
2) 

 
 
 

 

SOBOTA 

9,00-12.30 
 

SPECJALIZACJA* 
 

  

14.00-17.00 Malarstwo 
prof. Włodzimierz Dudkowiak 225 

prof. Wojciech Sadley  201a   
 

 

NIEDZIELA 

8.30-11.30 Rysunek 
mgr Wawrzyniec Reichstein 225 

prof. Arkadiusz Marcinkowski 201a 
 

11.30-13.00 SPECJALIZACJA 

 
 
UWAGI: 

 
Oprócz pracowni dyplomowej studenci powinni zaliczyć 2 semestry w dodatkowej pracowni –
projektowo-artystycznej. 
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Zajęcia dla specjalizacji Projektowanie ubioru z „Konstrukcji – technik realizacyjnych” z mgr 
Marzeną Kubiak odbywają się w ramach Pracowni Projektowania Ubioru. 
 
 
SPECJALIZACJE (pracownie) – studia niestacjonarne 
 
 
piątek 16.00-20.30 
Architektura wnętrz – prof. Dariusz Kuźma  300/302 
Pracownia. Znaku i Identyfikacji Wizualnej – prof. Andrzej Tomczak 314  (w terminach: 8.XI, 22.XI, 
6.XII, 10.I, 17.I, 31.I) 
 
piątek 16.30-21.00 
Grafika użytkowa  – prof. Grzegorz Nowicki  223/301 
 

piątek 17.00-19.15 

Architektura wnętrz – prof. Eugeniusz Matejko 111 
Architektura wnętrz  - prof. Weronika Węcławska-Lipowicz, st. wykł. mgr Tomasz Rydel 316 
Dzieło plastyczne w architekturze – mgr Tomasz Porzycki 201/301  

Projektowanie produktu  – prof. Władysław Wróblewski  224  
Projektowanie ubioru –  prof. Zygmunt Laskowski, mgr Monika Tymicka  209 

Projektowanie biżuterii – prof. Andrzej Banachowicz  213 
Witraż – prof. Wojciech Sadley, mgr Grażyna Walter  207  
 
sobota 9.30-12.30 
Projektowanie produktu  – prof. Władysław Wróblewski   224 
Architektura wnętrz – prof. Eugeniusz Matejko  111 
Architektura wnętrz – prof. Weronika Węcławska-Lipowicz, st. wykł.  mgr Tomasz Rydel 302/316 
Witraż – prof. Wojciech Sadley, mgr Grażyna Walter  207 
Dzieło plastyczne w architekturze – mgr Tomasz Porzycki 201/301 
Projektowanie ubioru –  prof. Zygmunt Laskowski, mgr Monika Tymicka  209 
Projektowanie biżuterii – prof. Andrzej Banachowicz  213 
Prac. Znaku i Identyfikacji Wizualnej – prof. Andrzej Tomczak 314  (w terminach: 9.XI, 23.XI, 7.XII, 
11.I, 18.I, 1.II) 
 

niedziela 9.30-13.00 

Fotografia użytkowa – prof. Witold Przymuszała 223, 219 (I rok lic. 9.30-11.30, pozostałe 11.30-

13.00) 
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4. Charakterystykę nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia lub grupy 

zajęć wykazane w tabeli 4, tabeli 5 (jeśli dotyczy ocenianego kierunku) oraz opiekunów prac 

dyplomowych (jeśli dotyczy ocenianego kierunku), a w przypadku kierunku pielęgniarstwo lub 

położnictwo także nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia odpowiednio 

z podstaw opieki pielęgniarskiej lub podstaw opieki położniczej, sporządzoną wg następującego 

wzoru: 

 

Andrzej Tomczak 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Profesor/sztuki plastyczne/23.02.2011r. 
habilitacja/sztuki plastyczne/grafika/01.10.2002r. 
doktor/sztuki plastyczne/grafika/08.06.1999r. 
magister sztuki/architektura wnętrz/ 21.06.1966r. 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

Pracownia Znaku i Identyfikacji Wizualnej – 108 godz. 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

Zajmuję się rysunkiem, malarstwem, projektowaniem graficznym oraz wystawiennictwem. 

Jestem autorem wielu plakatów, znaków graficznych, identyfikacji wizualnych firm, wydarzeń, 

wystaw, festiwali, koncertów, okładek, a także szat graficznych książek, albumów, katalogów, 

czasopism oraz kalendarzy i ilustracji. 

 Zajmowałem się także projektowaniem architektury wnętrz, wystawiennictwem oraz 

scenografią telewizyjną i teatralną, grafiką ekranową i projektowaniem kostiumów.  

Zorganizowałem około 40 wystaw indywidualnych: m. innymi w Szczecinie, Poznaniu, 

Wrocławiu, Koszalinie, Kołobrzegu, Pile, Szczecinku, Stargardzie, Gryficach, Trzebiatowie, Rydze, 

Burgas, Mikołajewsku, Schloss Bröllin, Greiswaldzie, Anklam, Sâo Paulo, Penkun, Lassan. 

 

 Uczestniczyłem w wielu wystawach, plenerach i sympozjach  w kraju i zagranicą : Szczecin, 

Kraków Katowice, Warszawa, Bygoszcz, Przemyśl, Płock, Rostock, Berlin, Anklam, 

Midllesbrough,  Claveland, Boston, Brande, Schwerin, Alytus, Bremenhaven, Düsseldorf, 

Neuzelle, Posidonia, St. Louis,, Świnoujście, Marianowo, Kilonia, Glückstadt, Daugai… 

 

Otrzymałem wiele nagród i wyróżnień,         m. innymi: w konkursach na plakat, za najlepsze 

plakaty kwartału i roku KAW , 1969, 1970, 1974, 1875, 1977 , 1993, 2000,                                                          

trzykrotnie  ZŁOTY EXLIBRIS –                 za opracowania graficzne albumów, książek                 i  
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ilustracji, 1984, 1985,  trzykrotnie II nagrody przyznane przez Ogólnopolskie Forum Artystów, 

Krytyków   i Naukowców za projekty: identyfikacji Osiedla Zachód      w Koszalinie, projekt 

wioski komercyjnej       i projekt deptaku w Połczynie – 1987,1988, 1989, 

.l nagroda Wojewody Zachodniopomorskiego za zestaw rysunków o Szczecinie – 1993,                         

I nagroda w zamkniętym konkursie na znak graficzny Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w 

Szczecinie  - 1995                                      Nagroda Artystyczna miasta Szczecin - 2008. 

 

W 1974 zostałem powołany na stanowisko kierownika artystycznego Krajowej Agencji 

Wydawniczej w Szczecinie i pracowałem nieprzerwanie do 1991 roku. 

W tym samym roku otrzymałem nominację Ministra Kultury i Sztuki powołującą mnie  na 

rzeczoznawcę w dziedzinie architektury wnętrz i grafiki użytkowej. 

 

Pełniłem wiele funkcji społecznych :         

1987 -1992  przewodniczący Rady Programowej BWA w Szczecinie  

1994 – 1999  członek Rady Kultury przy prezydencie miasta Szczecin 

1994 – 2000  członek Rady Programowej TVP Szczecin  

1995 -  2005  członek zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Kultury                                  

1994 – 1995  członek Zespołu Założycielskiego Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie 

1998 – 2000  członek Komitetu Założycielskiego Akademii Sztuki                 w Szczecinie                                                 

2006 – 2007  kurator artystyczny Galerii Klubu 13 Muz w Szczecinie  

2002 – 2019  kurator artystyczny Międzynarodowych Spotkań Artystów            w Marianowie 

 

 

 

2017 – 2020  współorganizator, kurator artystyczny i uczestnik XVII – XX Międzynarodowych 

Spotkań Artystów w Marianowie. W Spotkaniach uczestniczą artyści z Brazylii, Portugalii, Gruzji, 

Słowacji, Japonii Francji, Danii, Niemiec, Indii , Sycylii, Polski 

2018  udział w wystawie „ Marianowska Droga Krzyżowa”, wystawy indywidualne : „Listy z 

prowincji”  i „Moje klimaty” -      Lassan, Niemcy 

Opracowania graficzne katalogów, albumów, książek: Jerzy Bartłomiej Chimiak,  Fascynacje i 

obsesje -  rysunek , malarstwo, grafika,  2018,   Plenery Golczewo – 2010 2017, studentów 

Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, 2018,  Nasza Maria, diamentowy 

jubileusz humanistki  i edytorki Marii Frankel, 2017,  Zbigniew Smoczek, Ślady i okruszyny - 

notatki leśniczego, 2017,  Labor et memoria, Jan Macholak, XLV lat w służbie archiwalnej, 2017,  

Zrealizowanie XVIII i XIX  i  przygotowanie XX  INTERNATIONAL WORKSHOP OF VISUAL ART.  

AND ARTISTS MEETING IN MARIANOWO  połączonych z jubileuszowym SYMPOZJUM -  22 lipca 

10 sierpnia 2019 r. 

 

Stworzenie cyklu 40 akwarel i serii  marianowskich rysunków. 2017 – 2018 

 

Napisanie tekstów o twórczości Mariana Nyczki, Jerzego Bartłomieja Chimiaka, Ewy Rosiek -  

Buszko i innych. 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
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ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Działalność dydaktyczna : 

 

1968 – 1971 asystent naukowo – techniczny w Zakładzie Nowych Technik Nauczania 

Politechniki Szczecińskiej 

1995 -2010  Wyższa Szkoła Sztuki Użytkowej w Szczecinie:                          

 1995 - 1996  wykładowca 

1997 – 1999  prodziekan Wydziału Grafiki                                                     

1999 – 2010  dziekan Wydziału Grafiki          i Architektury Wnętrz  

1999  uzyskanie kwalifikacji I stopnia na Wydziale Komunikacji Multimedialnej  ASP w Poznaniu 

1.09. 1999  powołanie na stanowisko adiunkta   

2002  uzyskanie kwalifikacji II stopnia na Wydziale Komunikacji Multimedialnej ASP w Poznaniu 

1, 09, 2002  powołanie na stanowisko profesora WSSU 

  

2010 – 20013  Akademia Sztuki w Szczecinie:                                            

2010 – 2012   kierownik Katedry Grafiki Projektowej AS 

.23.02. 2011  nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych przez Prezydenta RP       

2010 - 2012  kierownik Pracowni Projektowania Znaku i Identyfikacji Wizualnej AS 

    

Od 2014 jestem wykładowcą w Pracowni Projektowania Znaku i Identyfikacji Wizualnej na 

Wydziale Artystycznym Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych im. Prof. Michała 

Iwaszkiewicza w Poznaniu 
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Imię nazwisko: Bartosz Kleban 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

doktor nauk prawnych w zakresie prawa, tytuł naukowy nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2013 r. 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

(1) Prawo autorskie, wykład 15 h*, studia stacjonarne I stopnia, Wzornictwo i Architektura 
Wnętrz, semestr zimowy 2019/2020 
(2) Prawo autorskie, wykład 9 h*, studia niestacjonarne I stopnia, Wzornictwo i Architektura 
Wnętrz, semestr zimowy 2019/2020 
* - wykład współprowadzony z Panem mgr. Wojciechem Biernackim 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

I.  
Autor i współautor szeregu publikacji dotyczących prawa autorskiego m.in. w Systemie Prawa 
Prywatnego (2013, 2017) oraz w serii Zarys Prawa Własności Intelektualnej wydanej przez 
Wydawnictwo C.H. Beck (2010-2011, 2013, 2015), a także w Wydawnictwach: Wolters Kluwer 
(2015); Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu (2009); Wydziału Prawa i 
Administracji UAM Poznań (2007-2008); Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (2006); 
Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu (2005-2006) oraz Wyższej Szkoły Biznesu 
w Pile (2004-2006) 
 
Przykładowe większe publikacje w okresie ostatnich sześciu lat: 
1. „System zatwierdzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw 
pokrewnych - wybrane postulaty de lege ferenda”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego - Prace z prawa własności intelektualnej, Zeszyt 2 (136) 2017, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2017, s. 65-96 (ISSN 1689-7080). 
 
2. „Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi”, System 
Prawa Prywatnego, tom 13, 4. wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, 
Warszawa 2017, s. 843-911 (ISBN 978-83-255-8754-3), publikacja współautorska z Prof. zw. dr 
hab. Marianem Kępińskim. 
 
3. „System zatwierdzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw 
pokrewnych - wybrane postulaty de lege ferenda”, System Informacji Prawnej LEX, LEX/el. 
2016. 
 
4. "Rozszerzone zbiorowe licencje a zbiorowe zarządzanie z wykorzystaniem domniemania z 
art. 105 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych", Zbiorowe zarządzanie 
prawami autorskimi i pokrewnymi w związku z implementacją Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/26/UE, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, 
Poznań 2016, s. 228 - 254 (ISBN 978-83-89430-27-4). 
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5. "Kryteria wyznaczania właściwej organizacji zbiorowego zarządzania - glosa do wyroku Sądu 
Najwyższego z 12.03.2015 r. (I CSK 159/14)", Glosa - Prawo gospodarcze w orzeczeniach i 
komentarzach, nr 1 (166) luty 2016, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 89 - 107 (ISSN 1233-
4634). 
 
6. "System licencji wieloterytorialnych według dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/26/UE (wybrane zagadnienia prawne)", Zarys Prawa własności intelektualnej. Tom V, 
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 63 - 78 (ISBN 978-83-255-7570-0). 
 
7. "Zezwolenie jako podstawa statusu i działania organizacji zbiorowego zarządzania w prawie 
unijnym i polskim a praktyka sądów powszechnych", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego - Prace z prawa własności intelektualnej, Zeszyt 1 (127) 2015, Wolters Kluwer, 
Warszawa 2015, s. 5-35 (ISSN 1689-7080). 
 
8. "Glosa do wyroku SN z dnia 12 marca 2015 r., I CSK 159/14", System Informacji Prawnej LEX, 
LEX/el. 2015. 
 
9. „Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi”, System 
Prawa Prywatnego, tom 13, 3. wydanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, 
Warszawa 2013, s. 721-782 (ISBN 978-83-255-5068-4; ISBN e-book 978-83-255-5069-1), 
publikacja współautorska z Prof. zw. dr hab. Marianem Kępińskim. 
 
Por. również wpis w bazie Nauka Polska prowadzonej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - 
Państwowy Instytut Badawczy - dostępny pod adresem:  
http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=248561&_k=kamlqn 
 
II.  
Arbiter Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2014 r. 
(aktualnie III. kadencja). 
 
III. 
Członek Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na 
wsparcie realizacji zadań Miasta w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego” na rok 2013 - w zakresie zadania pod nazwą „Działalność artystyczna dotycząca 
XV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego i XIII Międzynarodowego 
Konkursu Lutniczego im. H. Wieniawskiego w roku 2013”. 
 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

 
- Naukowo zajmuje się problematyką prawa własności intelektualnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. 
Publikacje autorstwa dr Bartosza Klebana (por. lista powyżej w punkcie II.) wykorzystywane są 
również jako materiały dydaktyczne w procesie nauczania.  
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- Prowadzi praktyczne szkolenia z zakresu prawa autorskiego i zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi i pokrewnymi.  
 
- Wykładowca szkoleń dla dyrektorów i pracowników placówek kultury w ramach projektów: 
„Instytucje kultury XXI wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego (2010-2012) oraz Seminarium „Budzik kulturalny: projekt 
działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski” realizowanego na zlecenie 
Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (2013). 
 

