
 

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Nazwa przedmiotu: PERSPEKTYWA I AKSONOMETRIA 

 

2. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 

 

3. Poziom i kierunek studiów: STACJONARNE /NIESTACJONARNE I STOPNIA, LICENCJAT, 
WZORNICTWO 

 

4. Rok studiów: I. 

 

5. Semestr: I, II. 

 

6. Typ zajęć i liczba godzin: 

 ćwiczenia /wykłady 

 liczba godzin: stacjonarne -60, niestacjonarne - 36 

 

7. Liczba punktów ECTS: 4/4 

 

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego:  

prof. dr hab. M.Weronika Węcławska-Lipowicz 

 

9. Język wykładowy: polski 

 

10.  Forma i warunki zaliczenia:   Zaliczenie z oceną w randze egzaminu. Prace są sprawdzane na 
bieżąco. Na ostatnich zajęciach student zobowiązany jest przedstawić wszystkie prace z 
semestru zebrane w teczkę do ostatecznej oceny.  

 

11. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych):  Wymagane jest 70% 
obecności. 

 

II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

 
1. Cele zajęć 

C1 Poznanie ogólnych rodzajów i zasad płaskiego zapisu trójwymiarowej 
przestrzeni, 



 

 

C2 Rozumienie, czytanie i zapis form w rzutach prostokątnych,  

C3 Poznanie i umiejętne stosowanie rzutów aksonometrycznych, 

C4 Poznanie i umiejętne stosowanie podstawowych wykresów perspektywy, 

C5 Rozwijanie wyobraźni przestrzennej, 

2.  
 

 

1. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 
obowiązują): 

 

Brak wymagań wstępnych. 

 

2. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 
społecznych1 

 
Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_W01 zna zasady perspektywy, rzutowania 

prostokątnego i aksonometrycznego, 

sporządzania podstawowej dokumentacji 

technicznej projektu 

KW_W01 P6S_WG 

 
 

Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

                                                 
1 WSKAZÓWKA: zamieszczone w tabeli sformułowania mają jedynie charakter pomocniczy i mogą zostać  zmienione. 



 

 

K_U01 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną 
oraz praktyczną uzyskaną w toku studiów 
dla tworzenia własnych koncepcji 
artystycznych 

KW_U01 P6S_UW 

K_U02 umie adekwatnie zastosować wiedzę z 
zakresu technik warsztatowych oraz 
sposobu realizacji prac do konkretnych 
realizacji artystycznych i projektowych 

KW_U01 P6S_UW 

 
 

Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_K01 jest świadomy konieczności 
ustawicznego kształcenia 

KW_K01 P6S_KR 

 

 

4. Treści programowe2 
 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych Odniesienie  
do efektów 
kształcenia  

dla 
przedmiotu 

(symbol 
efektów) 

TP1 Idea i rodzaje płaskiego zapisu trójwymiarowej 
przestrzeni  

K_W01 

TP2 Organizacja stanowiska pracy kreślarskiej K_W01 

TP3 Język zapisu projektowego: skala, rodzaje i linii, 
oznaczeń, wymiarowanie 

K_W01 

                                                 
2 WSKAZÓWKA: treści programowe są to tematy poruszane w czasie  zajęć. Ich liczba nie musi być równa liczbie godzin 

dydaktycznych danego przedmiotu, lecz powinna wynosić co najmniej 1/3. A zatem jeśli przedmiot liczy 30 godzin, liczba treści 

programowych powinna wynosić min. 10, choć może wynosić nawet 30. Decyzja w tym zakresie należy do wykładowcy. 



 

 

TP4 Rzutowanie prostokątne – inwentaryzacja 
przedmiotu 

K_W01 K_U01 
K_U02 
K_K01 

TP5 Rodzaje aksonometrii, podstawowe schematy K_W01 K_U01 
K_U02 

TP6 Izometria, aksonometria kawalerska, wojskowa K_W01 K_U01 
K_U02 

TP7 Aksonometria mebla K_W01 K_U01 
K_U02 
K_K01 

TP8 Aksonomeria wnętrza K_W01 K_U01 
K_U02 
K_K01 

TP9 Rodzaje perspektywy K_W01 

TP10 Perspektywa ukośnokątna z dwoma punktami 
zbiegu 

K_W01 K_U01 
K_U02 

TP11 Perspektywa brył K_W01 K_U01 
K_U02 
K_K01 

TP12 Perspektywa wnętrza/mebla K_W01 K_U01 
K_U02 
K_K01 

TP13 Perspektywa prostokątna z jednym punktem 
zbiegu 

K_W01 K_U01 
K_U02 

TP14 Perspektywa brył K_W01 K_U01 
K_U02 
K_K01 

TP15 Perspektywa wnętrza/mebla K_W01 K_U01 
K_U02 
K_K01 

3.  
 

 

5. Literatura  
1) Literatura obowiązkowa (1-3 pozycje, wg wzoru: Nazwisko i inicjał imienia autora, Tytuł 

zapisany kursywą, Miejsce i rok wydania) 

J. Mazur, Anna Tofiluk: Rysunek Budowlany,Warszawa 2008 
R. Thomae: Perspektywa i aksonometria, Warszawa 1998 
L. Wojciechowski: Rysunek Budowlany, Warszawa 1988 

 



 

 

2)  Literatura uzupełniająca: 

 
L. M. Suzin: Perspektywa dla architektów, Warszawa 1974 
 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje) 

 
7. Kalkulacja nakładu pracy studenta3 
 

Elementy pracy własnej studenta 

Szacunkowa 
liczba godzin  
poświęcona  

na daną aktywność 
ROK I 
st/nst 

Uczestniczenie w zajęciach  60/36 

Samodzielna praca nad realizacją ćwiczeń 30/30 

Indywidualne doskonalenie warsztatu pracy 20/40 

Przygotowywanie prezentacji pracy projektowej na zaliczenie/egzamin 10/14 

Suma 120/120 

 
 

         

 

8. Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów uczenia się: 

 Obecność na zajęciach, 

 Przygotowanie do zajęć, bieżące wykonywanie ćwiczeń, 

 Poprawność wykonanych rysunków, 

 Staranność prac. 

                                         

 

                                                 
3 WSKAZÓWKA: przeliczenie punktów ECTS na liczbę godzin pracy studenta odbywa się zgodnie z założeniem, że 1 ECTS = 25-30 

godzin (wg uznania prowadzącego). Np. jeśli przedmiot liczy 4 ECTS, to nakład pracy studenta musi wynieść 100-120 godzin, 

włączając godziny zrealizowane w czasie zajęć na uczelni. Pozostałą liczbę godzin (powstałą po odjęciu od całej puli godzin tych 

zrealizowanych w czasie zajęć) należy rozdysponować między poszczególne formy pracy ujęte w tabeli. Np. jeśli przyjmiemy, że 

przedmiot mający 4 ECTS równy jest 100 h pracy, należy od tej wartości odjąć godziny  realizowane przez wykładowcę w sali (tj. 