- Od 2011 r. prowadzi wykład kursowy z zakresu "Prawa autorskiego i praw pokrewnych" na 

Akademii Muzycznej  im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.  
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Dariusz Kuźma 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

Pracownia Projektowania Wnętrz – 288 godz. 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

WYBRANE PROJEKTY I REALIZACJE Z LAT 2016-2018 

BIURA 

1.1. projekt wnętrz holu dla firmy Remmers o pow. 600m2 w Tarnowie Podgórnym 

2016/17 /projekt zrealizowany/ 

1.2. projekt showroomu dla firmy Remmers o pow. 300m2 w Tarnowie Podgórnym 

            2016/17 /projekt zrealizowany/ 

1.3. projekt foodcourt’u dla firmy Remmers o pow. 100m2 w Tarnowie Podgórnym 

            2016/17 /projekt zrealizowany/ 

1.4. projekt biurowca dla firmy Centnas o pow. 400 m2 w Krotoszynie 2017/18 /projekt 
zrealizowany/ 

WYBRANE PROJEKTY I REALIZACJE Z LAT 2010-2016 

HOTELE 

1.5. projekt wnętrz hotelu w Koźminie Wielkopolskim  pow. 3.500m2 : 2013/14  
/projekt zrealizowany/ 

1.6. projekt wnętrz hotelu w Boszkowie  pow. 2.800m2 2011/12  
 /projekt zrealizowany/ 

1.7. projekt wnętrz hotelu w Lubinie  pow. 3.500m2 : 2012/13  
/projekt zrealizowany/ 

1.8. /projekt modernizacji i rozbudowy hotelu w Olsztynie pow. 16.000m2: od 2013/16  
       /projekt  niezrealizowany/  

1.9. projekt wnętrz hotelu Alhambra  pow. 2.800m2  w Lądku Zdroju 2014/15  
/częściowo zrealizowany/ 

      

* projekty realizowane przy współpracy z: 

       Biuro Architektoniczne Palladium Architekci 

      mgr inż. arch. Włodzimierz Błądek 

           mgr inż. arch. Sławomir Manikowski 

 
 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
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ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 
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Eugeniusz Matejko 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Profesor/ sztuki plastyczne 30.12.2009r.  
habilitacja/sztuki plastyczne/architektura wnętrz 16.10.2002r. 
Doktorat/ sztuki plastyczne/architektura wnętrz 29.09.1995r. 
Magister sztuki/projektowanie architektury wnętrz i mebla 10.08.1981r. 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

Pracownia Projektowania Wnętrz – 240 godz. 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

a)Wystawy w Muzeum Narodowym w Poznaniu lata 1999-2015 
-Ekspozycje malarstwa (Jana Lebensteina, Stanisława Fiałkowskiego, Jacka Sempolińskiego, 
Jerzego Kowalskiego) 
-Ekspozycja plakatu Romana Cieślewicza 
-„Novae- Antyczne Miasto” wystawa rzeźby i elementów architektonicznych z Nova (Bułgaria) 
-„Ikony Designu” 
-„100lecie otwarcia Muzeum im. Cesarza Fryderyka w Poznaniu” 
-stała ekspozycja Ga;erii Sztuki Starożytnej w Muzeum Narodowym w Poznaniu 
-„Projekt ekspozycji rysunków i projektów scenograficznych prof. Bohdana Cieślaka” (2018) 
 
b)Wybrane projekty i realizacje wnętrz : 
- Projekty wnętrz banków (Poznań, Szczecin, Kraków, Wrocław, Toruń, Płock, Leszno itd.) 
- Projekt wnętrz restauracji (Poznań, Berlin itd.) 

- Projekty wnętrz przestrzeni biurowych 

-Projekt i realizacja modernizacji domku jednorodzinnego w Kozach (2016) 

-Projekty architektury i wnętrz domów jednorodzinnych w Poznaniu  (2016) 
 
Członek PAN – komisji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Poznaniu 
Konferencja „Muzeum w świetle reflektorów” Kraków , 12-14.10.2014r. 
- Udział w konferencji z okazji obchodów 90lecia wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii w 
Poznaniu. 16-17.04.2018, UAP 
Artykuł „genius loci”  do wydawnictwa z okazji 90leciea Wydziału Architektury Wnętrz i 
Scenografii  UAP, 2018. 
 
 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 114 

 

którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Członek Senatu UAP, udział w komisjach egzaminacyjnych, recenzje doktorskie, habilitacyjne i 

profesorskie. Pełnił stanowisko prodziekana Wydziału Architektury wnętrz i Wzornictwa oraz 

kierownika katedry architektury wnętrz w ASP (obecnie UAP w Poznaniu). Kierownik Pracowni 

Architektury wnętrz – obecnie Pracowni Projektowania Wystaw UAP, wykładał w WSSS Scholi 

Posnaniensis, WSSU w Szczecinie oraz na Politechnice Poznańskiej i Szczecińskiej.  Prowadzi 

Pracownię Projektowania Wnętrz WSUS im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu. Promotor 

wielu prac, licencjackich i magisterskich, opiekun prac doktorskich. 
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Grażyna Walter 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

Pracownia Witrażu – 144 godz, Rysunek – 72 godz. 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

Realizacje witraży w kamienicach i domach prywatnych.  

Realizacje witraży okazjonalnych – np. śluby, komunie, rocznice... 

Także witraże przedstawiające herby. 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Udział w corocznych plenerach malarskich  w Dusinie k. Gostynia  pracowni prof. 

A.M.Łubowskiego w charakterze asystenta. 

Od roku 2008 opieka dydaktyczna na corocznych plenerach malarskich studentów WSUS w 

Żerkowie. 

Organizacje wystaw końcoworocznych pracowni witrażu.  

 Organizacje wystaw końcoworocznych pracowni rysunku.  
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Grzegorz Nowicki 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Profesor sztuk plastycznych/26.02.2010 r. 
Doktor habilitowany/sztuki plastyczne/grafika/28.03.2000 r. 
Magister sztuki/sztuki plastyczne/grafika warsztatowa/22.12.1976 r. 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

Pracownia Grafiki Użytkowej – 288 godz. 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

AKTYWNOŚĆ artystyczna 

2014- Międzynarodowe Biennale grafiki Cyfrowej Gdynia 

2015- "Refleks" Muzeum Narodowe w Poznaniu 

2015- Japan, Poland, England and Germany -Kitto house gallery Osaka 

2016 – Biennale Grafiki Cyfrowej Park technologiczny Gdynia 

2016 - “Chiaroscuro” Gruzja, Academy of Art – G.Leonidze Museum of Georgian Literature 

Tbilisi, Gruzja  

2017 –Międzynarodowe  Triennale Małe Formy Grafiki –Łódź 

2017 -  “Osaka Midosuji Art” – Japonia Osaka 

2018 - Saloniki Grecja 

2018 – Triennale Grafiki Polskiej Katowice 

2019 – China&Polish Art Exchange Exhibition Lipiec 19. 2019  Shaoxing Cultural Center. 

Museum of Arts of He Shuita 

Na wybranych wystawach prezentowane były grafiki w formacie 100 x 70 cm i 100 x 150 cm 

wykonane w technice offsetu i druku cyfrowego 

 

Wybrane prace projektowe: 

Opracowanie projektu albumu „Perły Puszczy Noteckiej powiatu Międzychodzkiego” ISBN 978-

83-60977-89-7 

Opracowanie projektu albumu „Stado Ogierów w Sierakowie”  

ISBN 978-83-60977-84-2 
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Opracowanie projektu wydawnictwa Waldemar Wierzba – 

 „Łacińskie Mądrości po Naszymu” ISBN 978-83-60977-86-6 

Opracowanie projektu wydawnictwa „Refleks” ISBN 978-83-63533-32-8 

Opracowanie wydawnictwa "Lustra pamięci" Janusz Nowacki 

ISNB 978-83-936483-0-6 

Opracowanie projektu wydawnictwa “Narracje – Bohdan Cieślak ISBN 978-83-64080-67-7 

Opracowanie Wydawnictwa “Przestrzenie – DZIEŁO PLASTYCZNE W ARCHITEKTURZE, 

Monografia pod redakcją Andrzeja macieja Łubowskiego I Joanny Stefańskiej ISBN 978-83-7775-

569-3 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Jest nauczycielem akademickim w WSUS, UAP I Colegium Da Vinci.  

Prowadzi zajęcia z grafiki projektowej I warsztatowej. 

Jest promotorem kilkudzisięciu dyplomów licencjackich I magisterskich. 

Jest promotorem kilku doktoratów. 

Jest recenzentem prac licencjackich, magisterskich, doktorskich I habilitacyjnych. 

Był członkiem i sekretarzem wielu komisji habilitacyjnych.  
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Jadwiga Jotejko 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

magister 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

Struktury tekstylne – 48 godz. 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

udział w Ogólnopolskich Wystawach Tkaniny Artystycznej w Łodzi w latach -1988r- 2003r oraz 

2019r,  udział w twórczych wystawach środowiskowych w Poznaniu w latach 2005-2016, 

Od 2016r bierze udział w zbiorowych wystawach malarskich w Poznaniu, Lesznie, Bydgoszczy. 

Katalog z Ogólnopolskiej Wystawy Miniatury Tkackiej w Łodzi 2019r 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Prowadziła warsztaty artystyczne w ramach pracowni „ Struktury tekstylne ‘ w Schola 

Poznaniensis ‘ w latach 1999- 2005 oraz kontynuuje tego typu zajęcia w ramach pracowni „ 

Struktury tekstylne ‘ w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych od 2006r. W latach 2010- 

2011 prowadziła zajęcia w języku angielskim ze studentami z Portugalii ( w ramach programu 

Erasmus ). Inspiracją do wykonania oryginalnych, autorskich struktur przez studentów są 

wszelkiego rodzaju zjawiska atmosferyczne, bogaty świat przyrody { flora, fauna ), czy dorobek 

kulturowy taki jak sztuka czy architektura. Poprzez przetworzenie tych zagadnień, studenci 

tworzą struktury, z których w przyszłości będą mogli wykonać własne , oryginalne kolekcje. 
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Katarzyna Dutkiewicz 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Magister historii sztuki - 2012 
Magister filologii włoskiej - 2015 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

Historia sztuki – 128, Wybrane zagadnienia z historii sztuki i kultury - 18 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

Udział w konferencjach: 
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie - Konferencja „Gdzie jest moja głowa?” 
(sierpień 2014r.) 
Konferencje „Partorire con l’Arte” (styczeń- marzec 2016) -  Rzym. 

Avanguardia Polacca – Instytut Kultury Polskiej w Rzymie (grudzień 2018r.) – Rzym 
W przygotowaniu publikacje do Rivista Metafisica (język włoski i angielski). 
-stypendium Fundacji Peggy Guggenheim w Wenecji (maj 2013r.) – staż w Galerii Guggenheim 

w Wenecji oraz praca przy Pawilonie Amerykańskim podczas Biennale di Venezia w 2013 r. 

 
 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

 

Praca jako pilot wycieczek i przewodnik po Włoszech (od 2016 r.) – organizacja i oprowadzanie 

grup zwiedzających zabytki świeckie, sakralne, muzea i galerie w miastach włoskich 

Przynależność do stowarzyszeń: 

Fundacja Giorgio e Isa de Chirico w Rzymie; 

- Instytut Kultury Polskiej w Rzymie; 

- Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek. 
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Katarzyna Kamińska 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

26.06.2009 - magister sztuki (projektowanie biżuterii) 
17.03.2007- licencjat (witraż) 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

Pracownia Projektowania Biżuterii – 288 godz. 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

Korekty, ćwiczenia ,konsultacje, organizowanie wystaw indywidualnych, organizacje wystaw 
końcoworocznych wydziału artystycznego WSUS. 

Wystawy: 

10.07.2009 - 23.08.2009 (biżuteria) wystawa studentów Wydziały Artystycznego Wyższej Szkoły 

Umiejętności Społecznych „Rzeźba biżuterii” Galeria Miejska w Mosinie pod patronatem 

Poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz  Związku Polskich Artystów Plastyków  Okręg 

Poznański.  

02.03.2010 – 30.06.2010 (rysunek) „Kształty natury” Galeria Międzynarodowych Targów 

Poznańskich.  

08.03.2010 – 15.03.2010 (biżuteria) wystawa indywidualna „Obcowanie ze sztuką złotniczą” 

Galeria Margot w Poznaniu.  

28.01.2011- 25.02.2011 (biżuteria) wystawa indywidualna Galeria w Rotundzie Tarnowo 

Podgórne 

07.2012 Wystawna końcoworoczna wydziału artystycznego WSUS04.02.2013 – 06.03.2013 

(biżuteria) wystawa indywidualna Galeria Polskich Artystów "jeszcze NIE wiem?" w 

Poznaniu. 

08.03.2013 – 31.03.2013 (biżuteria) wystawa indywidualna Galeria Margot w Poznaniu. 

09 .02.2016 - 31.03.2016 (biżuteria) wystawa studentów Wydziały Artystycznego Wyższej 

Szkoły Umiejętności Społecznych. 

3.10 .2017 -29 .10.2017  (biżuteria) wystawa indywidualna Galeria w Rotundzie Tarnowo 

Podgórne 

16.05.2017 – 30.06.2017 (biżuteria) wystawa studentów Wydziały Artystycznego Wyższej 

http://www.facebook.com/pages/Galeria-Polskich-Artyst%C3%B3w-jeszcze-NIE-wiem/279586718749978
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Szkoły Umiejętności Społecznych 

5.06.2018 – 07.09.2017 (biżuteria) wystawa studentów Wydziały Artystycznego Wyższej Szkoły 

Umiejętności Społecznych\ 

25.11.2018- 16.12.2018 (biżuteria i rysunek) wystawa indywidualna Pałac Jankowice  

4.09.2019 – 30.09. 2019 (rysunek) wystawa indywidualna  Galeria w Rotundzie Tarnowo 

Podgórne 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Własna działalność gospodarcza w zakresie specjalistycznego projektowania.  Projektowanie i 
wykonywanie biżuterii. Wprowadzanie kilku kolekcji w ciągu każdego roku. 
Prowadzenie własnej strony internetowej. 
Dzielenie się efektami swojej pracy w mediach społecznościowych. 
Prezentowanie nowych projektów biżuteryjnych w prasie związanej z współczesną modą oraz 
designem. 
Prowadzenie rozmów z władzami Gminy Tarnowo Podgórne związanych z budową Galerii Sztuki 
na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. 

Publikacje: 

19.05.2012 –  2014  (porady) „Ozdób się sama” Głos Wielkopolski   

11.02.2012 (artykuł prasowy) „Harmonijna i lekka jak piórko” Głos Wielkopolski 

06.10.2012. (artykuł prasowy) „Kobieta z pazurem” Głos Wielkopolski  

17.11.2012 (artykuł prasowy) „Duże kwiaty jak jesienna biżuteria” Głos Wielkopolski 

14.02.2013 wywiad o godz. 18:30 w Kupcu Poznańskim na II piętrze w studio „Open Night”. 
Poznańska Telewizja ONTV   

Listopad 2018 (artykuł prasowy) „Biżuteria –małe dzieło sztuki” Sąsiadka Czytaj. 

Sierpień 2019 (artykuł prasowy) „Drzewa” w Rotundzie Sąsiadka Czytaj. 
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Konrad Juściński 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Profesor uczelni/ 29.11.2018r. 
Doktor/08.05.2014r. 
Magister/27.06.2002r. 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

Ergonomia z anatomią – 96 godz., Wprowadzenie go graficznych technik komputerowych – 96 
godz, Fotografia produktu – 96 godz. 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

Działalność artystyczna w zakresie form przestrzennych, malarstwa, video, fotografii oraz 

performance. 

 

Publikacje w ostatnich latach: 

2018 – katalog  Mediations Biennale Poznań / Virtual Garden 

2018–Monografia „Idealiści i prowokatorzy”- rozdział o mojej twórczości (tekst dr hab. 

Małgorzata Kopczyńska Matusewicz) ISBN: 978-83-63072-15-5 

2018 – Gdy rzeczy staja się miejscem – katalog z wystawy indywidualnej (tekst profesor Marty 
Smolińskiej) MOS w Gorzowie Wlkp. ISBN:978-83-65153-32-6 
2019 – 16. Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Łodzi 2019 – katalog ISBN: 978-83-60146-73-6 
 

Wybrane ostatnie wystawy: 

1) 2015 - „EPIKALEO" performance- Meinblau Gallery, Berlin. Part Month of Performance Art 

Berlin 

2) 2015 - „Visualizations of unknown landscapes" PALS, Performance Art Links, Fylkingen, 

Stockholm 

3) 2016 - Open Studio - Tokyo Wonder Site, Tokyo, Japonia 

4) 2017 - „Miejsce [.]bezpieczne" 12. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wizualnej inSPIRACJE 

„Breathtaking" 

5) 2018 - AT ARTS EXHIBITION 2018 – udział w międzynarodowej wystawie  w galerii CASO 

Conteporary Art Space Osaka, Japonia 

6) 2018 - Miejsce [.] bezpieczne 6, wideo/instalacja na Mediations Biennale w Poznaniu 

Wystawa towarzysząca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Słuchanie Medium 

7) 2019 –  międzynarodowa wystawa „Jikihitsu” Sygnatura Artysty, SARP Warszawa  

8) 2019 – międzynarodowa wystawa „NanoArt” wystawa w Galerii Roi Doré w Paryżu, Francja 

9) 2019 - 16 Międzynarodowe Triennale Tkaniny w Łodzi 
10) 2019 – międzynarodowy festiwal performance PAO w Oslo, Norwegia 
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Nagrody: 
2017-II nagroda na 12 Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Wizualnej lnSPIRACJE '"Breathanking" 

w Szczecinie 

2016 - Tokyo Wonder Site Research Residency, Tokyo, Japonia 

2016 – AT-ARTS, Nonki Nishimura Artist Residency, Osaka, Japonia 

2014 - roczne stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 
6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

 Prowadzę prace dydaktyczne w obszarze projektowania  oraz sztuki najnowszej. Współpracuję z 

Muzeum Narodowym w Poznaniu gdzie od ponad trzech lat powadzę eksperymentalne 

warsztaty dotyczące sztuki współczesnej. Od dziesięciu lat pracuję także jako nauczyciel na 

kierunku aranżacja przestrzeni w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Od 2019 

roku jestem nauczycielem dyplomowanym. Na przestrzeni pięciu ostatnich lat byłem 

prowadzącym Ogólnopolski Plener Projektowy INTERAKCJE, który jest dedykowany uczniom 

liceów plastycznych. 