100 – 30 = 70), a następnie uzyskany wynik (70 h) rozdysponować między poszczególne aktywności studenta. 



 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Nazwa przedmiotu: Fotografia produktu 
 
2. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy  
 
3. Poziom i kierunek studiów:  studia  pierwszego stopnia, Wzornictwo 
4. Rok studiów: 2 
 
5. Semestr: 3,4 
 
6. Typ zajęć i liczba godzin: 

 wykład / konwersatorium / ćwiczenia  
  liczba godzin 60 godzin na studiach stacjonarnych / 36 godzin na studiach niestacjonarnych 

 
 
 
7. Liczba punktów ECTS: ECTS: 4 
 
8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego:  

dr Konrad Juściński  
 
9. Język wykładowy: polski 
 
10.  Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną ( aktywna obecność i projekt zaliczeniowy)  
 
11. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 2h 
 
 
II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
 
1. Cel zajęć1 
 
Celem zajęć jest wprowadzenie studentów do zagadnień związanych z fotografią produktu. Studenci 
zdobędą podstawową wiedzę z zakresu fotografii i reklamy. Studenci będą dysponowali  wiedzą, która 
pozwoli im wykonać dokumentację fotograficzną swoich projektów. Celem jest także opanowanie 
przez studentów umiejętności świadomego wykorzystania wiedzy z zakresu operowania 

                                                           
1 WSKAZÓWKA: Sekcja ta ma charakter bardziej ogólny niż sekcja następna, tj. poświęcona efektom uczenia się. Cel zajęć należy 

ująć opisowo, wykorzystując od 300 do 2000 znaków ze spacjami, czyli od około 3 do 10 zdań przeciętnej długości. Cele mogą być 

wyrażane takimi określeniami, jak: Celem przedmiotu jest... przekazanie wiedzy o... zapoznanie studentów z... przybliżenie 

problematyki... opanowanie przez studentów... możliwość przedyskutowania kwestii związanych z... nauczenie studentów... 

przećwiczenie ze studentami... umożliwienia spotkania z praktykami w dziedzinie... systematyczny wykład najważniejszych teorii 

z zakresu...). 

 



 

wizerunkiem przedmiotu tak aby mogli świadomie wspołpracować z profesonalnym studiem 
fotografii produktowej. 
 
 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują): 
 
Ukończenie 2. semestru studiów. 
 
 
3. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych2 
 
Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy3 
 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu4 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się5 

Odniesienie do 
charakterystyk  
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K6A_W01 

Zna możliwości zastosowania fotografii w 
celach dokumentacyjnych i promocyjnych. 
Rozumie złożoność procesów budowania 
wizrunku produktu i marki.  
 

KA_W09 P6S_WG 

KA_W02 

Wie jak zorganizować  własny warsztat pracy w 
przypadku rozwiązywania  zagadnień  z 
obszaru fotografii. 
 

KA_W09 P6S_WG 

KA_W03 
Zna najważniejsze pojęcia dotyczące fotografii 
reklamowej.  

KA_W03 P6S_WK 

KA_W04 

Rozumie zależności i wynikającą z tego 

odpowiedzialność w przypadku manipulowania 

wizerunkiem przedstawionego przedmiotu. 

 

KA_W03 P6S_WK 

 

                                                           
2 WSKAZÓWKA: zamieszczone w tabeli sformułowania mają jedynie charakter pomocniczy i mogą zostać  zmienione. 

3 WSKAZÓWKA: liczba efektów uczenia się nie jest ściśle określona i raczej zależy od liczby godzin przedmiotu. Dla przedmiotu 

liczącego mniej niż 15 godzin wystarczą 2 efekty z wiedzy, 3 z umiejętności i 2 z kompetencji społecznych. Dla przedmiotu 

liczącego powyżej 15 godzin wymaga się co najmniej 3 efektów z wiedzy, 4 z umiejętności oraz  3 z kompetencji społecznych. 

4 WSKAZÓWKA: efekty uczenia się są właściwe dla danego przedmiotu i stanowią rezultat, jaki chcemy osiągnąć w ramach 

realizacji wszystkich zajęć. Ich autorami są prowadzący zajęcia.  

5 WSKAZÓWKA: kierunkowe efekty uczenia się wraz z przypisanymi do nich odniesieniami do charakterystyk Polskiej Ramy 

Kwalifikacji każdy Wykładowca przygotowujący sylabus otrzyma w postaci dokumentu elektronicznego, by z łatwością mógł 

wybrać te odpowiadające efektom dla przedmiotu, który prowadzi. 

6 WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei 

„K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”. 



 

Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 
 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk  
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_U01 
Potrafi analizować  zagadnienia  z zakresu fotografii 
reklamowej i stosować je podczas realizacji prac 
projektowych 

KA_U02 P6S_UW 

K_U02 
Potrafi analizować  i zna etapy całościowego 
procesu  fotografii produktu.  

KA_U01 P6S_UW 

K_U03 
Potrafi przygotować podstawowe metody badawcze 
umożliwiające budowanie określonego wizerunku 
produktu. 

KA_U05 P6S_UW 

K_U04 
Wie jak wykorzystać zdobytą wiedzę do  pracy w 
zespole projektant-stylista-fotograf 

KA_U04 P6S_UK 

K_U05 

Potrafi w podstawowym zakresie wykonać zdjęcia 
dokumentacyjne  wykonanych obiektów i 
zaprojektowanych przestrzeni . 
 

KA_U03 

 
 

P6S_UO 

                                  
 
 
 
 
 
Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 
 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk  
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_K01 
 Ma świadomość  szeroko pojętej etyki w 
działaniach reklamowych. 

KA_K03 P6S_KK 

K_K02 
Potrafi świadomie i krytycznie  ocenić działania 
budujące wizerunek marki jak i produktu  

KA_K04 P6S_KK 

    

    

 
4. Treści programowe7 

 

Symbol 
treści 

programowych 
Opis treści programowych 

Odniesienie 
do efektów 
uczenia się 

dla przedmiotu8 

                                                           
7 WSKAZÓWKA: treści programowe są to tematy poruszane w czasie  zajęć. Ich liczba nie musi być równa liczbie godzin 

dydaktycznych danego przedmiotu, lecz powinna wynosić co najmniej 1/3. A zatem jeśli przedmiot liczy 30 godzin, liczba treści  

programowych powinna wynosić min. 10, choć może wynosić nawet 30. Decyzja w tym zakresie należy do wykładowcy. 



 

TP_01 
Przedstawienie podstawowych zagadnień fotografii.  
 

K9A_W01, 
KA_W02, 

KA_W04, K_U02 

TP_02 
Przedstawienie podstawowych zasad wykorzystania kompozycji 
oraz pracy z kadrem w fotografii.  

 

K_U05, K_K01, 
KA_W02 

TP_03 

Opanowanie przez studentów umiejętności świadomego 
wykorzystania wiedzy z zakresu operowania wizerunkiem 
przedmiotu oraz postaci. 