W 2019 roku byłem nauczycielem wizytującym podczas warsztatów PAS Performance Art 

Studies, które odbywały się na Akademii Sztuk Pięknych w Oslo w Norwegii. W roku 2018 

współprowadziłem warsztaty dla młodzieży dotyczące sztuki współczesnej i performance. 

Warsztaty te odbywały się w Dreźnie przy współpracy  Theaterakademie. 

 
W 2019 roku została wydana publikacja – „Kiwi z PL. Opowieści performerów” – znajduje się w 
niej rozdział o mojej twórczości oraz wykaz ćwiczeń dedykowanych performerom (tekst własny, 
redakcja dr Marta Ostajewska) ISBN: 978-83-63636-83-8 
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Marcin Waszak 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Magister sztuki / 2018r.  

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

Perspektywa i aksonometria 60 godz., Rysunek projektowy 96 godz., Materiałoznawstwo 96 
godz. 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

1) Nominacja do konkursu na najlepszy dyplom z dziedzin projektowych Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu. Konkurs im. Marii Dokowicz organizowany jest co roku przez 
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, do konkursu nominowane są najlepsze dyplomy z 
poszczególnych Wydziałów. 13.11.2018 rok. 

2) Wystawa dyplomu magisterskiego „Projekt nowych przestrzeni dla Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu i Centrum Promocji Mody przy Alejach Marcinkowskiego 28” 
w ramach Konkursu im. Marii Dokowicz – MTP Poznań (listopad 2018), Galeria UAP 
(czerwiec 2019) oraz Galeria Rondo Sztuki w Katowicach (czerwiec/lipiec 2019). 
Projekt nowych przestrzeni dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Centrum 
Promocji Mody przy Alejach Marcinkowskiego 28 zakłada rewitalizację zabytkowej 
kamienicy i powstanie nowego gmachu uczelni. 

3) III Nagroda w Konkursie marki Deante – projekt wnętrza z wykorzystaniem produktów 
marki. Konkurs kierowany do architektów wnętrz, mający na celu stworzenie projektu 
wnętrza inspirowanego i wykorzystującego najnowsze produktu marki. listopad 2018 
rok. 

4) Projekt koncepcyjny, wizualizacyjny i wykonawczy elewacji budynku restauracji „Pod 
białą różą” – Słupca, ul. Poznańska. Projekt zakłada przebudowę i rewitalizację 
dawnego budynku hali produkcyjnej, zmiana funkcji budynku wymaga odpowiedniego 
opracowania elewacji nie zapominając równocześnie o dawnym charakterze budynku i 
lokalizacji w której jest on osadzony. wrzesień 2018 rok.  

5) Projekt koncepcyjny, wizualizacyjny i wykonawczy sklepu z odzieżą dla żeglarzy i 
sportowców „Szopeneria” – Słomczyce koło Słupcy. Projekt zakłada przebudowę 
dawnego budynku poprodukcyjnego na sklep odzieżowy nie zatracając przemysłowego 
charakteru obiektu. Po dostosowaniu budynku i stworzeniu układów funkcyjnych 
wnętrz projektowane zostały ekspozycje produktów, zarówno wystawy witryn jak i 
poszczególnych stref wystawienniczych we wnętrzach. 2017/2018 

6) Projekt koncepcyjny, wizualizacyjny i wykonawczy wnętrz hotelu – Kamienica Garskich – 
Wraszawa, Krakowskie Przedmieście 53. Projekt wnętrz we współpracy z biurem 
projektowym MP Projekt Malwina Pietrzak. Projekt zakłada aranżację wnętrz 
zabytkowej kamienicy na Krakowskim przedmieściu zmieniając funkcję budynku z 
mieszkalnej na hotelową. Z uwagi na historię obiektu w projekcie wnętrz uwzględnione 
zostały wszystkie wytyczne konserwatorskie oraz wprowadzone elementy 
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korespondujące i podkreślające zabytkowy charakter miejsca. 2019. 
7) Projekt wizualizacyjny wnętrz siedziby tymczasowej banku NBP – Warszawa, ul. Warecka. 

Projekt wizualizacyjny wnętrz we współpracy z biurem projektowym dr hab. Piotra 
Machowiaka. Projekt zakłada stworzenie tymczasowej siedziby banku w nowej 
przestrzeni biurowo-usługowej. 

8) Publikacja projektu dyplomu magisterskiego „Projekt nowych przestrzeni dla 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Centrum Promocji Mody przy Alejach 
Marcinkowskiego 28”. Najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2018, 
Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach; Redakcja: Weronika Kocela; ISBN 
978-83-65825-35-3; Katowica; 2018. 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

1) od 2018 – praca na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu – asystent w II Pracowni 

Architektury Wnętrz studia stacjonarne; wykładowca Perspektywa i Aksonometria 

studia stacjonarne; wykładowca Perspektywa i Aksonometria oraz Ergonomia studia 

niestacjonarne; wykładowca Współczesne tendencje w projektowaniu wnętrz studia 

podyplomowe;  
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Marta Weronika Węcławska-Lipowicz 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

habilitacja/sztuki plastyczne/architektura wnętrz/11.04.2003r.  
doktor/sztuki plastyczne/architektura wnętrz/29.02.1998r. 
magister sztuki/architektura wnętrz i rysunek/ 29.06.1990r. 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

Pracownia Projektowania Wnętrz – 204 godz., Perspektywa i aksonometria – 36 godz. 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

Szczególnym obszarem moich zainteresowań  twórczych jest budowanie relacji z zastanym 
kontekstem kulturowym i architektonicznym. Wiele projektów dotyczy wnętrz sakralnych, 
wnętrz w obiektach zabytkowych, wystaw problemowych dotykających zagadnień 
historycznych. Obok tych działań artystycznych i projektowych angażuję się w  badania 
dotyczące kulturowych kontekstów architektury, stąd moje wystąpienia  na konferencjach  i 
publikacje.  
 

• 2014 Ogólnopolska konferencja naukowa: rehabilitacja wyobraźni. Polska architektura 
wnętrz 2. Połowy XX w. Referat pt.: Poznańska Szkoła Architektury Wnętrz – wymiar 
Nowoczesności. TORMIAR, Toruń. 
 

• 2015 Ogólnopolska konferencja naukowa: Rzeczy wspólne. Polskie spółdzielnie 
artystyczne i rzemieślnicze XXw. Referat pt.: „Przegląd Stolarski” Tradycja pracy 
organicznej, samoorganizacj, samokształcenie. TORMIAR, Toruń. 

 

• 2016 Międzynarodowa Konferencja naukowa: Piękno w Sacrum. Referat pt.: Stwórca-

Twórca. Norwidowska koncepcja piękna, sztuki i artysty a plastyczny proces twórczy. 

Białystok 

• 2016: Projekt wystawy Chrzest – Św. Wojciech – Polska. Dziedzictwo średniowiecznego 
Gniezna /w zespole ze Sławomirem Kuszczakiem/. 
 

• 2017: Creator or author. Norwid’s concept of beauty, art and artist or the arts creating 

process .Rocznik Teologii Katolickiej tom XVI/3 Białystok, 2017, ISSN 1644-8855.  

• 2017: Novum nie jest grzeszne. Rajmund T. Hałas. Twórca-pedagog-człowiek. Pod 

redakcją prof. dr hab. Jadwigi Filipiak. ISBN 978-83-65578-25-9, UAP, Tytuł artykułu: 

Profesor Rajmund Teofil Hałas. Przestrzenie sacrum 

• 2018: Pedagodzy i studenci Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii UAP w Poznaniu, 
wystawa w Galerii Słodownia w Starym Browarze w Poznaniu, 2018 
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• 2018:  W poszukiwaniu Przestrzeni Wnętrza, Ogólnopolska konferencja naukowa: 

Przestrzenie wewnętrzne. Organizator: UAP Poznań. 

• 2018: Poznańska Szkoła Architektury Wnętrz, UAP Poznań, 2018, ISBN: 978-83-65578-80-

8  

• 2019: Prawda formy – prawda odbicia w świetle norwidowskiej koncepcji piękna i sztuki. 

Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Prawda i prawdziwość sztuki. Organizator:  

Akademia Sztuk Pieknych w Krakowie, Kraków. 

• 2019: O sztuce materializacji słowa. Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: Osoba i 
dzieło ojca Jana Góry OP. Organizator: Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Poznań. 

 
2014 Medal Komisji Edukacji Narodowej 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Pedagogika jest dla mnie niezwykle ważnym obszarem działania nierozdzielnym od pozostałych. 
Angażuje i rozwija nie tylko dydaktyczne umiejętności, ale również wymaga nieustannej pracy 
twórczej, wymaga wsłuchiwania się w sposób percepcji świata i potrzeby artykułowania swoich 
wyobrażeń przez młodego człowieka. Wymaga bieżącego reagowania, uczestnictwa w procesie 
projektowym. Weryfikacji pomysłów w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. Edukacja – przy 
całej odpowiedzialności za młodych i za przekazywane wartości – daje wolność twórczą. Daje 
radość współtworzenia, budowania porozumienia  miedzy pedagogiem a uczniem  
  

• Muzeum Sztuk Użytkowych - Oddział MN w Poznaniu - projekt  
i realizacja wystawy pt.: NOWOCZESNOŚĆ. Polska sztuka użytkowa dekady 1955-1965. 
Wystawa otwarta w czasie Nocy Muzeów. Autorzy: Anna Łabędzka i Izabela Domicz – 
studentki IV roku studiów jednolitych magisterskich, 2006 

• Muzeum Sztuk Użytkowych - Oddział MN w Poznaniu – projekt i realizacja wystawy: 
ROZMAITOŚCI. Z darów dla Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wystawa otwarta w 
czasie Nocy Muzeów. Autorzy: Anna Spyra, Małgorzata Olbryś, Paulina Olszewska – 
studentki II roku studiów I stopnia, 2010 

• Fundacją Scena Pobiedziska. Projekt sceny na brzegu Jeziora Lednickiego dla organizacji 
spektakli plenerowych, 2016 

• Wyróżnienie dla studentki Iwony Lisowskiej za pracę powstałą w ramach pracowni  
w ogólnopolskim  konkursie architektonicznym BARGEWORK - biuro na wodzie, 2015 

• Nominacja dyplomu  Agnieszki Chwiałkowskiej do konkursu na najlepszy dyplom UAP, 
Udział w wystawie na MTP, 2018 

• Nominacja dyplomu Anny Plutowskiej do konkursu na najlepszy dyplom UAP, Udział w 
wystawie na MTP, 2019  

• Studenci dla Poznania i Wielkopolski, wystawa projektów studenckich dotyczących 
miasta i okolic, Galeria R20 w Poznaniu, 2018 

• Pedagodzy i studenci Wydziału Architektury Wnętrz i Scenografii UAP w Poznaniu, 
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wystawa w Galerii Słodownia w Starym Browarze w Poznaniu, 2018 

• Przestrzenie kolektywne, wystawa prac dyplomowych studentów kierunku architektura 
wnętrz, Wydział Nauk Społecznych UAM, Poznań, 2019 
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Imię nazwisko: Michał Woźniak 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Magister/magister sztuki, komunikacja wizualna, 2007, Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej Schola 
Posnaniensis 
Wszczęcie przewodu doktorskiego w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie sztuki piękne - 
kwiecień 2019, Uniwersytet Rzeszowski – Wydział Sztuki; zaliczone egzaminy doktorskie z 
dyscypliny podstawowej (sztuki piękne), dyscypliny dodatkowej (filozofia) i języka angielskiego – 
wrzesień 2019; przewidywana obrona – czerwiec – wrzesień 2020. 
 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę w roku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

Studia stacjonarne: 
Psychofizjologia widzenia 1 rok 
Reżyseria barwy i przestrzeni 2 rok 
Studia niestacjonarne 
Psychofizjologia widzenia 1 rok 
Reżyseria barwy i przestrzeni 2 rok 
Psychofizjologia widzenia 1 rok SUM 
 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

wystawy indywidualne 
2018 
„Osobowości Kina”, XXV „Prowincjonalia”, Września 
„Pogłosy światła”, Galeria GJB, Warszawa 
„Z wnętrza lasu”, Wydział Leśny UP, Poznań 
„Pobrzmienia”, Audio Video Show, Warszawa 
„Historie światłoczułe”, Galeria Taśma, Poznań 
2019 
„Zwidy i mary”, XXIV „Prowincjonalia”, Września 
 
wystawy zbiorowe 
2019 
X Art Fresh Festival, Sheraton, Warszawa  
 
publikacje/katalogi z wystaw 
Pogłosy światła, Poznań 2018, ISBN 978-83-948218-0-7 
Pobrzmienia, Poznań 2018, ISBN 978-83-948218-4-5 
Historie światłoczułe, Poznań 2018, ISBN 978-83-948218-2-1 
Z wnętrz lasu, Poznań 2018, ISBN 978-83-948218-1-4 
Zwidy i mary, Poznań 2019, ISBN 978-83-948218-3-8 
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Organizacja wielu wystaw semestralnych i końcowo-rocznych z dorobku prowadzonych 
pracowni. 
 
 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Uczestniczenie i pomoc w procesie tworzenia/realizacji studenckich kreacji/prac z zakresu 

psychofizjologii widzenia i reżyserii barwy i przestrzeni w formie osobistego kontaktu z kilkoma 

setkami studentów przez ostatnie 6 lat. Dorobek dydaktyczny w postaci dokumentacji 

fotograficznej realizacji semestralnych. 
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Paweł Łubowski 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Profesor uczelni/ 29.11.2018r. 
Doktorat/ sztuki plastyczne/sztuki piękne 25.10.2012r. 
Magister sztuki/ architektura wnętrz 12.06.1979r. 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

Malarstwo – 72 godz., Liternictwo i podst. typografii – 96 godz., Kompozycja brył i płaszczyzn – 
96 godz. 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztuki oraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 
 

Ponad 40 wystaw indywidualnych w Polsce i zagranicą, udział w wystawach zbiorowych, laureat 
konkursów malarskich i grafiki prasowej, twórca i redaktor naczelny pism o sztuce współczesnej: 
„Arteon”, „Artluk” (pismo punktowane przez MSW), „ CoCain, Przegląd Muzeów i Centrów 
Sztuki Współczesnej”, prowadził Galerię Szyperską i CSW w Toruniu. Organizator sympozjów i 
spotkań związanych ze sztuką współczesną. np. Międzynarodowe Sympozjum Pism o Sztuce 
Poznań Skoki, 2005.  W latach 80. XX wieku prace projektowe z zakresu architektury wnętrz.   
 
Wystawa indywidualna w Galerii Profil w Poznaniu (2016 r.). Wystawy zbiorowe: w Galerii 
Propaganda w Warszawie 2016,   Festiwalu Nowej Sztuki Labirynt 2016 i 2019, In Statu Nascendi 
Karkonoskie Intermedia – Spotkania Sztuki Aktualnej, szklarska Poręba 2018 i 2019  itd.  
 
Organizator 2 sympozjów  pism o sztuce współczesnej w 2002 i 2005 roku. Spotkanie w Elblągu 
organizowane przez „Politykę” 2004 
 
Twórca pism o sztuce Arteon, CoCain.. i Artluk Redakcja tych pism z tekstami  (Praca jako red. 
nacz.), ich opracowanie graficzne 
 
Publikacje książkowe i albumowe poświęcone sztuce: „6.5 Szyperskiej” , „Kolekcja Toruńska”, 

„Igraszki z Chronosem”, itd. 