 

KA_W02, KA_W04 

TP_04 
Opanowanie podstawowych zagadnień umożliwiających 
sprawne posługiwania się warsztatem fotografa. 

 
KA_W04,K_U04 

TP_05 
Umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do dokumentacji 
fotograficznej własnych projektów. 

 

K_U04, 
KA_W04,KA_W02, 

KA_U11  

   

   

   

   

   

 
5. Literatura 
 

Literatura obowiązkowa:  

1. Fill Hunter, Steven Biver, Paul Fuqua, Światło w fotografii. Magia i nauka, Łódź 2009. 

2. Boris von Brauchitsch, Mała historia fotografii, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2004. 

3. David D. Busch, Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002. 
 

Literatura uzupełniająca: 

4. Charlotte Cotton, Fotografia jako sztuka współczesna, UNIVERSITAS, Kraków 2010. 

5.Michael Freeman, Fotografia studyjna, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993. 

6. Michael Freeman, Światło i oświetlenie w fotografii cyfrowej, Wydawnictwo G+J RBA, Warszawa 
2008. 

                                                                                                                                                                                                                 
8 WSKAZÓWKA: po zsumowaniu – w całej kolumnie powinny znaleźć się wszystkie efekty uczenia sią dla przedmiotu. Jeden efekt 

– jeśli istnieje taka konieczność – może zostać przyporządkowany do kilku treści programowych. 

9 WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei 

„K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”. 



 

7. Michael Freeman, Umysł fotografa, Wydawnictwo G+J RBA, Warszawa 2010. 

8.Michael Freeman,Wizja fotografa, Wydawnictwo G+J RBA, Warszawa 2011. 

9.Andre Rouille,Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, UNIVERSITAS, Kraków 2007. 

10.Praca zbiorowa,Adobe Photoshop CS4/CS4 PL. Oficjalny podręcznik, Wydawnictwo Helion, Gliwice 
2009. 

 
 

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje) 
 
7. Kalkulacja nakładu pracy studenta10 
 

Elementy pracy własnej studenta11 

Szacunkowa 
liczba godzin  
poświęcona  

na daną aktywność 
Uczestniczenie w zajęciach  30 
Czytanie literatury do zajęć 10 
Zbieranie i analiza informacji 10 
Indywidualne doskonalenie warsztatu pracy 20 
Wykonywanie prac i zadań domowych 10 
Pisemne prace zaliczeniowe  
Przygotowywanie prezentacji / referatów 10 
Kolokwia śródsemestralne  
Egzamin/zaliczenie końcowe 10 

Suma 100 
 

 

8. Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów uczenia się: 

a) Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywności). 

b) Zaliczenie w formie prezentacji wszystkich wykonanych w semestrze ćwiczeń 

                                                           
10 WSKAZÓWKA: przeliczenie punktów ECTS na liczbę godzin pracy studenta odbywa się zgodnie z założeniem, że 1 ECTS = 25-30 

godzin (wg uznania prowadzącego). Np. jeśli przedmiot liczy 4 ECTS, to nakład pracy studenta musi wynieść 100-120 godzin, 

włączając godziny zrealizowane w czasie zajęć na uczelni. Pozostałą liczbę godzin (powstałą po odjęciu od całej puli godzin tych 

zrealizowanych w czasie zajęć) należy rozdysponować między poszczególne formy pracy ujęte w tabeli. Np. jeśli przyjmiemy, że 

przedmiot mający 4 ECTS równy jest 100 h pracy, należy od tej wartości odjąć godziny  realizowane przez wykładowcę w sali (tj. 

100 – 30 = 70), a następnie uzyskany wynik (70 h) rozdysponować między poszczególne aktywności studenta. 

11 WSKAZÓWKA: nie wszystkie efekty uczenia się muszą zostać zrealizowane w czasie zajęć – część można realizować w ramach 

pracy poza zajęciami. Niektóre efekty mogą być realizowane zarówno w czasie zajęć, jak i w ramach innych form aktywności 

studenta. 



 

c) Kontrola obecności 



WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

im. prof. Michała Iwaszkiewicza 

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

 

I. Informacje ogólne 
 
1. Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z historii sztuki  
 
2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 
 
3. Poziom i kierunek studiów: studia stacjonarne/niestacjonarne pierwszego stopnia, 
wzornictwo i architektura wnętrz 
 
4. Rok studiów: I 
 
5. Semestr : 1,2 
 
6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: 60h –studia stacjonarne, 36h studia niestacjonarne, 
wykład i konwersatorium  
 
7. Liczba punktów ECTS: 3 
 
8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: mgr Katarzyna Dutkiewicz 
 
9.  Język wykładowy: polski 
 
II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć 
C1 Zapoznanie z najważniejszymi kierunkami i tendencjami w sztuce XIV-XVI 

wieku. 

C2 Wskazanie na zależność sztuki średniowiecznej i renesansowej od tradycji 
artystycznej, jak i innowacyjność podejmowanych w jej ramach działań 
artystycznych.  

C3 Zapoznanie z sylwetkami najwybitniejszych artystów i artystek XIV-XVI 
wieku. 

C4 Zdobycie wiedzy o podstawowych założeniach teoretycznych 
poszczególnych kierunków. 

C5 Znajomość kontekstów historycznych, kulturowych i politycznych 
szczególnie istotnych dla rozwoju sztuki nowoczesnej i współczesnej. 

C6 Zdobycie wiedzy o najważniejszych metodach analizy dzieła sztuki i 
powiązanej z nimi terminologii. 

 



2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 
(jeśli obowiązują): orientacja w historii sztuki do XIII w. 

3.  
4. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy 

Kod 

efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie 
do 

kierunkowych 
efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_W01 Znajomość chronologii tendencji i 
kierunków sztuki XIV-XVI wieku. 

KW_W02 P6S_WG, 
P6S_WK 

K_W02 Znajomość sylwetek najwybitniejszych 
artystów i artystek XIV-XVI wieku. 

KW_W02 P6S_WG, 
P6S_WK 

K_W03 Znajomość podstawowych założeń 
teoretycznych poszczególnych 
kierunków i tendencji sztuki 
nowożytnej. 

KW_W02, 
KW_W04 

P6S_WG, 
P6S_WK 

K_W04 Znajomość dzieł sztuki 
reprezentatywnych dla poszczególnych 
kierunków, ich treści oraz podjętych w 
nich rozwiązaniach formalnych. 

KW_W02, 
KW_W04 

P6S_WG, 
P6S_WK 

K_W05 Znajomość kontekstów historycznych, 
kulturowych i politycznych 
wpływających na rozwój sztuki. 

KW_W02 P6S_WG, 
P6S_WK 

 
Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 

Kod 

efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie 
do 

kierunkowych 
efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_U01 Umiejętność posługiwania się pojęciami 
związanymi z formalną i treściową 
analizą dzieła sztuki. 