 
W latach 80. główne nagrody w konkursach malarskich  na obraz im. Jana Spychalskiego (1980) i 
w Triennale Portretu (1985). Medal Młodego Twórcy (1984), Nagroda im Jacka Malczewskiego 
(1985), Medal Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie (1986), Nagroda w 
Międzynarodowym  Konkurcie Projektowania Prasowego „Chimera 2008” w kategorii 
magazyny, GrandFront 2007 
 
Prezes, obecnie wiceprezes Stowarzyszenia Kulturalnego Artes – wydawcy kwartalnika Artluk. 
Członek ZPAP Wiceprezes Zarządu Głównego ZPAP w latach 2006-2010 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
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dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Redaktor naczelny kwartalnika Artluk, autor tekstów i opracowania graficznego (pismo 
punktowane przez MSW) Pismo Artluk jako materiały dydaktyczne przestawiające szeroko 
rozumiane problemy sztuki współczesnej i projektowania.  
Współorganizator  I i II sympozjum In Statu Nascendi Karkonoskie Intermedia – Spotkania Sztuki 
Aktualnej,  Szklarska Poręba w 2018 i 2019 roku 
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Imię i nazwisko: ROBERT MATUSZEWSKI   

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Magister wychowania fizycznego , specjalność nauczycielska 1993, AWF Poznań . 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

ZAJĘCIA KULTURY FIZYCZNEJ : 2 GRUPY , PONIEDZIAŁKI 17:45 – 19:15 i 19:15-20:45 . 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat, wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

Brak dorobku naukowego w ostatnich 6 latach 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Organizacja wielu imprez akademickich (rangi ogólnokrajowej i wielkopolskiej) połączona z 

medalami studentów w wielu dyscyplinach sportowych (odznaczony Srebrną Odznaką 

Akademickiego Związku Sportowego), w ostatnich 6 latach skupiony na utrzymaniu działań 

rekreacyjnych , korekcyjno – usprawniających i sportowych . 
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Ryszard Wojciech Sadley 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Profesor zwyczajny ASP w W-wie/03.02.1993r. 
artysta plastyk w zakresie wystawiennictwa/19.11.1954r. 
Artysta plastyk w zakresie malarstwa/08.12.1969r. 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

Pracownia Witrażu – 144 godz., Malarstwo – 72 godz. 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

2016 – Międzynarodowa Wystawa Muzeum Sztuki Współczesnej HANGZTOH Chiny 
2017 – Wystawa ,,CAŁUNY” Galeria ,,OPERA” Teatr Wielki WArszawa 
Warsztaty z młodzieżą 
2019 – Polska Szkoła Malarstwa na Jedwabiu ASP Gdańsk 
2019 - ,, Sztuka Włókna” wystawa zbiorowa w ZPAP Warszawa 
Spotkania i udział w wypowiedziach na temat – Polska Tkanina Artystyczna – od Biennale 
Tkaniny w Lozannie do czasów współczesnych. 
Centralne Muzeum Włókiennictwa – udział w komisji organizacyjnej międzynarodowego 
triennale tkaniny w Łodzi. 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Liczne recenzje w przewodach  doktorskich i habilitacyjnych. 
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Tomasz Porzycki 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Magister sztuki 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

Dzieło plastyczne w architekturze – 126 godz. 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

Wybrany i zaproszony przez "The Princess Trust" (Fundacja Księcia Karola) z Londynu do 

Wielkiej Brytanii celem  

zaprezentowania swojego dorobku i nawiązania kontaktów z artystami brytyjskimi.  

2006-2008-projektowanie (layout) książek, albumów dla wydawnictwa Kwartet 

2010-2018 – prace nad cyklem obrazów przeznaczonych na wystawy i do zbiorów prywatnych, 

kolekcjonerskich 

2016-2018-tworzenie serii obrazów przeznaczonych na wystawy 

2013r. 
2019 – opracowanie graficzne serii tomików poezji 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

1998-2003 Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej Schola Posnaniensis – kierownik Pracowni Grafiki 

Użytkowej 

2007-15 – Pracownia Dzieło Plastyczne w Architekturze prowadzona pod kierownictwem 

merytorycznym prof. dr hab. Andrzeja Macieja Łubowskiego. 

2015-2019 - kierownik pracowni Działo Plastyczne w Architekturze 

2015-16 – Żak Policealna Szkoła – Prowadzenie zajęć z przedmiotu dekorator w architekturze 

wnętrz 
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Tomasz Rydel 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Magister sztuki/architektura wnętrz/projektowanie wystaw/1972r. 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocen 

Pracownia Projektowania Wnętrz – 108 godz. 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

Studium plastyczne Starego Miasta we Włocławku 1978 - 80 

Projekt dekoracji plenerowych w Gnieżnie z okazji wizyty Papieża 1979 

Projekt  małej architektury Bulwarów Nadwiślańskich we Włocławku 1981 - 82 

Projekt ekspozycji etnograficznej w Muzeum w Szamotułach                                        

Projekt wnętrz Domu Polonii w Pułtusku 1987 - 89 

Projekt dekoracji plenerowych Mistrzostw Świata w Kajakarstwie Poznań 1990 
Projekt wnętrz pałacu w Zakrzewie  1993 
Projekt scenografii Konkursu Skrzypcowego im .H. Wieniawskiego 2006 
Projekt wnętrz pałacu w Dębinie  2016 
                                   

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Asystent w Zakładzie Fotografii ASP w Krakowie 1972 – 73 

Asystent w Prac. Arch. Wnętrz PWSSP w Poznaniu!973 – 74 

Nauczyciel akademicki Prac. Proj. Wnętrz Schola Posnaniensis 1993 – 2006 

od 2006 w Wyższej  Szkole Umiejętności Społecznych  
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Wawrzyniec Reichstein 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Magister sztuki  

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

Rysunek – 96 godz. 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

2016 - wystawa zbiorowa, malarstwo - 70 Lecie Liceum Plastycznego  
2016 - wystawa zbiorowa, 25 Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Zamek Książąt 
Pomorskich, Szczecin   
2016 – wystawa indywidualna, Malarstwo, "REFLEKSY- REFRENY", Galeria Profil , Poznań 
2017 – Wystawa  zbiorowa, Painting - (Online/Offline) - Kortrijk, Belgium. 
2018 - Obraz obok Obrazu - Online/ Offlne /Jastrowo, Galeria JAK 
2018 - Online/ Offline – wystawa indywidualna - Galeria Szewska 16 /WMiR Poznań 
Katalogi z wystaw z lat 2016 - 2018 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Do osiągnięć dydaktycznych i artystycznych w ostatnich sześciu latach, wynikających z doświadczeń 

służących kreacji pedagogiczno-artystycznej zaliczam przedstawianie własnej twórczości w 

indywidualnych wystawach: w Galerii Profil w Poznaniu, Galerii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i 

w UITP w Sztokholmie oraz w wielu uznanych przez Komisję Dyplomową Uczelni WSUS w Poznaniu, 

aneksowych prac studenckich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://web.facebook.com/Kortrijkxpo/?hc_ref=ARRDz6cXuV8NVKsiTb374Q2F0KpGJZ_5Iqa_TkOJajkjquo-wi_ky2AcV6QhMwO_C48
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Władysław Wróblewski 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Profesor sztuk plastycznych/ 24.06.1993r. 
 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

Pracownia Projektowania Produktu – 240 godz., Historia Wzornictwa i Architektury – 132 godz. 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

 

Projektowanie wnętrz mieszkalnych, sakralnych, detali architektonicznych  i małej architektury 

(kolejne realizacje  dla Centrum Parafialnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Poznaniu i 

w Pile ) 

Współpraca z przemysłem – Swarzędzkie Fabryki Mebli, Zakład Mebli Tapicerowanych w 

Lesznie Aster-Mebel, liczne projekty wdrożeniowe prezentowane na różnych wystawach o 

charakterze artystycznym i komercyjnym w kraju i za granicą, wystawy w galeriach ZPAP, w 

galerii Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie, w Galerii Design we Wrocławiu, W 

latach 2005-2007 byłem wykonawcą projektu badawczego własnego pt. „Wykorzystanie 

materiałów kształtowanych na zimno w projektowaniu mebli” finansowanego przez 

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji.  

Uczestniczyłem w pracach konserwatorskich małej architektury sakralnej w klasztorze 

Dominikanek klauzurowych w Świętej Annie koło Przyrowa. Uczestniczyłem w pracach 

Państwowej Komisji Akredytacyjnej (W Gdańsku i w Łodzi) i in. 

Coroczny udział w posiedzeniach Sądu Konkursowego „Złoty Medal MTP” 

Coroczny Udział w przygotowaniach i pokazach Arena Design 

Artykuły w wydawnictwach UAP 

Monografia – prof. Rajmund Hałas 
 
 
Złoty Krzyż Zasługi 

Srebrna Odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej Gloria Artis 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
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zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

 

W okresie pracy w poznańskiej PWSSP (później ASP i UAP) pełniłem funkcję prorektora (przez 2 

kadencje) oraz dziekana Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa (także 2 kadencje) , przez 

10 lat pełniłem funkcję kierownika Katedry Mebla. Byłem promotorem około 70 prac 

dyplomowych (magisterskich), w tym prac realizowanych we współpracy z przemysłem 

meblarskim.  
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Włodzimierz Dudkowiak 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

profesor sztuk plastycznych od 1993 roku 
dr hab. sztuk plastycznych – malarstwo – od 1986 roku 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

Malarstwo – 192 godz. 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

Prezentacja prac malarskich i rysunkowych w przeszło 170 wystawach indywidualnych i 

zbiorowych w kraju i na świecie, w muzeach i znaczących galeriach: Düsseldorf, Hanower, 

Getynga, Bremen, Genk, Budapeszt, Bratysława, Berlin. 

Działalność twórczo-artystyczna udokumentowana jest w publikacjach, np. „Sztuka dla nas i 

potomnych”, wydawca Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu i Akademia Sztuk Pięknych w 

Warszawie, 2012r. 

Poza wystawami malarstwa – projektowanie i realizacja – (także w zespołach) – prac malarskich 

w architekturze, między innymi dla Muzeum Pierwszych Piastów w Gnieźnie, dla Muzeum 

Narodowego w Poznaniu i Pałacu Górków w Poznaniu. 

Ponadto, uczestniczyłem w wielu plenerach i sympozjach związanych tematycznie z sztuką 

projektowania krajobrazu. 

- Retrospektywna Prezentacja Twórczości Własnej w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, 

2018r. 

- Wystawa Malarstwa Pedagogów UAP, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu 

Spożywczego w Szreniawie, 2017r. 

- „EX KATEDRA - MALARSTWO”, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2016r. 

- Wystawa Malarstwa i Rysunku, wydz. Malarstwa, UAP w Poznaniu w Muzeum – Kalisz 

- Ex Katedra – Galeria Miejska, 2016r. 
- jestem laureatem wielu konkursów malarskich, otrzymując wiele wyróżnień i nagród także od 

MKIS; 

- w roku 2014 otrzymałem od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej 

Polskiej – SREBRNY MEDAL – ZASŁUŻONY KULTURZE „GLORIA ARTIS” za pracę artystyczną  

i pedagogiczną; 

- Prace malarskie w zbiorach: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku, Muzeum Okręgowe w Chełmie, Muzeum Miedzi w Legnicy, Muzeum Śląskie w 
Katowicach. 
- „Sztuki Plastyczne w Poznaniu 1945-1980” Wydawnictwo Poznańskie, 1987r.; 

- „Artyści Poznania 1945-1985” Wydawnictwo Muzeum Narodowe w Poznaniu 1986r.; 
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- „Polska Awangarda Malarstwa 1945-1980” PWN 1988; 

- „Żywotność sztuki – drzewo wiedzy” wydawca UAP w Poznaniu, ASP Warszawa, 2012r. 
- Ex Katedra – Galeria Miejska, 2016r. 
- jestem laureatem wielu konkursów malarskich, otrzymując wiele wyróżnień i nagród także od 

MKIS; 

- w roku 2014 otrzymałem od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej 

Polskiej – SREBRNY MEDAL – ZASŁUŻONY KULTURZE „GLORIA ARTIS” za pracę artystyczną i 

pedagogiczną; 

- Prace malarskie w zbiorach: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku, Muzeum Okręgowe w Chełmie, Muzeum Miedzi w Legnicy, Muzeum Śląskie w 
Katowicach 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Wypromowałem wielu wybitnych młodych artystów uzyskujących wiele znaczących nagród. Wiele 

dyplomów magisterskich i licencjackich, promotor i opiekun prac doktorskich, liczne recenzje w tym w 

postępowaniach o nadanie tytułu profesora. W roku 2019 za działalność twórczo-artystyczną, 

pedagogiczną i zasługi w służbie Państwa i Społeczeństwa otrzymałem Medal Stulecia Odzyskanej 

Niepodległości. 
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Zuzanna Pawlicka 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Magister sztuki 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

Rzeźba – 132 godz. 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

Coroczne, Indywidualne Wystawy Rzeźby i Rysunku (w miesiącach: lipiec, sierpień), w Galerii 

„Plenerowej” w Bronikowie (Wlkp). 

Prace w zbiorach: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Rzeźby w Orońsku, Muzeum 
miasta Göttingen, Muzeum Medalierstwa we Wrocławiu. 
VII Biennale de Paris. Wystawy „RZEŹBY POLSKIEJ” w Londynie, Sztokholmie, Berlinie, Wiedniu – 
1974/75 r. Indywidualna Wystawa Rzeźby, Galeria Nowa – Teatr Nowy, Poznań 1975r. 
„AKTUALNE TENDENCJE”, Wystawa Rzeźby – ZACHĘTA, Warszawa. Wystawa Sztuki Polskiej – 
Stadthalle, Göttingen – 1976r. VI Festiwal Sztuk Pięknych – ZACHĘTA, Warszawa. Biennale 
Internazionale Rzeźby w Brązie, CENTRO DANTESCO DI RAVENNA w 1976, 1978, 1980r. „NOWE 
POSTAWY TWÓRCZE” – Wrocław, Galeria „Awangarda”. VII Festiwal Sztuk Pięknych – ZACHĘTA, 
Warszawa. „SZTUKA POLSKA” – Bremen. „INDYWIDUALNOŚCI ŚRODOWISKA POZNAŃSKIEGO” – 
BWA, Kraków. II Biennale Małych Form Rzeźbiarskich. „RZEŹBA POLSKA”, Instytut Polski, Paryż. 
Wystawa Indywidualna, ARSENAŁ, Poznań, 1980r. III Biennale Małych Form Rzeźbiarskich, 
Poznań (na którym przyznano mi GRAND PRIX za przedstawione rzeźby), 1981 r. „RZEŹBA I 
RYSUNEK” – Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 1986r. „PŁASKORZEŹBY DLA ARCHITEKTURY 
STAREGO GNIEZNA”, Muzeum 1000 lecia Państwa Polskiego. „RZEŹBA WSPÓŁCZESNA” – 
Muzeum Archeologiczne w Poznaniu oraz „RZEŹBA WSPÓŁCZESNA” – Muzeum Narodowe w 
Poznaniu, 1989r. Indywidualna Wystawa Rzeźby i Rysunku „NIŻEJ OD PTAKÓW”, Galeria 
Miejska Mosina. „GENERACJA SZTUKI, 1974-1994”, ARSENAŁ, Poznań. Indywidualna Wystawa 
Rzeźby i Rysunku, Galeria ARSENAŁ, Poznań, 1995r. „RZEŹBA W BIŻUTERII”, Galeria Miejska w 
Mosinie, 2010r. „65 LAT LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH W POZNANIU”, Galeria u Jezuitów, 
Poznań. III Biennale Sztuki, Galeria Sztuki Współczesnej, C.K. ZAMEK, Poznań, 2012r. Od 2005r. 
– cykliczna prezentacja rzeźby pod tytułem „Do zamieszkania”, w Galerii Plenerowej – 
„Bronikowo – Wlkp.” 
Wielokrotny udział w ogólnopolskich sympozjach i plenerach sztuk wizualnych w: Łagowie, 
Ślesinie, Płotkach, Wolsztynie, Skokach i Toruniu w latach 1974-2012. 
GRAND PRIX na BIENNALE MAŁYCH FORM RZEŹBIARSKICH w Poznaniu, 1984r. 

Nagroda za medal – „M. Kopernik” w konkursie organizowanym przez Muzeum Medalierstwa 

we Wrocławiu. 