KW_U01 P6S_UW 

K_U02 Umiejętność dokonania charakterystyki 
porównawczej opozycyjnych zjawisk 
artystycznych. 

KW_U01, 
KW_U10 

 

P6S_UW, 

P6S_UK 

K_U03 Umiejętność analizy zjawisk i tendencji 
sztuki współczesnej. 

KW_U01, 
KW_U02 

P6S_UW 

K_U04 Umiejętność przypisania dzieła do 
konkretnego kierunku czy tendencji. 

KW_U08 P6S_UK 

K_U05 Umiejętność samodzielnego KW_U06 P6S_UU 



odszukiwania informacji dotyczących 
sztuki. 

 
Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie 
do 

kierunkowych 
efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_K01 Świadomość istnienia szerokiej 
literatury przedmiotu i umiejętność 
wyszukiwania w niej informacji oraz ich 
analizy. 

KW_K01 P6S_KO 

K_K02 Organizuje prace w zespole i animuje 
działania z zakresu popularyzowania 
historii sztuki. 

KW_K05 P6S_KK 

K_K03 Wykazuje się krytycznym myśleniem 
wobec zjawisk i teorii związanych z 
historią sztuki. 

KW_K04 P6S_KK 

 
 

5. Treści programowe 

Symbol 

treści 
programowych 

Opis treści programowych 

Odniesienie 

do efektów 
uczenia się 

dla 
przedmiotu 

TP1 Zarys problematyki sztuki  w XIV-XVI wieku. K_W01, 
K_W03, 
K_W05, 
K_U04, K_K02 

TP2 Architektura gotyku. K_W01, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U04 

TP3 Rzeźba i  malarstwo gotyckie. K_W01, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U02, K_U04, 

K_U05 

TP4 Między średniowieczem a renesansem- malarstwo K_W01, 
K_W03, 



Giotta. K_U02, K_U04, 
K_K01 

TP5 Renesans – nowa epoka w kulturze i sztuce. K_W01, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U02, K_U04 

TP6 Brunelleschi, Alberti – architektura wczesnego 
renesansu w Italii. 

K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U01, K_U02, 
K_U04 

TP7 Rzeźba renesansowa. K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U01, K_U03 

TP8 Malarze dojrzałego renesansu – Leonardo, Michał 
Anioł, Rafael. 

K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U01, K_U03 

TP9 Malarstwo weneckie (Bellini, Giorgione, Tycjan, 
Veronese). 

K_W02, 
K_W04, 
K_U01 

TP10 Van Eyck i wczesny renesans w Niderlandach. K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U03 

TP11 Renesans w Polsce. K_W01, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U01, K_K01, 
K_K03 

 
6. Literatura podstawowa: 

- P. Meyer, Historia sztuki europejskiej, t. I, Warszawa 1973 

- N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, t. I, Warszawa 1973 

- W. Sauerlaender, Rzeźba średniowieczna, Warszawa 1978 

- M. Skubiszewska, Malarstwo Italii w latach 1250-1400, Warszawa 1980 

- P. Skubiszewski, Sztuka Europy łacińskiej od VI do IX wieku, Lublin 2001 

- W. Koch, Style w architekturze, Warszawa 1996  



- O. von Simson, Katedra gotycka. Jej narodziny i znaczenie, przeł. Anna Palińska, 

Warszawa 1989 

- Sztuka Świata, tom III-IV, Warszawa 1990-93 

- Sz. Skibiński, Polskie katedry gotyckie, Poznań 1996 

- Z. Świechowski, Sztuka polska. Romanizm, Warszawa 2005 

- Sz. Skibiński, K. Lorkiewicz-Zalewska, Sztuka polska. Gotyk, Warszawa 2010 

- A. Ziemba, Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380-1500. t.II. Niderlandzkie 

malarstwo tablicowe 1430-1500, Warszawa 2011;  

- J. Białostocki, Sztuka XV wieku. Od Parlerów do Dürera, Warszawa 2010 

- A. Grzybkowski, Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2014; 

- T. Torbus, Zamki konwentualne państwa krzyżackiego w Prusach, Gdańsk 2014; 

- M. Levey, Wczesny Renesans, Warszawa 1972 

- M. Levey, Dojrzały Renesans, Warszawa 1980 

- Renesans w sztuce włoskiej, red. R. Toman, Kolonia 2000 

- M. Rzepińska, Malarstwo Cinquecenta, Warszawa 1989 

- Sztuka świata, t. 5-7 

- Wielcy mistrzowie sztuki włoskiej, Warszawa 2002 

- T. Zarębska, Teoria urbanistyki włoskiej XV i XVI w., Warszawa 1971 

- T. Żuchowski, Traktat o rzeźbie Michała Anioła, „RHS", 2001 

- H. Kozakiewiczowa, Renesans w Polsce, Warszawa 1976 

- H. Kozakiewiczowa, Renesans i manieryzm w Polsce, Warszawa 1978 

- H. Kozakiewiczowa, Rzeźba XVI wieku w Polsce, Warszawa 1986  

- S. Mossakowski, Kaplica Zygmuntowska (1515-1533), Warszawa 2007 

 
7. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu  

Nie przewiduje się. 
 
8. Kalkulacja nakładu pracy studenta 

Kod 

efektu 

uczenia się 

dla 
przedmiotu 

Opis stosowanych form aktywności 

umożliwiające osiągniecie założonych 
efektów uczenia się 

Szacunkowa 

liczba godzin  

poświęcona  

na daną 
aktywność 

K_W01 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie sterowanej 

7/5 

K_W02 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie sterowanej 

7/5 

K_W03 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie sterowanej 

7/5 

K_W04 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie sterowanej 

7/5 

K_W05 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 7/5 



wykładu, udział w rozmowie sterowanej 

K_U01 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie sterowanej 

7/5 

K_U02 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie sterowanej 

7/5 

K_U03 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie sterowanej 

7/5 

K_U04 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie sterowanej 

7/5 

K_U05 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu. 7/5 

K_K01 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu. 8/5 

K_K02 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie sterowanej. 

6/5 

K_K03 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie sterowanej. 

6/5 

   

Suma godzin 90/65 

Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 

 
9.Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów uczenia się: 
 
1. Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywności). 
2. Zaliczenie pisemne – test wizualny i znajomość pojęć. 
3. Kontrola obecności. 
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WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

im. prof. Michała Iwaszkiewicza 

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU  

 

I. Informacje ogólne 
 
1. Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z historii sztuki 
 
2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 
 
3. Poziom i kierunek studiów: studia stacjonarne/niestacjonarne pierwszego stopnia, 
wzornictwo i architektura wnętrz 
 
4. Rok studiów: II 
 
5. Semestr : 3,4 
 
6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: 60h studia stacjonarne , 36h studia niestacjonarne- 
wykład i konwersatorium  
 
7. Liczba punktów ECTS: 3 
 
8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: mgr Katarzyna Dutkiewicz 
 
9.  Język wykładowy: polski 
 
II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć 

C1 Zapoznanie z najważniejszymi kierunkami i tendencjami w sztuce XIX i 
XX wieku 

C2 Wskazanie na zależność sztuki nowoczesnej i współczesnej od tradycji 
artystycznej, jak i innowacyjność podejmowanych w jej ramach działań 
artystycznych.  