Projekt i realizacja medalu przyznawanego (corocznie) przez Głos Wielkopolski i Galerię Nową w 

Poznaniu – Twórcom ze środowiska poznańskiego. 
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W latach 1975-77 – współpraca z Mennicą Państwową w Warszawie. 

Realizacja medali i statuetek (drogą konkursów) dla MTP w Poznaniu:  „Mister Targów”; dla 

Biblioteki Kórnickiej i Teatru Polskiego w Poznaniu, Teatru A. Fredry w Gnieźnie i Muzeum H. 

Sienkiewicza w Poznaniu oraz Muzeum Archeologicznego w Poznaniu i Numizmatyków w 

Poznaniu. 

Poza realizacją medali tworzenie rzeźb w przestrzeni Osiedla Młodych – Rataje w Poznaniu i 

rzeźb w Legnicy oraz Nowym Tomyślu. 

Prace w zbiorach: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Rzeźby w Orońsku, Muzeum 
miasta Göttingen, Muzeum Medalierstwa we Wrocławiu. 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

Do „charakterystyki” doświadczenia i dorobku artystycznego wraz z opieką 

naukowo/artystyczną nad studentem oraz uzyskiwaniu osiągnięć dydaktycznych w ostatnich 

sześciu latach pracy, zaliczam cykliczne wystawianie bardzo interesujących i bardzo dobrych 

realizacji rzeźbiarskich studentów II roku studiów w Galerii Uczelni 
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Zygmunt Laskowski 

Tytuł naukowy/dziedzina, stopień naukowy/dziedzina oraz dyscyplina, tytuł zawodowy 
(w przypadku tytułu zawodowego lekarza – specjalizacja), rok uzyskania tytułu/stopnia 
naukowego/tytułu zawodowego: 

Profesor nadzwyczajny Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 01.07.2004-30.06.2009 
Habilitacja/ sztuki plastyczne/28.05.2002r. 
Magister sztuki/projektowanie ubioru i tkaniny/20.09.1977r. 

Wykaz zajęć/grup zajęć i godzin zajęć prowadzonych na ocenianym kierunku przez nauczyciela 
akademickiego lub inną osobę wroku akademickim, w którym przeprowadzana jest ocena. 

Pracownia Projektowania Ubioru – 66 godz.  (nadzór merytoryczny) 

Charakterystyka dorobku naukowego ze wskazaniem dziedzin nauki/sztukioraz 
dyscypliny/dyscyplin naukowych/artystycznych, w której/których dorobek się mieści (do 600 
znaków) oraz wykaz co najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem ostatnich 6 lat,wraz ze wskazaniem dat uzyskania (publikacji 
naukowych/osiągnięć artystycznych, patentów i praw ochronnych, zrealizowanych projektów 
badawczych, nagród krajowych/międzynarodowych za osiągnięcia naukowe/artystyczne), ze 
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku 
i prowadzonych na nim zajęć. 

Specjalista w dziedzinach projektowania ubioru i kostiumu, uprawia także rysunek i malarstwo. 

Współpraca w przygotowaniu scenografii i kostiumów filmowych 

Twórca wzoru użytkowego: 

Wiatrochron – torba PL 53022 Y1  

Torba damska (współtwórca) PL 53027 Y1 

Kurtka sportowa PL 53023 Y1 

Poduszka pojemnik PL 53024 Y1 

Kostiumy do etiudy fabularnej „OKO w OKO” (dyplom reżyserki i dyplom operatorski)1983r. 

Autor przemysłowych kolekcji ubiorów, kostiumów teatralnych i filmowych, a także scenografii 

Złota Nitka 2001r. – członej Jury Kreatorów  

Przewodniczący komisji konkursu fotograficznego – Kontrasty Łodzi 1998r. 

Opracowanie programów autorskich Pracowni Projektowania Ubioru:  

„Metody projektowania ubioru” dla Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej 

Pracownia Technik Prezentacyjnych dla Katedry Ubioru ASP w Łodzi 

 

 

Charakterystyka doświadczenia i dorobku dydaktycznego (do 600 znaków) oraz wykaz co 
najwyżej 10 najważniejszych osiągnięć dydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
ostatnich 6 lat, wraz z wskazaniem dat uzyskania (np. autorstwo podręczników/materiałów 
dydaktycznych, wdrożone innowacje dydaktyczne, nagrody uzyskane przez studentów, nad 
którymi nauczyciel akademicki sprawował opiekę naukową/artystyczną, opieka nad 
beneficjentem Diamentowego Grantu, uruchomienie nowego kierunku studiów/specjalności/ 
zajęć/grupy zajęć, opieka nad kołem naukowym, prowadzenie zajęć w języku obcym, w tym w 
uczelni zagranicznej, np. w ramach mobilności nauczycieli akademickich). 

W przeszłości profesor nadzwyczajny w ASP w Łodzi i Politechnice Koszalińskiej,  dziekan 

Wydziału tkaniny i Ubioru łódzkiej ASP,  promotor prac licencjackich, magisterskich recenzent 

prac doktorskich 

 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 145 

 

5. Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez uczelnię w celu usunięcia błędów 

i niezgodności wskazanych w zaleceniach o charakterze naprawczym sformułowanych 

w uzasadnieniu uchwały Prezydium PKA w sprawie oceny programowej na kierunku studiów, 

która poprzedziła bieżącą ocenę oraz przedstawienie i ocena skutków tych działań. 

Działań nie podjęto z powodu braku zaleceń naprawczych. 

 

6. Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych obiektów, 

w których odbywają się zajęcia związane z kształceniem na ocenianym kierunku, a także 

informacja o bibliotece i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych. 

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w procesie kształcenia 

wykorzystuje bazę dydaktyczną zlokalizowaną w siedzibie Uczelni, w Poznaniu na ul. Głogowskiej 26 

o łącznej powierzchni 3095 m2.  

Szkoła dysponuje 27 salami dydaktycznymi w tym 11 pracowniami Wydziału Artystycznego, 2 

pracowniami komputerowymi oraz pracownią radiową.  

Do dyspozycji studentów studiów dziennych i zaocznych dostępnych jest 16 sal dydaktycznych 

wyposażonych częściowo w stoły i krzesła a także krzesła z blatami w których jest 785 miejsc, 2 

pracownie komputerowe i pracownia radiowa.  

Pracownie Wydziału Artystycznego są dostosowane do potrzeb kształcenia i wyposażone w 

niezbędne pomoce naukowe oraz sprzęt pozwalający realizować zajęcia programowe.   

Uczelnia posiada 7 rzutników multimedialnych w tym 3 rzutniki zamontowane są w salach na stałe 

oraz 4 rzutniki są do stałej dyspozycji wykładowców. Do wykorzystania w procesie dydaktycznym  

pozostaje także 7 laptopów, 2 kamery i 3 aparaty cyfrowe. Dla potrzeb dydaktycznych dostępne są 

telewizory, odtwarzacze, dyktafony i radia.  

W budynku Uczelni jest dostępna bezprzewodowa sieć internetowa. Pracownie komputerowe 

posiadają na wyposażeniu 39 stanowisk do pracy i nauki w tym jedna z pracowni wyposażona jest 

w 29 stanowisk, druga posiada 10 stanowisk wyposażonych w komputery typu Macintosh, 

ze specjalistycznym oprogramowaniem. Studenci w pełnym czasie pracy Uczelni mają dostęp do 

pięciu stanowisk komputerowych z dostępem  do Internetu usytuowanych w czytelni biblioteki.  

Pełne wyposażenie w pomoce naukowe i sprzęt niezbędny do pracy dydaktycznej posiada Studium 

Języków Obcych. Realizując swoje zadania SJO w każdym wymiarze korzysta także z ogólnie 

dostępnej bazy Uczelni. 

Studenci rozpoczynający naukę są objęci obligatoryjnym szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa 

i higienicznych warunków pracy i kształcenia. Tematyka zajęć obejmuje także zagadnienia związane 

z bezpieczeństwem i zagrożeniami, przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji oraz 

funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych.  

W ramach zajęć z wychowania fizycznego studenci korzystają z podnajmowanych obiektów które 

w pełni pozwalają na realizację zajęć programowych. 

Do dyspozycji studentów są przestronne powierzchnie holi z usytuowanymi miejscami do 

odpoczynku w przerwach zajęć a także możliwością wystawienniczą którą realizują min. Studenci 

Wydziału Artystycznego. 

Podsumowując – infrastruktura dydaktyczna, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie techniczne 

pomieszczeń, środki i pomoce dydaktyczne, zasoby biblioteczne, informacyjne oraz edukacyjne, 

a także infrastruktura innych podmiotów, w których odbywają się zajęcia umożliwiają prawidłową 

realizację zajęć i osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się, w tym opanowanie umiejętności 

praktycznych i przygotowania do prowadzenia działalności zawodowej w obszarach zawodowego 
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rynku pracy właściwych dla kierunku, jak również są dostosowane do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością, w sposób zapewniający tym osobom pełny udział w kształceniu. 

  LICZBA I WYPOSAŻENIE SAL  

TYP SALI  SALA NR LICZBA 
MIEJSC 

WYPOSAŻENIE  WYPOSAŻENIE DODATKOWE UWAGI 

sala 
seminaryjn

a 

105 10 krzesła wyściełane, stół 
owalny, 

  

wykładowa  110  48 

 

krzesła wyściełane z 
blatami, biurko; 

tablica, rzutnik folii,                   
klimatyzacja,  

 

pracownia 
arch. 

wnętrz 

111  15 krzesła wyściełane, 2 
biurka, stół typu szkolnego;   

klimatyzacja,   

 pracownie 201/201a  sztalugi, krzesła, dostęp do wody bieżącej, 
klimatyzacja, 

  

  

malarska 23 

207 
witraż              

8 indywidualne stanowiska, 
stoły typu szkolnego, 
krzesła wyściełane – 8 szt,  

piec do wypalania, lutownice, noże 
do cięcia szkła, szlifierka, lampy na 
biurko, klimatyzacja, regały, 

  

208/209 
ubiór 

  

  

indywidualne  stanowiska, 
stół typu szkolnego, 
maszyny do szycia – 6 szt.  

żelazko, deska do prasowania, 
tablica, klimatyzacja, lampy na 
biurko, 

  

pracownia 
biżuterii 

213   indywidualne stanowiska – 
4 stoły prac., biurka -3 szt.; 

imadło, szlifierka, młotki, kowadła, 
pilniki, lampki na biurko 
klimatyzacja, 

 

wykładowa 216 40 krzesła wyściełane z 
blatami, biurko,  

telewizor, rzutnik do folii, ekran, 
klimatyzacja, 

 

wykładowa 217 40 krzesła wyściełane, ławki 
szkolne,  

rzutnik do folii, ekran, klimatyzacja,  

wykładowa 219 64 krzesła wyściełane, ławki 
szkolne, biurko, 

rzutnik podwieszany, ekran, 
klimatyzacja, 

 

pracownia 
fotografii 

223 10 krzesła wyściełane, biurko, lampy stojące, komputer, 
klimatyzacja, 

 

pracownia 
produktu 

224 15 krzesła wyściełane, stół,  tablica, klimatyzacja,  

pracownia 
malarska 

225 12 sztalugi, krzesła, dostęp do wody bieżącej, 
klimatyzacja, 

 

wykładowa 229 30 krzesła wyściełane, ławki 
szkolne, biurko, 

rzutnik do folii, tablica, ekran, 
klimatyzacja, 

 

pracownia 
komputero

wa 

301 18 komputery Macintosh, tablica, ekran, klimatyzacja,  

pracownia 302 23 krzesła wyściełane z tablica, telewizor, klimatyzacja,  
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arch. 
wnętrz 

blatami, stół typu 
szkolnego, biurko, 

pracownia 
rzeźby 

304 10 krzesła wyściełane, stół z 
blatem, biurko, 

ławki szkolne, regały, klimatyzacja,  

wykładowa 309 B 25 krzesła wyściełane, ławki 
szkolne, tablica, 

telewizor, odtwarzacz, klimatyzacja,  

pracownia 
komputero

wa 

310 30 komputery – 29 szt., 
krzesła wyściełane, biurko, 

telewizor, radio, drukarka, fax, 
tablica, ekran, klimatyzacja, 

 

pracownia 
radiowa 

312 6 sprzęt radiowy, krzesła 
wyściełane, 

klimatyzacja,  

wykładowa 314 23 krzesła wyściełane z 
blatami, ławki szkolne, 

rzutnik do folii, telewizor, 
odtwarzacz, ekran, tablica, 
klimatyzacja, 

 

czytelnia 315 9 komputery – 5 szt., krzesła 
wyściełane, ławki szkolne, 

tablica, klimatyzacja,   

wykładowa 316 70 krzesła wyściełane z 
blatami, ławki szkolne, 
biurko, 

rzutnik podwieszany, rzutnik do 
folii, tablica, ekran, nagłośnienie, 
klimatyzacja, 

 

wykładowa 317 69 krzesła wyściełane, biurko, telewizor, wideo, rzutnik do folii, 
tablica, ekran, klimatyzacja, 

 

wykładowa 321 25 ławy, krzesła, stoły, -
poglądowa sala sądowa 

klimatyzacja,  

wykładowa 322 199 krzesła wyściełane z 
blatami, 2 stoły, 

rzutnik podwieszany, rzutnik do 
folii, tablica, ekran, odtwarzacz, 
nagłośnienie, klimatyzacja, 

 

sala senatu 
/sala 

seminaryjn
a/  

323 17 krzesła wyściełane, stół 
owalny, 

klimatyzacja,  

 

 

Pracownia projektowania biżuterii 

Program kształcenia w ramach Pracowni opiera się na indywidualnej pracy ze studentami. 

Podstawową zasadą jest samodzielność wykonywania projektu biżuteryjnego na właściwym poziomie 

rzemieślniczym. Studenci pierwszego roku, którzy po raz pierwszy mają styczność z tą pracownią 

realizują projekty z pozoru bardzo proste. W pierwszym semestrze posługują się wyłącznie techniką 

cięcia blachy, gięcia, polerowania oraz stosowania faktur, tworząc obiekty o bardzo ciekawych, wręcz 

zaskakujących kształtach. W drugim semestrze wprowadzona zostaje technika lutowania i 

kameryzowania czyli oprawy kamieni, a projekty stają się bardziej oczywiste.  

Przed przystąpieniem do pracy praktycznej, studenci zobowiązani są do uczestnictwa w szkoleniu 

BHP. W pracowni znajduje się apteczka z wyposażeniem uwzględniającym  zagrożenia występujące 

przy pracach złotniczo-jubilerskich oraz biblioteczka zawodowa wyposażona w instrukcje 

stanowiskowe uwzględniające przepisy bhp i ochrony przeciwpożarowej.  

Do wykonania form biżuteryjnych wykorzystuje się metal szlachetny, taki jak srebro, oraz  metale 

nieszlachetne, kolorowe, takie jak: alpaka, brąz, miedź, mosiądz.  
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Pracownia wyposażona jest w stanowiska oraz narzędzia niezbędna do wykonania biżuterii. W 

pracowni są umieszczone stoły, których blaty zawierają półkoliste o średnicy ok. 40 cm wycięcia. 

Stanowisko pracy jest odpowiednio oświetlone. W pracowni usytuowany jest stół o bardzo masywnej 

konstrukcji, na którym wykonywane są prace wymagające młotka oraz ustawione są niezbędne  

maszyny i urządzenia.     

W pracowni używane są różne związki chemiczne, niezbędne w procesie tworzenia przedmiotów z 

metali. Najważniejsze to kwasy. Do lutowania używa się boraksu. Czernienie metali wykonuje się 

oksydą. Kwas siarkowy nazywany „bejcą” służy przede wszystkim do chemicznego czyszczenia 

powierzchni metali, które wkłada się do ogrzanego, rozcieńczonego 1:10 kwasu. Boraks – jest to 

bezbarwna sól, którą rozpuszcza się w wodzie, a następnie ogrzany, tworzy szklistą powłokę, która 

rozpuszcza tlenki metali, przez to pozwala otrzymać czyste, metaliczne powierzchnie. W pracowni 

znajduje się stanowisko do szlifowania i polerowania metali.  

Pracownia posiada piłki włosowe różnej wielkości z podwójnym naciągiem, służące do cięcia, 

szczególnie skomplikowanych wzorów. W celu wykonania otworu do wycięcia wewnętrznego 

wykorzystuje się wiertarkę stołową.  