C3 Zapoznanie z sylwetkami najwybitniejszych artystów i artystek XIX i XX 
w. 

C4 Zdobycie wiedzy o podstawowych założeniach teoretycznych 
poszczególnych kierunków. 

C5 Znajomość kontekstów historycznych, kulturowych i politycznych 
szczególnie istotnych dla rozwoju sztuki nowoczesnej i współczesnej. 

C6 Zdobycie wiedzy o najważniejszych metodach analizy dzieła sztuki i 
powiązanej z nimi terminologii. 
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2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 
(jeśli obowiązują): orientacja w historii sztuki do XVIII w. 

3. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 
Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy 

Kod 

efektu 

uczenia 
się 

 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie 
do 

kierunkowych 
efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_W01 Znajomość chronologii tendencji i 
kierunków sztuki XIX i XX w. 

KW_W02 P6S_WG, 
P6S_WK 

K_W02 Znajomość sylwetek 
najwybitniejszych artystów i artystek 
XIX i . XX w.  

KW_W02 P6S_WG, 
P6S_WK 

K_W03 Znajomość podstawowych założeń 
teoretycznych poszczególnych 

kierunków i tendencji sztuki 
współczesnej. 

KW_W02, 
KW_W04 

P6S_WG, 
P6S_WK 

K_W04 Znajomość dzieł sztuki 
reprezentatywnych dla 
poszczególnych kierunków, tendencji 
i nowych mediów, ich treści oraz 
podjętych w nich rozwiązaniach 
formalnych. 

KW_W02, 
KW_W04 

P6S_WG, 
P6S_WK 

K_W05 Znajomość kontekstów 
historycznych, kulturowych i 
politycznych wpływających na rozwój 
sztuki. 

KW_W02 P6S_WG, 
P6S_WK 

 
Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 

Kod 

efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_U01 Umiejętność posługiwania się 
pojęciami związanymi z formalną i 
treściową analizą dzieła sztuki. 

KW_U01 P6S_UW 

K_U02 Umiejętność dokonania 
charakterystyki porównawczej 
opozycyjnych zjawisk 
artystycznych. 

KW_U01, 
KW_U10 

P6S_UW, 

P6S_UK 

K_U03 Umiejętność analizy zjawisk i 
tendencji sztuki współczesnej. 

KW_U01, 
KW_U02 

P6S_UW 



 

 

 3 

K_U04 Umiejętność przypisania dzieła do 
konkretnego kierunku czy tendencji. 

KW_U08 P6S_UK 

K_U05 Umiejętność samodzielnego 
odszukiwania informacji 
dotyczących sztuki. 

KW_U06 P6S_UU 

 
Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 

Symbol 

efektu 

uczenia 
się 

 

 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_Ko1 Świadomość istnienia szerokiej 
literatury przedmiotu i umiejętność 
wyszukiwania w niej informacji 
oraz ich analizy 

KW_K01 P6S_KO 

K_Ko2 Organizuje prace w zespole i 
animuje działania z zakresu 
popularyzowania historii sztuki. 

KW_K05 P6S_KK 

K_Ko3 Wykazuje się krytycznym 
myśleniem wobec zjawisk i teorii 
związanych z historią sztuki. 

KW_K04 P6S_KK 

 
 

4. Treści programowe 

Symbol 

treści 
programowych 

Opis treści programowych Odniesienie 

do efektów 
uczenia się 

dla 
przedmiotu 

TP1 Klasycyzm i neoklasycyzm. K_W01, 
K_W03, 
K_W05,  
K_U04, K_K02 

TP2 Romantyzm i akademizm.  K_W01, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05,  
K_U04 

TP3 Realizm w sztuce XIX w. i malarstwo 
historyczne. 

K_W01, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05,  
K_U02,K_U04, 
K_U05 
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TP4 Tendencje artystyczne końca XIX w. 
(postimpresjonizm, symbolizm, secesja).  

K_W01, 
K_W03, 
K_U02,K_U04,  
K_K01 

TP5 Awangarda początku XX wieku: fowizm, 
ekspresjonizm, kubizm, futuryzm, abstrakcja. 

K_W01, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05,  
K_U02, K_U04 

TP6 Modernizm a postmodernizm. K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05,  
K_U01,K_U02, 
K_U04 

TP7 Ekspresjonizm abstrakcyjny i abstrakcjonizm 
geometryczny. 

K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05,  
K_U01,K_U03 

TP8 Dadaizm i surrealizm. K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05,  
K_U01,K_U03 

TP9 Modernistyczna architektura i sztuki użytkowe 
(Le Corbusier, Bauhaus, De Stijl). 

K_W02, 
K_W04,  
K_U01 

TP10 Sztuka schyłku XX w. wobec kwestii tożsamości 
i roli artysty – twórczość Kary Walker. 

K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05,  
K_U03 

TP11 Fotografia a sztuka współczesna K_W01, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U01,K_K01, 
K_K03 

 
5. Literatura podstawowa: 

- A. Dobrzycka, Diego Velazquez, Warszawa 1990 
- H. Langdon, Caravaggio, Poznań 2003 
- I. Nash, Vermeer, Warszawa 1998 
- N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, t. 1-2, Warszawa 1980 
 -J. Shearman, Manieryzm, Warszawa 1970 
- Sztuka świata, t. 5-7 
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- H. Honour, Neoklasycyzm, Warszawa 1972 
- M. Poprzęcka, Akademizm, Warszawa 1977 
- L. Nochlin, Realizm, Warszawa 1974. 
- Z. Kępiński, Impresjoniści u źródeł swoich obrazów, Wrocław-Warszawa-Kraków-
Gdańsk, 1976. 
- M. Wallis, Secesja, Warszawa, 1984. 
- H. Hofstätter, Symbolizm, Warszawa 1980. 
- W. Juszczak, Postimpresjoniści, Warszawa 1985. 
- J. Willet, Ekspresjonizm, Warszawa 1976 
- M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1986 
- A. Turowski, W kręgu konstruktywizmu, Warszawa 1979 
- K. Janicka, Surrealizm, Warszawa 1985 
- H. Richter, Dadaizm. Sztuka i antysztuka, Warszawa 1986 
- Ch. Baumgarth, Futuryzm, 1978 
- S. Kozakiewicz, Malarstwo polskie. Oświecenie - klasycyzm - romantyzm, 
Warszawa 1976 
- E. Mike-Broniarek, Malarstwo polskie. Realizm. Naturalizm, Warszawa 2005 
- W. Włodarczyk, Sztuka polska 1918-2000, Warszawa 2000 
 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu  
Nie przewiduje się. 
 