Młotki i kowadła znajdujące się na wyposażeniu pracowni, służą do kucia, kształtowania i równania 

metali. Pracownia dysponuje młotkami twardymi (wykonanymi ze stali) oraz młotkami miękkimi (z 

tworzyw sztucznych).  Ponadto w Pracowni znajdują się kowadła proste oraz bardziej 

wyspecjalizowane (klepadła), mające dwa długie ramiona (tzw. dwurogi o przekątnej koła i 

kwadratu), jak również imadło. Do narzędzi krępujących (utrzymujących) służą także stalowe pęsety -  

niezbędne przy operowaniu gorącym metalem. Specyficzną formę kowadła mają rygle – stalowe 

narzędzie w formie wydłużonego stożka do kształtowania różnych okręgów. W wyposażeniu 

pracowni znajdują się specjalne rygle o przekroju koła, do obrączek oraz bransolet. 

Pracownia biżuterii dysponuje dużym wyborem pilników o różnych kształtach i wielkościach (płaskie, 

okrągłe, soczewkowe, trójkątne. Posiadamy ponadto cęgi (szczypce) służące do cięcia drobnych 

elementów (cęgi tnące czołowe i boczne) lub do ich wyginania (proste i okrągłe). Szyncęgi z kolei 

służą do wyginania obrączek. Obok wymienionych narzędzi warto jeszcze wspomnieć suwmiarki, 

których specjalnie ukształtowana skala pozwala mierzyć zarówno średnicę (wewnętrzną i 

zewnętrzną) jak i głębokość otworów wyrobów biżuteryjnych. 

 
 
Pracownia witrażu 
Pracownia kształci przede wszystkim przyszłych projektantów witraży, jednak w zajęciach biorą też 

udział studenci innych specjalności  dyplomowych na zasadzie wolnego wyboru. Mając na uwadze 

konkretne miejsce, w którym ma zaistnieć witraż student rozwiązuje problemy związane z 

przestrzenią, kolorem i światłem. Po wykonaniu projektu przystępuje do realizacji witrażu w technice 

Tiffany’ego, którą posługiwanie się umożliwia dobrze wyposażona pracownia. W warsztacie student 

ma do dyspozycji różnego rodzaju kolorowe szkła witrażowe, taśmy miedziane, noże do cięcia szkła, 

lutownice, szlifierkę do szkła, cynę, topniki do lutowania, patyny, farby, ołowiane profile i okulary 

ochronne. Pracownia posiada też duże stoły, na których odbywa się cały cykl produkcyjny. 

Posiadając wykonany karton i wycięte szablony student ma możliwość dokonać wyboru szkła i 

nauczyć się jego cięcia. Potem wycięte kawałki szlifuje, owija w folię miedzianą i może przystąpić do 

lutowania witraża.  

Cały proces produkcyjny może też być oparty o wykorzystanie pieca do wypalania szkieł. 

Pomalowane kawałki szkła witrażowego poddane obróbce cieplnej dają znakomite, różnorodne i 

bardzo ciekawe efekty artystyczne. 
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Własnoręcznie wykonany witraż daje projektantowi doskonałą orientację w możliwościach jakie 

niesie z sobą technika wykonywania witraży.  

 

Pracownia projektowania ubioru 

Po przeanalizowaniu wielu możliwych scenariuszy i po latach obserwacji różnych biznesów 

krawieckich, wyposażyliśmy pracownię tak, by nauczyć studentów, jak być gotowym do 

przyjmowania różnorodnych zleceń.  Student równolegle znajduje tu wiedzę techniczną 

i technologiczną. Nabywa wiedzę o materiałach odzieżowych, uczy się konstrukcji (na podstawie 

własnych wymiarów), modelowania, prototypowania i szycia zaprojektowanych przez siebie modeli, 

jak i całych kolekcji.  Studiujemy tradycyjne techniki krawieckie i uważamy, że rzemiosło wciąż ma 

znaczenie. Najważniejszy jest dla nas kunszt pracy na zamówienie, ponieważ rzemiosło jest 

niezbędne w przemyśle kreatywnym. Zachęcamy studentów do aktywności i wspieramy podczas prac 

nad projektami konkursowymi. Jednocześnie uczymy się pracować w niewielkich grupach o różnym 

poziomie zaawansowania, co zapewnia szeroką wiedzę, inspiracje i wzajemne wsparcie. W zajęciach 

biorą też udział studenci innych specjalności w ramach pracowni dodatkowych. 

W warsztacie student ma do dyspozycji: 

− dwa duże stoły krawieckie 

− maszyny do szycia: 2 stębnówki przemysłowe, 2 overlocki przemysłowe (4 i 5 nitkowy) 

− dwie maszyny do użytku domowego 

− stacja do prasowania, żelazko do użytku domowego i deska do prasownia 

− manekiny krawieckie (różne typy i rozmiary), manekiny wystawowe 

− duże lustro 

− materiały do produkcji: materiały odzieżowe, guziki, zamki, szpilki, nici, igły  do szycia ręcznego 

i maszynowego, mydełka, kredy , taśmy, linijki itd. 

− flizelinę do rysowania konstrukcji i modelowania 

 

 

Pracownia projektowania produktu  

Zajęcia w Pracowni mają charakter konsultacyjny. Projekty powstają w ścisłej współpracy z 

prowadzącym zajęcia, co jest poprzedzone analizami materiałowymi i technologicznymi. Realizacja 

projektów odbywa się we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi pod kierunkiem 

prowadzącego pracownię. Konsultacyjny charakter ma także Pracownia znaku i identyfikacji 

wizualnej, z kolei w ramach uzupełnienia na potrzeby ćwiczeń wykorzystywane są pracownie 

malarskie. 

 

 

Pracownia fotografii użytkowej 

Zajęcia w Pracowniach projektowania wnętrz na studiach II stopnia maja charakter konsultacyjny i 

takiemu charakterowi zajęć podporządkowany jest wystrój pracowni. Punktem wyjścia są wiedza i 
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umiejętności wyniesione ze studiów I-stopnia (m.in. z zakresu rozwiązywania problemów 

projektowych i obsługi programów komputerowych wspomagających projektowanie). Pracownia 

fotografii użytkowej wyposażona jest w zestaw softboxów z tłem szarym i czarnym, zestaw lamp 

studyjnych Quadralite UP! 400 Kit,  Quadralite Navigator Kit (zestaw – nadajnik, odbiornik), namiot 

bezcieniowy Kaiser Cube-Studio Light Tent 50x50x50, stół bezcieniowy 60x130, statyw Manfrotto 

MK190X3-BH z głowicą 496RC2. 

 

 

Pracownia Grafiki Użytkowej 

Celem przedmiotu jest stworzenie ram dla edukacji projektowania graficznego. Ważnym elementem 

procesu jest zwrócenie szczególnej uwagi na ważkość kompozycji jako podstawowego elementu 

organizacji przestrzeni komunikatu wizualnego. Przy pomocy j zdefiniowanych haseł należy zbudować 

kompozycje otwarte-zamknięte, statyczne-dynamiczne, symetryczne-asymetryczne, diagonalne-

horyzontalne-wertykalne. Dalej odpowiedzi powinny rejestrować elementarne cechy komunikatu 

jakim są: kontrast, rytm, zakłócenie rytmu, dominanta, harmonia, dysharmonia. W poszukiwaniu 

skutku wizualnego uświadomienie jakimi podstawowymi środkami wyrazu dysponujemy to znaczy: 

linia, plama, walor, kolor, faktura, skala, litera, krój litery...  Skutkiem powinien być stan  

wypracowania podstawowych odruchów w zderzeniu się z problemem projektowym. 

Studenci korzystają z podanych poniżej programów komputerowych, mogą także brać udział w 

zajęciach w Pracowni Druku Płaskiego Offset UAP oraz Pracowni Serigrafii prowadzonych przez prof. 

Grzegorza Nowickiego 

− sala 301: 10 komputerów typu Imac Pro z oprogramowaniem: Adobe Creative suite 3 Design 

Premium, Blender, oraz Archicad 

− sala 310: komputery typu PC z oprogramowaniem: Corel Draw Graphics Suite 12, Adobe 

Photoshop 6.0.1, Archicad oraz Blender 

 

 

Pracownia fotografii użytkowej 

Pracownia fotografii użytkowej wyposażona jest w zestaw softboxów z tłem szarym i czarnym, 

zestaw lamp studyjnych Quadralite UP! 400 Kit,  Quadralite Navigator Kit (zestaw – nadajnik, 

odbiornik), namiot bezcieniowy Kaiser Cube-Studio Light Tent 50x50x50, stół bezcieniowy 60x130, 

statyw Manfrotto MK190X3-BH z głowicą 496RC2. 

 

 

Pracownie projektowania wnętrz 

Zajęcia w Pracowniach projektowania wnętrz na studiach II stopnia maja charakter konsultacyjny 

i takiemu charakterowi zajęć podporządkowany jest wystrój pracowni. Punktem wyjścia są wiedza 

i umiejętności wyniesione ze studiów I-stopnia (m.in. z zakresu rozwiązywania problemów 

projektowych i obsługi programów komputerowych wspomagających projektowanie). 

 

 

Biblioteka WSUS 

Z usług Biblioteki mogą korzystać wszyscy studenci WSUS oraz wykładowcy. Aktualnie posiadamy 

ponad 6 tysięcy książek drukowanych. Tematyka gromadzonego księgozbioru jest ukierunkowana na 
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kierunki nauczania. Posiadamy zbiory z zakresu sztuki: wzornictwo, architektura wnętrz, fotografia, 

rzemiosło, taniec, estetyka, a także z zakresu nauk społecznych, komunikacji, reklamy, public 

relations, dziennikarstwa, zarządzania i marketingu oraz prawa. Do dyspozycji czytelników jest 

wypożyczalnia z otwartym dostępem do księgozbioru, czytelnia wyposażona w stanowiska 

komputerowe oraz dostęp do sieci bezprzewodowej. W sprawnym funkcjonowaniu Biblioteki 

pomaga system biblioteczny Sowa Marc21. Każdy czytelnik po zalogowaniu się w witrynie katalogu 

http://biblioteka.wsus.pl, może sprawdzić stan swojego konta, prolongować wypożyczenie, 

przeszukać księgozbiór, zamówić lub zarezerwować potrzebną książkę. Nasz katalog on-line jest 

wzbogacony o skan okładki oraz spis treści w formacie pdf. Pomaga to w udzielaniu, przekazywaniu 

i udostępnianiu informacji. Łączność i komunikacja czytelnika i biblioteki odbywa się w sposób 

zautomatyzowany, głównie poprzez e-mail. Żadne pytanie czytelnika nie pozostaje bez odpowiedzi. 

Na stronie www Uczelni znajduje się witryna Biblioteki z bogatym informatorium pomocnym 

w studiowaniu. Znajduje się tam szereg użytecznych linków do serwisów internetowych, katalogów 

innych bibliotek, encyklopedii ogólnych i branżowych, bibliotek cyfrowych (np. Cyfrowa Biblioteka 

Instytutu Wzornictwa), baz danych. Biblioteka WSUS abonuje dostęp on-line do bazy pełnotekstowej 

EBSCO, co daje możliwość korzystania z Academic Serach Complete, Business Source Complete, 

Regional Business News, Master File Premier, Newspaper Source i in. 

Jesteśmy także uczestnikiem Wirtualnej Biblioteki Nauki (http:/wbn.edu.pl) i Wirtualnej biblioteki 

Architekta. Współpracujemy również z redakcją kwartalnika Artluk, od którego otrzymujemy bieżące 

numery tegoż czasopisma. 

Propagujemy korzystanie z elektronicznych baz danych. Na terenie całej Uczelni mamy także 

możliwość korzystania z bazy Systemu Informacji Prawnej LEGALIS . Na podstawie zawartych umów z 

innymi instytucjami, znacząco poszerzono możliwości korzystania z księgozbioru innych bibliotek. 

Studenci WSUS mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN, Biblioteki Uniwersyteckiej UAM, 

Biblioteki Raczyńskich oraz Uniwersytetu Artystycznego. Pracownicy Biblioteki prowadzą dla 

studentów zajęcia z przysposobienia bibliotecznego, ułatwiając im możliwości dotarcia do informacji 

dzięki istniejącym w Internecie bazom danych z wielu dziedzin. 

Biblioteka oprócz swojej podstawowej działalności usługowej związanej z informacją stara się także 

uczestniczyć w życiu całej społeczności akademickiej.  

Misją Biblioteki WSUS jest nie tylko wyszukiwanie i udostępnianie informacji, ale także otwieranie 

przed czytelnikami szerokich horyzontów począwszy od obszernego świata nauki przez szeroko 

pojętą kulturę po działalność nawet terapeutyczną. Czytanie, jako jedna z form komunikowania się, 

jest umiejętnością społeczną. Tym sposobem wpisuje się w misję Wyższej Szkoły Umiejętności 

Społecznych. 

W czytelni Biblioteki WSUS są więc organizowane wystawy nie tylko prac studentów, ale także 

związane z życiem kulturalnym, jak wystawa plakatu teatralnego. W najbliższych planach jest także 

wystawa plakatu filmowego oraz książki artystycznej. Nawiązujemy kontakty z instytucjami kultury 

miasta Poznania oraz z samorządem lokalnym. Swoimi działaniami chcemy przybliżyć ofertę Uczelni 

i prace studentów również najbliższym sąsiadom, mieszkańcom dzielnicy Osiedle Św. Łazarz. 

Planujemy urządzać spotkania z interesującymi ludźmi nauki i kultury, organizować konferencje 

wpisujące się w misję Biblioteki, propagujące umiejętności społeczne – w tym czytanie, oraz 

rozwijające zainteresowania książką, nie tylko naukową. 

Bierzemy także udział w akcji BookCrossing - społecznej ogólnoświatowej formie popularyzowania 

czytelnictwa. Chcemy, aby Biblioteka WSUS była miejscem pracy naukowej, a także relaksu 

i odpoczynku.  
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Działania Biblioteki WSUS można śledzić na facebooku https://www.facebook.com/Biblioteka-

Wyższej-Szkoły-Umiejętności-Społecznych. 

 

 

7. Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany według lat, z podziałem na poziomy oraz 

formy studiów; wykaz można przygotować według przykładowego wzoru: 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (jeśli dotyczy)7 

Nr 

albumu 
Tytuł pracy dyplomowej Rok 

Tytuł/ 

stopień naukowy, 

imię i nazwisko 

opiekuna 

Tytuł/ 

stopień naukowy, imię i 

nazwisko recenzenta 

Ocen

a 

pracy 

Ocen

a 

egza

minu 

dyplo

mow

ego 

Oce

na 

na 

dyp

lom

ie 

13397 Moda i ozdoby na 

przestrzeni wieków 

2017/18 dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

4 4 4 

13397 "SUMMER 

ORNAMENTS" - 

kolekcja letnia odzieży 

damskiej 

2017/18 dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

4 4 4 

10972 Wizerunek Kleopatry 

we współczesnej 

popkulturze 

2017/18 dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

5 5 4,5 

10972 Inspiracja Kleopatrą we 

współczesnej kolekcji 

damskiej 

2017/18 dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

5 5 4,5 

13755 Nowe życie starych 

opon 

2017/18 prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

4,5 4,5 4,5 

13755 Stolik recyclingowy z 

opony 

2017/18 prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

4,5 4,5 4,5 

12614 Jak powstają 

technologie w modzie 

2018/19 dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

5 5 5 

12614 Moda Off - 

niecodzienna, 

awangardowa 

2018/19 dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

5 5 5 

 

 
7 Należy uwzględnić prace dyplomowe ze wszystkich poziomów i form studiów na ocenianym kierunku z ostatnich dwóch lat 

poprzedzających rok, w którym przeprowadzana jest ocena. W przypadku, gdy łączna liczba absolwentów z ostatnich dwóch 

lat przekracza 100 – należy uwzględnić prace dyplomowe ze wszystkich poziomów i form studiów na ocenianym kierunku 

z ostatniego roku poprzedzającego rok, w którym przeprowadzana jest ocena. 
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14897 Krzesło jako lekka 

forma wygody 

2018/19 prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

4,5 4,5 4 

14897 Krzesło jako lekka 

forma wygody 

2018/19 prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

4,5 4,5 4 

14204 Ergonomiczna 

podkładka skrzypcowa 

2018/19 prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

5 5 5 

14204 Projekt ergonomicznej 

podkładki skrzypcowej 

2018/19 prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

Prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

5 5 5 

        

        

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (jeśli dotyczy) 

Nr 

albumu 
Tytuł pracy dyplomowej Rok 

Tytuł/stopień 

naukowy, imię i 

nazwisko opiekuna 

Tytuł/stopień naukowy, 

imię i nazwisko 

recenzenta 

Ocen

a 

pracy 

Ocena 

egzam

inu 

dyplo

mowe

go 

Oce

na 

na 

dypl

omi

e 

12930 Od Haute couture do 

mainstreamu 

2017

/18 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

3,5 3 3,5 

12930 "INNY SZYK" - kolekcja 

ubiorów męskich i 

damskich 2017/18 

2017

/18 

prof. dr hab. 