7. Kalkulacja nakładu pracy studenta 

Symbol 

efektu 

kształcenia 

dla 
przedmiotu 

Opis stosowanych form aktywności 

umożliwiające osiągniecie założonych 
efektów kształcenia 

Szacunkowa 

liczba godzin  

poświęcona  

na daną 
aktywność 

K_W01 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie sterowanej 

7/5 

K_W02 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie sterowanej 

7/5 

K_W03 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie sterowanej 

7/5 

K_W04 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie sterowanej 

7/5 

K_W05 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie sterowanej 

7/5 

K_U01 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie sterowanej 

7/5 

K_U02 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie sterowanej 

7/5 

K_U03 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie sterowanej 

7/5 
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K_U04 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie sterowanej 

7/5 

K_U05 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie sterowanej 

7/5 

K_K01 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie sterowanej 

8/5 

K_K02 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu. 6/5 

K_K03 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu. 6/5 

Suma godzin 90/65 

Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 

 
8.Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów kształcenia 
 
1. Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywności). 
2. Egzamin pisemny – test wizualny i znajomość pojęć. 
3. Kontrola obecności. 
 

 
 
 
 
 
 
 
: 

 



 

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

IM. PROF. MICHAŁA IWASZKIEWICZA 

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU  

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Nazwa przedmiotu: Kompozycja brył i płaszczyzn 

 

2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 

 

3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne, niestacjonarne studia I-stopnia, Wzornictwo 

 

4. Rok studiów: I 

 

5. Semestr: I i II 

 

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: s.stacjonarne – 60 h, s.niestacjonarne – 36 h 

 

7. Liczba punktów ECTS: s.stacjonarne, s.niestacjonarne - 4 

 

1. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: Paweł Łubowski, dr 

 

2.  Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć 

C1 Zdobycie wiedzy z zakresu  podstawowych zagadnień kompozycji w 
przestrzeni i na płaszczyźnie 

C2 Umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi, wnikliwej analizy 
zagadnień kompozycyjnych oraz umiejętności rozwiązywania zagadnień 
formalnych w ramach ćwiczeń programowych. 

C3 Zdobycie wiedzy na temat zależności między formą a treścią dzieła 
plastycznego. Uwrażliwienie na działanie form i barw oraz umiejętności ich 
wykorzystania  

C4 Rozpoznanie dostępnych środków plastycznych i umiejętność ich 
wykorzystania w określonym celu. Kształcenie umiejętności pracy 
koncepcyjnej - od zamysłu twórczego do realizacji. 

C5 Rozpoznanie indywidualnej wrażliwości i wyobraźni plastycznej  oraz 
umiejętność przekładania wrażeń na język obrazu. Świadomość 
wykorzystania indywidualnych umiejętności i predyspozycji 

C6 Zdobycie wiedzy i umiejętności  w zakresie warsztatu artystycznego 
Umiejętność rozwiązywania  problemów formalnych w kontekście 



 

zaproponowanych ćwiczeń   

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

(jeśli obowiązują): 

Umiejętności manualne (przynajmniej  na podstawowym poziomie) pozwalające na 
rozwiązywanie problemów formalnych na płaszczyźnie i w przestrzeni. Podstawowa 
wiedza w zakresie klasyfikacji barw. Podstawowa wiedza w zakresie oddziaływania form. 
Kreatywność i wyobraźnia. 

 

3. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy 

Symbol 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się  

Odniesienie do 
charakterystyk 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji  
K_W01 Posiada wiedzę 

określania proporcji i 
umiejętności 
charakteryzowania 
formy plastycznej 
poprzez syntezę i 
selekcję form 
obserwowanych w 
naturze. Ma wiedzę w 
zakresie umiejętności 
praktycznych w 
różnicowaniu 
kompozycji 
przestrzennej i na 
płaszczyźnie  

KA_W01 

KA_W02 

P6S_WG 

 

K_W02 Posiada wiedzę w  
klasyfikacji kompozycji 
oraz zna terminologię 
odnoszącą się do budowy 
formy i koloru oraz ich 
wzajemnych relacji na 
płaszczyźnie i w 
przestrzeni  
 

KA_W01 

KA_W04 

 

P6S_WG 

 

K_W03 Posługuje się bogatym 
językiem wizualnym. 
Zna technologie 
stosowane w  
projektowaniu i  jest 
świadomy rozwoju 
technologicznego 

KA_W05 

 
P6S_WG 



 

związanego z tymi 
tradycjami  
 

K_W04 Posiada świadomość 
powiązań pomiędzy 
kształtowaniem 
przestrzeni  a historią 
sztuki, psychologią, 
filozofią 

 

KA_W04 P6S_WG 

K_W05 Posiada wiedzę  
pozwalającą 
zastosowania 
adekwatnych  środków 
wyrazu artystycznego w 
kształtowaniu 
przestrzeni i na 
płaszczyźnie  

KA_W05 

KA_W09 

P6S_WG 

 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 

Symbol 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się  

Odniesienie do 
charakterystyk 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji  
K_U01 Potrafi tworzyć i 

realizować własne 
koncepcje artystyczne 
oraz dysponować 
umiejętnościami 
potrzebnymi do ich 
wyrażania. 

KA_U01 P6S_UW 

K_U02 Umie połączyć zadania 
koncepcyjne z realizacją 
zadania.  Potrafi 
podejmować 
samodzielne decyzje 
odnośnie do realizacji i 
projektowania własnych 
prac artystycznych. 

KA_U01 

KA_U03 

P6S_UW 

 

K_U03 Opanował techniki 
ćwiczenia umiejętności 
warsztatowych, 
umożliwiające ciągły 
rozwój poprzez 
samodzielną prace. 
Umiejętnie korzysta  z 
nowych technologii 
poszerzając swój 
własny warsztat 

KA_U05 P6S_UW 



 

artystyczny.   
K_U04 Wykorzystuje 

doświadczenia w 
realizowaniu własnych 
działań artystycznych 
opartych na 
zróżnicowanych 
stylistycznie 
koncepcjach 
wynikających ze 
swobodnego   
wykorzystywania  
swojej wyobraźni 

KA_U07 P6S_UW, P6S_UU 

K_U05 Potrafi przełożyć na 
język abstrakcji treści 
przedmiotowe na drodze 
poszukiwań w zakresie 
formy i koloru. z 
uwzględnieniem  
problematyki 
kompozycji  i 
współczesnego języka 
projektowania. 
 

KA_U01 

KA_U02 

P6S_UW 

 

 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 

Symbol 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się  

Odniesienie do 
charakterystyk 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji  
K_K01 Potrafi obronić swoje 

racje artystyczne, 
posiada umiejętność 
krytycznej oceny własnej 
pracy oraz potrafi 
współpracować z  innych 
osobami w grupie 

KA_K03, KW_K05 P6S_KK, P6S_KO 

 

 

4. Treści programowe 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych Odniesienie  
do efektów 
uczenia się 

dla 
przedmiotu 

(symbol 



 

efektów) 

TP1 Wykład wprowadzający z definicja kompozycji, 
rodzaje kompozycji, środki plastycznego 
oddziaływania Umiejętność  przekładania 
różnorodnych pojęć na proste formy  wizualne. 
 

K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_U01,  

TP2 Wprowadzenie w rozróżniania kompozycji na 
płaszczyźnie i w przestani.  Ćwiczenia wstępne z 
zakresu podziału kompozycji na: wertykalne i 
horyzontalne, otwarte i zamknięte, symetryczne i 
asymetryczne itd. Przykłady z historii sztuki 
 

K_W01, 
K_W02, 
K_W03,  
K_U01, 
K_U02, 
K_U03,  

TP3 Podstawowa umiejętność komponowania form na 
płaszczyźnie i w przestrzeni. Rozróżnienie 
rozwiązań. Układy czarno – białe i barwne. Iluzje i 
złudzenia optyczne. 
 

 K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U01,  
K_U04, 
K_U05,  

TP4 Ćwiczenie z reliefem i forma przestrzenną – 
projekty wstępne i konsultacje. Umiejętność 
rozpoznania przestrzeni barwnej. Działanie 
światła w przestrzeni  i na płaszczyźnie.  
 

K_W04, 
K_W05, 
K_U02, 
K_U03, 
K_U04,  

TP5 Oddziaływanie barw. Znaczenie i symbolika barw. 
Umiejętne wykorzystywanie barw w 
realizowanych projektach.  Projektowanie z 
uwzględnieniem przestrzeni  społecznej. 
 

 K_W05, 
K_U01, 
K_U02,  
K_U05,  
K_K01 

TP6 Orientacja w przestrzeni. Umiejętność tworzenia 
iluzji przestrzeni  na płaszczyźnie z 
wykorzystaniem zdobytej wiedzy i umiejętności za 
pomocą dostępnych środków plastycznych, 
doświadczenia i samoświadomości.  

K_W04, 
K_W05,  
K_U03, 
K_U04, 
K_U05,  
K_K01 

 

5. Literatura  

podstawowa: 

John Berger, Sposoby widzenia,  Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009 

Agata Mączyńska-Frydryszek, Małgorzata Jaskólska-Klaus, Tomasz Maruszewski –  

Psychofizjologia widzenia, PWSSP 1991  

Rudolf Arnhem, Sztuka i percepcja wzrokowa, Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, 

Gdańsk 2004 

Frutiger Adrian, Człowiek i jego znaki, Wydawnictwo Do, Wydawnictwo Optima, Warszawa 

2003 



 

Morgan Sally i Adrian, Kolor i znaczenie, Wydawnictwo Ars Polona, Warszawa 1994 

 
dodatkowa: 

Quentin Newark, Design i grafika dzisiaj. Podręcznik grafiki użytkowej, ABE Dom 

Wydawniczy 2006 

Gage John, Kolor i kultura, Wydawnictwo Universitas,  Kraków 2008 

Wasyl Kaudyński, Punkt i linia, płaszczyzna,   Wydawnictwo PIW, Warszawa 1986  

Gerhard Zeugner, Barwa i człowiek, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1965 

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PWN, 2011 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu  

Nie przewiduje się. 

 

7. Kalkulacja nakładu pracy studenta1 

 

Elementy pracy własnej studenta2 

Szacunkowa 

liczba godzin  
poświęcona  

na daną aktywność 

Uczestniczenie w zajęciach  60/36 

Czytanie literatury do zajęć 12 

wykład problemowy 8 

samodzielna praca koncepcyjna 10 

Studenci pracują w domu 20/25 

Konsultacje indywidualne 6 

Kolokwia śródsemestralne  
Egzamin/zaliczenie końcowe 4 

Suma 120/101 

 

Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 

 

8. Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów uczenia się: 

 

 aktywne uczestnictwo w zajęciach  

  konsultacje w oparciu o  materiał projektowy opracowany na zajęciach i w domu 

 kontrola obecności, 

                                                           
1 

2 



 

  postęp w umiejętnościach  warsztatowych /poziom prac/  

  indywidualne zaangażowanie. 

 Umiejętność  obrony świadomie podejmowanych rozwiązań formalnych.  

 Wykorzystanie nabytych umiejętności w różnorodnych działaniach i rozwiązaniach 

projektowych. 

 Znajomość literatury. 

 Samodzielność w podejmowaniu decyzji 

 

  Uwrażliwienie na problemy społeczne i otaczającą rzeczywistość 

 
Indywidualna  ocena  w  zależności od stopnia spełnienia  określonych  wyżej kryteriów. 
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WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

IM. PROF. MICHAŁA IWASZKIEWICZA 

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU  

 

 Informacje ogólne 

 

1. Nazwa przedmiotu: Liternictwo i podstawy typografii 

 

2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 

 

3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne, niestacjonarne studia I-stopnia, Wzornictwo 

 

4. Rok studiów: I 

 

5. Semestr: I i II 

 

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: s.stacjonarne – 60 h, s. niestacjonarne – 36 h/ćwiczenia 

praktyczne 

 

7. Liczba punktów ECTS: s.stacjonarne, s.niestacjonarne - 4 

 

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego:  Paweł Łubowski/doktor 

 

9.  Język wykładowy: język polski 

 

 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć 

C1 Zapoznanie z historią pisma i kulturowym znaczeniu znaku. 
C2 Zapoznanie z typologią pism drukarskich. 
C3 Ćwiczenie umiejętności technicznych i warsztatowych bazujących na 

środowisku klasycznym, kserograficznym i komputerowym. 
C4 Rozwijanie umiejętności i wrażliwości w obszarze tworzenia układów 

typograficznych. 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

(jeśli obowiązują): 

Predyspozycje manualne potrzebne do wizualizacji własnych koncepcji oraz podstawowa 

umiejętność obsługi dowolnego programu graficznego. 
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3. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy 

Kod 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk Polskiej 

Ramy Kwalifikacji  

K_W01 Posiada podstawową wiedzę 
o rozwoju pisma na tle 
rozwoju cywilizacyjnego. 
Rozumie abstrakcyjny 
charakter litery i 
możliwości kształtowania 
ekspresji jej formy  

KW_W02 P6S_WG, P6S_WK 

K_W02 Posiada wiedzę  z zakresu 
konstrukcji i proporcji litery 
klasycznej.    

KW_W03 P6S_WG 

K_W03 Posiada wiedzę o prostych i 
złożonych układach 
literniczych w ujęciu 
historycznym i 
warsztatowym.   

KW_W02 P6S_WG, P6S_WK 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk Polskiej 

Ramy Kwalifikacji  

K_U01 Potrafi opanować umiejętność 
pisma narzędziowego i tworzyć 
różne formy litery w oparciu o 
własną indywidualną 
osobowość.   