Zygmunt Laskowski 

prof. dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

3,5 3 3,5 

13746 Meble z kartonu 2017

/18 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław Wróblewski 

4 4 4 

13746 Hourglass - ławka z 

kartonu 

2017

/18 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław Wróblewski 

4 4 4 

13937 Drewno jako surowiec 

naturalny i 

ponadczasowy oraz 

jego zastosowanie w 

meblarstwie 

2017

/18 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław Wróblewski 

3,5 3,5 4 

13937 Ławka ogrodowa 2017

/18 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław Wróblewski 

3,5 3,5 4 

13842 Motyw 

konsumpcjonizmu w 

obrazach Andy'ego 

2017

/18 

prof. dr hab. 

Grzegorz Nowicki 

prof. dr hab. Grzegorz 

Nowicki 

5 5 5 
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Warhola - analiza 

wybranych dzieł 

13842 Identyfikacja wizualna 

wystawy dzieł 

Andy'ego Warhola 

2017

/18 

prof. dr hab. 

Grzegorz Nowicki 

prof. dr hab. Grzegorz 

Nowicki 

5 5 5 

13885 Motyw odciskania ciała 

kobiecego alternatywą 

do rworzenia dział 

sztuki 

2017

/18 

prof. dr hab. 

Grzegorz Nowicki 

prof. dr hab. Grzegorz 

Nowicki 

5 5 5 

13885 Ciało i gest 2017

/18 

prof. dr hab. 

Grzegorz Nowicki 

prof. dr hab. Grzegorz 

Nowicki 

5 5 5 

14026 Między nauką i sztuką - 

wpływ osiągnięć 

naukowych na 

działania artystyczne w 

zakresie sztuk 

wizualnych od połowy 

XIX wieku 

2017

/18 

prof. dr hab. 

Grzegorz Nowicki 

prof. dr hab. Grzegorz 

Nowicki 

 5 5 

14026 "Podlewanie 

ciemnością" - 

opracowanie graficzne 

zbioru poezji 

inspirowanej 

wszechświatem 

2017

/18 

prof. dr hab. 

Grzegorz Nowicki 

prof. dr hab. Grzegorz 

Nowicki 

 5 5 

13365 Stół - długa historia 

codziennego mebla, 

jego analiza i znaczenie 

w kulturze człowieka 

2018

/19 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław Wróblewski 

5 5 5 

13365 Projekt stołu 

nierozkładalnego - trzy 

warianty 

2018

/19 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław Wróblewski 

5 5 5 

13381 Forma czy funkcja - 

kulturowo-społeczno-

ekonomiczny kontekst 

zaistnienia 

przedmiotów 

użytkowych 

2018

/19 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław Wróblewski 

5 5 5 

13381 Lampa stojąca jako 

wariacje na temat 

zabudowy blokowisk 

2018

/19 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław Wróblewski 

5 5 5 

13808 Moda w czasie kryzysu 2018

/19 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

5 5 5 

13808 Moda PRL w XXI wieku 2018 dr hab. Zygmunt dr hab. Zygmunt 5 5 5 
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/19 Laskowski Laskowski 

13810 Historia nonszalancji 

na tle rewolucji 

obyczajowej 

2018

/19 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

5 5 5 

13810 Filozofia nonszalancji - 

damska kolekcja 

casualowa 

2018

/19 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

5 5 5 

13727 Dekonstrukcja a 

geometria. Kubizm 

jako inspiracja w 

modzie 

2018

/19 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

5 5 5 

13727 Geometrica 2018

/19 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

5 5 5 

14179 Rozważania o 

zwyczajach przy stole 

wybranych krajów 

europejskich 

2018

/19 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław Wróblewski 

4 4 4 

14179 Znacząca część zastawy 

stołowej - sztućce 

2018

/19 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław Wróblewski 

4 4 4 

14196 Drewno jako materiał 

odnawialny. Kufry i 

skrzynie - jedno z 

pierwszych narzędzi 

przechowywania 

2018

/19 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław Wróblewski 

5 5 5 

14196 W ogrodzie pamięci - 

skrzynia 

2018

/19 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław Wróblewski 

5 5 5 

        

        

Studia stacjonarne drugiego stopnia (jeśli dotyczy) 

Nr 

albumu 
Tytuł pracy dyplomowej Rok 

Tytuł/stopień 

naukowy, imię i 

nazwisko opiekuna 

Tytuł/stopień naukowy, 

imię i nazwisko 

recenzenta 

Ocen

a 

pracy 

Ocen

a 

egza

minu 

dyplo

mow

ego 

Oce

na 

na 

dypl

omi

e 

13355 Wyjątkowe hotele z 

całego świata 

2018

/19 

dr hab. Dariusz 

Kuźma 

dr hab. Dariusz Kuźma 5 5 5 

13355 Projekt hotelu we 

wnętrzu dworca PKP z 

wydzieloną 

2018

/19 

dr hab. Dariusz 

Kuźma 

dr hab. Dariusz Kuźma 5 5 5 
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przestrzenią do 

organizowania szkoleń 

kulinarnych 

14711 Paisley - historia, 

znaczenie i rozwój 

orientalnego wzoru 

2018

/19 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

5 5 5 

14711 projektowanie kolekcji 

ubiorów męskich 

codziennych 

2018

/19 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

5 5 5 

14725 Rozwój ubioru 

kobiecego XX wieku na 

podstawie garnituru 

2018

/19 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

5 5 5 

14725 Miejskie safari 2018

/19 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

5 5 5 

        

        

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (jeśli dotyczy) 

Nr 

albumu 
Tytuł pracy dyplomowej Rok 

Tytuł/stopień 

naukowy, imię i 

nazwisko opiekuna 

Tytuł/stopień naukowy, 

imię i nazwisko 

recenzenta 

Ocen

a 

pracy 

Ocen

a 

egza

minu 

dypl

omo

wego 

Ocen

a na 

dyplo

mie 

13606 Wolnostojąca 

zjeżdżalnia spiralna dla 

dzieci 

2017

/18 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław Wróblewski 

5 5 5 

13606 Wykonanie wizualizacji 

3d, makiety oraz 

realizacja artystycznych 

stylizacjizje żdżalni 

spiralnej "Wąż" 

2017

/18 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław Wróblewski 

5 5 5 

11629 Polskie wzornictwo 

motoryzacyjne wczoraj 

i dziś 

2017

/18 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław Wróblewski 

4,5 4,5 4,5 

11629 Fotel wypoczynkowy 

inspirowany wnętrzem 

samochodu 

sportowego 

2017

/18 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław Wróblewski 

4,5 4,5 4,5 

14012 O ilustracji dla dzieci 2017

/18 

prof. dr hab. 

Grzegorz Nowicki 

prof. dr hab. Grzegorz 

Nowicki 

5 5 5 

14012 Ilustracje okładek dla 

Baśni Braci Grimm 

2017

/18 

prof. dr hab. 

Grzegorz Nowicki 

prof. dr hab. Grzegorz 

Nowicki 

5 5 5 
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10971 Shenti, garnitur, dżinsy 

-system mody i jego 

mechanizmy na 

2017

/18 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

5 5 5 

10971 Kolekcja "Scarabaeus" 2017

/18 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

5 5 5 

13932 Moda i towarzyszące 

jej zjawiska kulturowo-

społeczne 

2017

/18 

prof. dr hab. 

Zygmunt Laskowski 

prof. dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

5 5 5 

13932 Be the change 2017

/18 

prof. dr hab. 

Zygmunt Laskowski 

prof. dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

5 5 5 

11656 Budownictwo 

drewniane w Polsce - 

obiekty 

2017

/18 

prof. Weronika 

Węcławska-

Lipowicz, mgr 

Tomasz Rydel 

prof. Weronika 

Węcławska-Lipowicz, 

mgr Tomasz Rydel 

5 5 5 

11656 Projekt rewitalizacji 

wnętrz zajazdu z roku 

1908 

2017

/18 

prof. Weronika 

Węcławska-

Lipowicz, mgr 

Tomasz Rydel 

prof. Weronika 

Węcławska-Lipowicz, 

mgr Tomasz Rydel 

5 5 5 

7670 Rola zabawek w 

procesie rozwoju 

dziecka 

niepełnosprawnego 

2017

/18 

dr hab. Władysław 

Wróblewski 

dr hab. Władysław 

Wróblewski 

4,5 4,5 4,5 

7670 Model kartonowy - 

Domek Fiński skala 

1:87 

2017

/18 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

dr hab. Władysław 

Wróblewski 

4,5 4,5 4,5 

12675 Art deco - królowa lat 

dwudziestych i 

dzisiejsza inspiracja 

2017

/18 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław Wróblewski 

4,5 4,5 5 

12675 Stolik 2017

/18 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław Wróblewski 

4,5 4,5 5 

14485 Rozwój przestrzeni 

budynku szkolnego na 

przykładzie 

2017

/18 

dr hab. Dariusz 

Kuźma 

dr hab. Dariusz Kuźma 5 5 5 

14485 Koncepcja rozbudowy 

Szkoły Podstawowej w 

Plewiskach 

2017

/18 

dr hab. Dariusz 

Kuźma 

dr hab. Dariusz Kuźma 5 5 5 

12166 Projekt i wykonanie 

ramowo-płycinowych 

drzwi drewnianych 

2017

/18 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław Wróblewski 

5 5 5 

12166 Projekt drzwi 

drewnianych z 

witrażem 

2017

/18 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław Wróblewski 

5 5 5 
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8661 Miejsca zabaw dla 

dzieci 

2017

/18 

prof. Weronika 

Węcławska-

Lipowicz, mgr 

Tomasz Rydel 

prof. Weronika 

Węcławska-Lipowicz, 

mgr Tomasz Rydel 

5 5 5 

8661 Projekt placu zabaw 2017

/18 

prof. Weronika 

Węcławska-

Lipowicz, mgr 

Tomasz Rydel 

prof. Weronika 

Węcławska-Lipowicz, 

mgr Tomasz Rydel 

5 5 5 

12111 Adaptacja budynku 

gospodarczego na dom 

jednorodzinny 

2018

/19 

prof. Eugeniusz 

Matejko 

prof. Eugeniusz 

Matejko 

5 5 5 

12111 Adaptacja budynku 

gospodarczego na dom 

jednorodzinny 

2018

/19 

prof. Eugeniusz 

Matejko 

prof. Eugeniusz 

Matejko 

5 5 5 

14344 Słowo i obraz - kiedy 

rysunek staje się 

ilustracją 

2018

/19 

prof. dr hab. 

Grzegorz Nowicki 

prof. dr hab. Grzegorz 

Nowicki 

5 5 5 

14344 Książka autorska: 

Arktyka i jej 

mieszkańcy 

2018

/19 

prof. dr hab. 

Grzegorz Nowicki 

prof. dr hab. Grzegorz 

Nowicki 

5 5 5 

9864 Projektant ubioru - 

zawód, pasja, sposób 

życia - praca 

2018

/19 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

5 5 5 

9864 "Thristy-Pragnienie" - 

kolekcja ubiorów 

wieczorowych 

damskich 

2018

/19 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

5 5 5 

14716 Rodzaje powierzchni i 

typy zabudowy stoisk 

targowych w Polsce 

2018

/19 

prof. Eugeniusz 

Matejko 

prof. Eugeniusz 

Matejko 

4 4 4 

14716 Projekt stoiska 

targowego dla firmy 

Coca-Cola 

2018

/19 

prof. Eugeniusz 

Matejko 

prof. Eugeniusz 

Matejko 

4 4 4 

10023 "Przez różowe okulary" 

- obraz widziany 

oczami dziecka i jego 

2018

/19 

prof. Wojciech 

Sadley 

prof. Wojciech Sadley 5 5 5 

10023 Interpretacja sztuki 

dziecka wyrażona w 

witrażach 

2018

/19 

prof. Wojciech 

Sadley 

prof. Wojciech Sadley 5 5 5 

13278 Domy gotowe - 

charakterystyka, wady i 

zalety 

2018

/19 

prof. Weronika 

Węcławska-

Lipowicz, mgr 

Tomasz Rydel 

prof. Weronika 

Węcławska-Lipowicz, 

mgr Tomasz Rydel 

5 5 5 
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13278 Projekt domów 

modułowych 

2018

/19 

prof. Weronika 

Węcławska-

Lipowicz, mgr 

Tomasz Rydel 

prof. Weronika 

Węcławska-Lipowicz, 

mgr Tomasz Rydel 

5 5 5 

14709 Nowe życie dawnej 

architektury 

2018

/19 

prof. Weronika 

Węcławska-

Lipowicz, mgr 

Tomasz Rydel 

prof. Weronika 

Węcławska-Lipowicz, 

mgr Tomasz Rydel 

5 5 5 

14709 Modernizacja domu 

kultury w Nowym 

Miasteczku przy ul. 

Kościuszki 2 

2018

/19 

prof. Weronika 

Węcławska-

Lipowicz, mgr 

Tomasz Rydel 

prof. Weronika 

Węcławska-Lipowicz, 

mgr Tomasz Rydel 

5 5 5 

12154 Witraż na przestrzeni 

wieków i jego malejąca 

rola 

2018

/19 

prof. Władysław 

Wróblewski 

prof. Władysław 

Wróblewski 

4 4 4,5 

12154 Lampa nocna 2018

/19 

prof. Władysław 

Wróblewski 

prof. Władysław 

Wróblewski 

4 4 4,5 

14707 Nowa papiernia - lofty 

- projekt mieszkania 

2018

/19 

prof. Eugeniusz 

Matejko 

prof. Eugeniusz 

Matejko 

5 5 5 

14707 Nowa papiernia - lofty 

- projekt mieszkania 

2018

/19 

prof. Eugeniusz 

Matejko 

prof. Eugeniusz 

Matejko 

5 5 5 

14708 Sień a przedpokój 

historia a 

współczesność 

2018

/19 

prof. Władysław 

Wróblewski 

prof. Władysław 

Wróblewski 

5 5 5 

14708 Sień a przedpokój 

historia a 

współczesność 

2018

/19 

prof. Władysław 

Wróblewski 

prof. Władysław 

Wróblewski 

5 5 5 

12825 Gry bez prądu 2018

/19 

prof. Władysław 

Wróblewski 

prof. Władysław 

Wróblewski 

5 5 5 

12825 Dodekaedr - 

poszukiwanie formy 

2018

/19 

prof. Władysław 

Wróblewski 

prof. Władysław 

Wróblewski 

5 5 5 

14755 Emocje we 

wzornictwie - kontekst 

socjologiczno-

społeczny 

2018

/19 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław Wróblewski 

5 5 5 

14755 Propozycja projektowa 

własnego zestawu 

stołu z krzesłami 

2018

/19 

prof. dr hab. 

Władysław 

Wróblewski 

prof. dr hab. 

Władysław Wróblewski 

5 5 5 

12237 Dom - jeden cel, różne 

możliwości 

2018

/19 

dr hab. Dariusz 

Kuźma 

dr hab. Dariusz Kuźma 4 4 4,5 

12237 Projekt renowacji 

domu jednorodzinnego 

w Gałowie 

2018

/19 

dr hab. Dariusz 

Kuźma 

dr hab. Dariusz Kuźma 4 4 4,5 
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13054 Przystosowanie domu 

do potrzeb osoby 

niepełnosprawnej 

2018

/19 

dr hab. Dariusz 

Kuźma 

dr hab. Dariusz Kuźma 4 4 4,5 

13054 Dom bez barier - 

aranżacja domu 

jednorodzinnego 

2018

/19 

dr hab. Dariusz 

Kuźma 

dr hab. Dariusz Kuźma 4 4 4,5 

12826 Lubuski szlak 

architektury oraz 

kultury 

2018

/19 

dr hab. Dariusz 

Kuźma 

dr hab. Dariusz Kuźma 5 5 5 

12826 Pawilon ekspozycyjny 

dla województwa 

lubuskiego 

2018

/19 

dr hab. Dariusz 

Kuźma 

dr hab. Dariusz Kuźma 5 5 5 

14753 Konserwacja i 

renowacja obiektów 

architerkyury. 

2018

/19 

prof. Weronika 

Węcławska-

Lipowicz, mgr 

Tomasz Rydel 

prof. Weronika 

Węcławska-Lipowicz, 

mgr Tomasz Rydel 

5 5 5 

14753 Projekt wnętrz w 

zrewaloryzowanej 

kamienicy 

zlokalizowanej przy ul. 

Księcia Witolda w 

Pszczynie 

2018

/19 

prof. Weronika 

Węcławska-

Lipowicz, mgr 

Tomasz Rydel 

prof. Weronika 

Węcławska-Lipowicz, 

mgr Tomasz Rydel 

5 5 5 

6713 Historyczna panorama 

ubioru w twórczości 

Viviene Westwood 

2018

/19 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

5 5 5 

6713 Full The Ribbon - 

całodzienna kolekcja 

dla chłopaków i 

dziewczyn 

2018

/19 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

5 5 5 

12240 Futro i skóra - 

struktura spełniająca 

najdłuższą rolę "usługi" 

2018

/19 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

4,5 4,5 4,5 

12240 Od szczegółu do ogółu 

- jak materiały 

odzieżowe wpłynęły na 

kształtowanie się mody 

dawniej i dziś 

2018

/19 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

dr hab. Zygmunt 

Laskowski 

4,5 4,5 4,5 

14710 Plakat filmowy w 

świecie fantastyki 

2018

/19 

prof. dr hab. 

Grzegorz Nowicki 

prof. dr hab. Grzegorz 

Nowicki 

5 5 5 

14710 Seria plakatów do 

filmów fantastycznych 

2018

/19 

prof. dr hab. 

Grzegorz Nowicki 

prof. dr hab. Grzegorz 

Nowicki 

5 5 5 

14713 Zapytani - zakochani 2018

/19 

prof. dr hab. 

Grzegorz Nowicki 

prof. dr hab. Grzegorz 

Nowicki 

5 5 5 
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14713 Ilustracja jako 

narzędzie do badania 

relacji "Zapytani - 

zakochani" 

2018

/19 

prof. dr hab. 

Grzegorz Nowicki 

prof. dr hab. Grzegorz 

Nowicki 

5 5 5 

        

        

 

Cz. II. Materiały, które należy przygotować do wglądu podczas wizytacji, w tym dodatkowe 

wskazane przez zespół oceniający PKA, po zapoznaniu się zespołu z raportem samooceny 

1. Wskazane przez zespół oceniający prace egzaminacyjne, pisemne prace etapowe, projekty 
zrealizowane przez studentów, prace artystyczne z zajęć kierunkowych (z ostatnich dwóch 
semestrów poprzedzających wizytację). 

2. Struktura ocen z egzaminów/zaliczeń ze wskazanych przez zespół oceniający zajęć i sesji 
egzaminacyjnych (z ostatnich dwóch semestrów poprzedzających wizytację). 

3. Dokumentacja dotycząca procesu dyplomowania absolwentów wskazanych przez zespół 
oceniający. 

4. Dokumenty dotyczące organizacji, przebiegu i zaliczania praktyk zawodowych, jeśli praktyki 
zawodowe są uwzględnione w programie studiów na ocenianym kierunku. 

5. Charakterystyka profilu działalności instytucji, z którymi jednostka współpracuje w realizacji 
programu studiów, a w szczególności tych, w których studenci odbywają praktyki zawodowe, jeśli 
praktyki zawodowe są uwzględnione w programie studiów na ocenianym kierunku (w formie 
elektronicznej). 

6. Wykaz osiągnięć, których autorami/twórcami/realizatorami lub współautorami/ 

współtwórcami/współrealizatorami są studenci ocenianego kierunku z ostatnich 5 lat 

poprzedzających rok, w którym prowadzona jest wizytacja (w formie elektronicznej). 

7. Informacja o zasadach rozwiązywania konfliktów, a także reagowania na przypadki zagrożenia lub 
naruszenia bezpieczeństwa, jak również wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec członków 
kadry prowadzącej kształcenie i studentów oraz sposobach pomocy jej ofiarom, 

8. Informacja o ocenach/akredytacjach kierunku dokonanych przez instytucje zagraniczne lub inne 
instytucje krajowe oraz opis działań naprawczych i doskonalących podjętych w odpowiedzi na 
zalecenia tych instytucji (w formie elektronicznej). 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 162 

 

 

Załącznik nr 2 

do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

 

 

Szczegółowe kryteria dokonywania oceny programowej 
Profil praktyczny 

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia 

się 

Standard jakości kształcenia 1.1 

Koncepcja i cele kształcenia są zgodne ze strategią uczelni, mieszczą się w dyscyplinie lub 

dyscyplinach, do których kierunek jest przyporządkowany, uwzględniają postęp w obszarach 

działalności zawodowej/gospodarczej właściwych dla kierunku, oraz są zorientowane na potrzeby 

otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym w szczególności zawodowego rynku pracy. 

Standard jakości kształcenia 1.2 

Efekty uczenia się są zgodne z koncepcją i celami kształcenia oraz dyscypliną lub dyscyplinami, do 

których jest przyporządkowany kierunek, opisują, w sposób trafny, specyficzny, realistyczny 

i pozwalający na stworzenie systemu weryfikacji, wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne 

osiągane przez studentów, a także odpowiadają właściwemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji 

oraz profilowi praktycznemu. 

Standard jakości kształcenia 1.2a 

Efekty uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, 

o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy zawierają pełny zakres ogólnych i szczegółowych efektów 

uczenia się zawartych w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na 

podstawie art. 68 ust. 3 ustawy. 

Standard jakości kształcenia 1.2b 

Efekty uczenia się w przypadku kierunków studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego 

inżyniera lub magistra inżyniera zawierają pełny zakres efektów, umożliwiających uzyskanie 

kompetencji inżynierskich, zawartych w charakterystykach drugiego stopnia określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 

Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245). 

Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji 

programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, 

organizacja procesu nauczania i uczenia się 

Standard jakości kształcenia 2.1 
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Treści programowe są zgodne z efektami uczenia się oraz uwzględniają aktualną wiedzę i jej 

zastosowania z zakresu dyscypliny lub dyscyplin, do których kierunek jest przyporządkowany, normy 

i zasady, a także aktualny stan praktyki w obszarach działalności zawodowej/gospodarczej oraz 

zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku. 

Standard jakości kształcenia 2.1a 

Treści programowe w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, 

o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy obejmują pełny zakres treści programowych zawartych 

w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 

ustawy. 

Standard jakości kształcenia 2.2 

Harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, a także liczba semestrów, 

liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia i szacowany nakład pracy studentów mierzony liczbą punktów ECTS, 

umożliwiają studentom osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się. 

Standard jakości kształcenia 2.2a 

Harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, a także liczba semestrów, 

liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób 

prowadzących zajęcia i szacowany nakład pracy studentów mierzony liczbą punktów ECTS 

w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa 

w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia 

określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy. 

Standard jakości kształcenia 2.3 

Metody kształcenia są zorientowane na studentów, motywują ich do aktywnego udziału w procesie 

nauczania i uczenia się oraz umożliwiają studentom osiągnięcie efektów uczenia się, w tym 

w szczególności umożliwiają przygotowanie do działalności zawodowej w obszarach zawodowego 

rynku pracy właściwych dla kierunku. 

Standard jakości kształcenia 2.4 

Program praktyk zawodowych, organizacja i nadzór nad ich realizacją, dobór miejsc odbywania oraz 

środowisko, w którym mają miejsce, w tym infrastruktura, a także kompetencje opiekunów 

zapewniają prawidłową realizację praktyk oraz osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się, 

w szczególności tych, które są związane z przygotowaniem zawodowym. 

Standard jakości kształcenia 2.4a 

Program praktyk zawodowych, organizacja i nadzór nad ich realizacją, dobór miejsc odbywania oraz 

środowisko, w którym mają miejsce, w tym infrastruktura, a także kompetencje opiekunów, 

w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których mowa 
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w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w standardach kształcenia 

określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy. 

Standard jakości kształcenia 2.5 

Organizacja procesu nauczania zapewnia efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na 

nauczanie i uczenie się oraz weryfikację i ocenę efektów uczenia się. 

Standard jakości kształcenia 2.5a 

Organizacja procesu nauczania i uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących do 

wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy jest zgodna z regułami 

i wymaganiami w zakresie sposobu organizacji kształcenia zawartymi w standardach kształcenia 

określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy 

Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia 

się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie 

Standard jakości kształcenia 3.1 

Stosowane są formalnie przyjęte i opublikowane, spójne i przejrzyste warunki przyjęcia kandydatów 

na studia, umożliwiające właściwy dobór kandydatów, zasady progresji studentów i zaliczania 

poszczególnych semestrów i lat studiów, w tym dyplomowania, uznawania efektów i okresów 

uczenia się oraz kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie wyższym, a także potwierdzania efektów 

uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów. 

Standard jakości kształcenia 3.2 

System weryfikacji efektów uczenia się umożliwia monitorowanie postępów w uczeniu się oraz 

rzetelną i wiarygodną ocenę stopnia osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, a stosowane 

metody weryfikacji i oceny są zorientowane na studenta, umożliwiają uzyskanie informacji zwrotnej 

o stopniu osiągnięcia efektów uczenia się oraz motywują studentów do aktywnego udziału 

w procesie nauczania i uczenia się, jak również pozwalają na sprawdzenie i ocenę wszystkich efektów 

uczenia się, w tym w szczególności opanowania umiejętności praktycznych i przygotowania do 

prowadzenia działalności zawodowej w obszarach zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku. 

Standard jakości kształcenia 3.2a 

Metody weryfikacji efektów uczenia się w przypadku kierunków studiów przygotowujących do 

wykonywania zawodów, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami 

zawartymi w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 

68 ust. 3 ustawy. 

Standard jakości kształcenia 3.3 

Prace etapowe i egzaminacyjne, projekty studenckie, dzienniki praktyk, prace dyplomowe, 

studenckie osiągnięcia naukowe/artystyczne lub inne związane z kierunkiem studiów, jak również 



Profil Praktyczny | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl 165 

 

udokumentowana pozycja absolwentów na rynku pracy lub ich dalsza edukacja potwierdzają 

osiągnięcie efektów uczenia się.  

Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej 

kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry 

Standard jakości kształcenia 4.1 

Kompetencje i doświadczenie, kwalifikacje oraz liczba nauczycieli akademickich i innych osób 

prowadzących zajęcia ze studentami zapewniają prawidłową realizację zajęć oraz osiągnięcie przez 

studentów efektów uczenia się. 

Standard jakości kształcenia 4.1a 

Kompetencje i doświadczenie oraz kwalifikacje nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących 

zajęcia ze studentami w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, 

o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi 

w standardach kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 

ustawy. 

Standard jakości kształcenia 4.2 

Polityka kadrowa zapewnia dobór nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia, 

oparty o transparentne zasady i umożliwiający prawidłową realizację zajęć, uwzględnia 

systematyczną ocenę kadry prowadzącej kształcenie, przeprowadzaną z udziałem studentów, której 

wyniki są wykorzystywane w doskonaleniu kadry, a także stwarza warunki stymulujące kadrę do 

ustawicznego rozwoju. 

Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu 

studiów oraz ich doskonalenie 

Standard jakości kształcenia 5.1 

Infrastruktura dydaktyczna, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie techniczne pomieszczeń, 

środki i pomoce dydaktyczne, zasoby biblioteczne, informacyjne oraz edukacyjne, a także 

infrastruktura innych podmiotów, w których odbywają się zajęcia są nowoczesne, umożliwiają 

prawidłową realizację zajęć i osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się, w tym opanowanie 

umiejętności praktycznych i przygotowania do prowadzenia działalności zawodowej w obszarach 

zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku, jak również są dostosowane do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością, w sposób zapewniający tym osobom pełny udział w kształceniu. 

Standard jakości kształcenia 5.1a 

Infrastruktura dydaktyczna uczelni, a także infrastruktura innych podmiotów, w których odbywają się 

zajęcia w przypadku kierunków studiów przygotowujących do wykonywania zawodów, o których 

mowa w art. 68 ust. 1 ustawy są zgodne z regułami i wymaganiami zawartymi w standardach 

kształcenia określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy. 
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Standard jakości kształcenia 5.2 

Infrastruktura dydaktyczna, biblioteczna i informatyczna, wyposażenie techniczne pomieszczeń, 

środki i pomoce dydaktyczne, zasoby biblioteczne, informacyjne, edukacyjne podlegają 

systematycznym przeglądom, w których uczestniczą studenci, a wyniki tych przeglądów są 

wykorzystywane w działaniach doskonalących. 

Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, 

realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku 

Standard jakości kształcenia 6.1 

Prowadzona jest współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z pracodawcami, 

w konstruowaniu programu studiów, jego realizacji oraz doskonaleniu. 

Standard jakości kształcenia 6.2 

Relacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w odniesieniu do programu studiów i wpływ tego 

otoczenia na program i jego realizację podlegają systematycznym ocenom, z udziałem studentów, 

a wyniki tych ocen są wykorzystywane w działaniach doskonalących. 

Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia na kierunku 

Standard jakości kształcenia 7.1 

Zostały stworzone warunki sprzyjające umiędzynarodowieniu kształcenia na kierunku, zgodnie 

z przyjętą koncepcją kształcenia, to jest nauczyciele akademiccy są przygotowani do nauczania, 

a studenci do uczenia się w językach obcych, wspierana jest międzynarodowa mobilność studentów 

i nauczycieli akademickich, a także tworzona jest oferta kształcenia w językach obcych, co skutkuje 

systematycznym podnoszeniem stopnia umiędzynarodowienia i wymiany studentów i kadry. 

Standard jakości kształcenia 7.2 

Umiędzynarodowienie kształcenia podlega systematycznym ocenom, z udziałem studentów, a wyniki 

tych ocen są wykorzystywane w działaniach doskonalących. 

Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub 

zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia 

Standard jakości kształcenia 8.1 

Wsparcie studentów w procesie uczenia się jest wszechstronne, przybiera różne formy, adekwatne 

do efektów uczenia się, uwzględnia zróżnicowane potrzeby studentów, sprzyja rozwojowi 

społecznemu i zawodowemu studentów poprzez zapewnienie dostępności nauczycieli akademickich, 

pomoc w procesie uczenia się i osiąganiu efektów uczenia się oraz w przygotowania do prowadzenia 

działalności zawodowej w obszarach zawodowego rynku pracy właściwych dla kierunku, motywuje 
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studentów do osiągania bardzo dobrych wyników uczenia się, jak również zapewnia kompetentną 

pomoc pracowników administracyjnych w rozwiązywaniu spraw studenckich. 

Standard jakości kształcenia 8.2 

Wsparcie studentów w procesie uczenia się podlega systematycznym przeglądom, w których 

uczestniczą studenci, a wyniki tych przeglądów są wykorzystywane w działaniach doskonalących. 

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego 

realizacji i osiąganych rezultatach 

Standard jakości kształcenia 9.1 

Zapewniony jest publiczny dostęp do aktualnej, kompleksowej, zrozumiałej i zgodnej z potrzebami 

różnych grup odbiorców informacji o programie studiów i realizacji procesu nauczania i uczenia się na 

kierunku oraz o przyznawanych kwalifikacjach, warunkach przyjęcia na studia i możliwościach 

dalszego kształcenia, a także o zatrudnieniu absolwentów. 

Standard jakości kształcenia 9.2 

Zakres przedmiotowy i jakość informacji o studiach podlegają systematycznym ocenom, w których 

uczestniczą studenci i inni odbiorcy informacji, a wyniki tych ocen są wykorzystywane w działaniach 

doskonalących. 

Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd 

i doskonalenie programu studiów 

Standard jakości kształcenia 10.1 

Zostały formalnie przyjęte i są stosowane zasady projektowania, zatwierdzania i zmiany programu 

studiów oraz prowadzone są systematyczne oceny programu studiów oparte o wyniki analizy 

wiarygodnych danych i informacji, z udziałem interesariuszy wewnętrznych, w tym studentów oraz 

zewnętrznych, mające na celu doskonalenie jakości kształcenia. 

Standard jakości kształcenia 10.2  

Jakość kształcenia na kierunku podlega cyklicznym zewnętrznym ocenom jakości kształcenia, których 

wyniki są publicznie dostępne i wykorzystywane w doskonaleniu jakości. 
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