KW_U01 P6S_UW 

K_U02 Potrafi stworzyć prosty, 
uporządkowany układ 
literniczy z uwzględnieniem 
czytelności ideogramu litery, jej 
konstrukcji, rytmu i zgodności 
zespołu literniczego.    

KW_U02 P6S_UW 

K_U03 Potrafi połączyć zadania 
koncepcyjne z realizacją 
zadania.   

KW_U05 P6S_UW 

K_U04 Potrafi posłużyć się typografią 
jako świadomym środkiem 

KW_U02 P6S_UW 
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wyrazu uwzględniając ścisłą 
zależność między treścią a 
formą.  

K_U05 Umiejętnie korzysta  z nowych 
technologii poszerzając swój 
własny warsztat artystyczny.   

KW_U06 P6S_UU 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk Polskiej 

Ramy Kwalifikacji  

K_K01 Posiada umiejętność obrony 
swojej koncepcji artystycznej, 
krytycznej oceny własnej pracy 
oraz współpracy z innymi 
osobami w grupie.   

KW_K05 P6S_KK 

K_K02 Posiada wiedzę z zakresu 
ochrony praw autorskich.   

KW_K06 P6S_KR, P6S_KO 

 

 

4. Treści programowe 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych Odniesienie  
do efektów 
uczenia się 

dla 
przedmiotu 

(symbol 
efektów) 

TP1 Wykład wprowadzający z zakresu historii pisma 
ilustrowany pokazem materiału poglądowego, 
typologia pism drukarskich, konstrukcja proporcje 
litery klasycznej, budowania prostych i złożonych 
układów literniczych 

K_W01, 
K_W02, K_W03 
 

TP2 Ćwiczenie z użyciem pisma narzędziowego,  
dowolna interpretacja tematu. Konsultacje 
indywidualne w oparciu wykonaną pracę. Krótki 
tekst napisany literą blokową dwuelementową.  

K_U01, K_U03,  
K_K01 

TP3 Ćwiczenie nad znakiem literniczym z możliwością 
wyboru jednego z 3 tematów  Konsultacje 
indywidualne w  oparciu o przyniesiony materiał 
wydruk oraz praca nad projektem na zajęciach 
/laptop, pracownia komputerowa/. 

K_U02, K_U03, 
K_U05, K_K01 
 
 

TP4 Opracowanie wybranych tematów i ich wizualizacja 
w różnych wersjach kolorystycznych i 
kompozycyjnych. 

K_W01, K_U02, 

K_U03, K_U04, 



 

 

 4 

Konsultacje indywidualne w oparciu o przyniesione 
projekty oraz praca nad projektem na zajęciach 
/laptop, pracownia komputerowa/. 

 

K_U05, K_K01 

TP5 Zaliczenie semestru zimowego.  

TP6 Opracowanie typograficzne stworzenie layautu 
pisma, książki lub kalendarza. Omówienie tematu 
oraz przegląd przykładów na podstawie materiału 
ilustracyjnego. 

K_W03, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_U05, K_K01, 
K_K02 
 TP7 Konsultacje indywidualne w oparciu o projekty / 

makieta robocza + zapis cyfrowy/ oraz praca nad 
projektem na zajęciach /laptop, pracownia 
komputerowa/. 
 

TP8 Zaliczenie z oceną semestru letniego  

 

 

5. Literatura  

podstawowa: 

1. Pismo i styl, Tibor Szanto, Wydawnictwo Ossolineum, 1986 

2. Kompletny przewodnik po typografii, James Felici 

3. Liternictwo, Edward Gaziński, Wydawnictwo eMPi2, Poznań, 1998 

4. Technika liternictwa, Jan Woleński, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 

1967 

5. Barwa i człowiek, G. Zeugner, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1965 , 

dodatkowa: 

1. Design i grafika dzisiaj. Podręcznik grafiki użytkowej, Quentin Newark, ABE Dom 

Wydawniczy, 2006 

2. Sposoby widzenia, John Berger, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa, 2009 

3. Człowiek i jego znaki, Adrian Frutiger, Wydawnictwo Do, 2003 

4. Psychofizjologia  widzenia, Agata Maczyńska-Frydryszek, Małgorzata Jaskólska- Klaus, 

Tomasz Maruszewski PWSSP, Poznań 1991 
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6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu  

Nie przewiduje się. 

 

7. Kalkulacja nakładu pracy studenta1 

 

Elementy pracy własnej studenta2 

Szacunkowa 
liczba godzin  
poświęcona  

na daną aktywność 

Uczestniczenie w zajęciach  60/36 

Czytanie literatury do zajęć 12 

wykład problemowy 8 

samodzielna praca koncepcyjna 10 

Studenci pracują w domu 20/25 

Konsultacje indywidualne 6 

Kolokwia śródsemestralne  
Egzamin/zaliczenie końcowe 4 

Suma 120/101 

 

Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 
 

                        8.  Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów uczenia się: 

 

 

 aktywne uczestnictwo w zajęciach  

  konsultacje w oparciu o  materiał projektowy opracowany na zajęciach i w domu 

 kontrola obecności, 

  postęp w umiejętnościach  warsztatowych /poziom prac/  

  indywidualne zaangażowanie. 

 Umiejętność  obrony świadomie podejmowanych rozwiązań formalnych.  

                                                           

1 

 

2 
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 Wykorzystanie nabytych umiejętności w różnorodnych działaniach i rozwiązaniach 

projektowych. 

 Znajomość literatury. 

 Samodzielność w podejmowaniu decyzji 

 

  Uwrażliwienie na problemy społeczne i otaczającą rzeczywistość 

 
Id 

Indywidualna  ocena  w  zależności od stopnia spełnienia  określonych  wyżej kryteriów. 
 



 

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

im. prof. Michała Iwaszkiewicza 

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU  

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Nazwa przedmiotu: Malarstwo 

 

2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 

 

3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia, Wzornictwo  

 

4. Rok studiów: I 

 

5. Semestr : I,II 

 

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć:  s. niestacjonarne – 72 h 

 

7. Liczba punktów ECTS:  s. stacjonarne, s. niestacjonarne - 4 

 

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: Paweł Łubowski dr 

 

9.  Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć 

C1 Umiejętność rozwiązywania zaproponowanych zagadnień problemowych   w 
kontekście proponowanych motywów (np. martwa natura, wnętrze, postać).  
Wnikliwa analiza relacji barwnych i przestrzennych oraz umiejętności 
przekładania ich na płaszczyznę obrazu z wykorzystaniem stopniowo 
poznawanych środków malarskich 

C2 Poznawanie zagadnień związanych z problemami kompozycji w przestrzeni i 

na płaszczyźnie. Uwrażliwienie na działanie barw i umiejętności ich 

wykorzystania.  

C3 Kształcenie umiejętności pracy koncepcyjnej- od zamysłu twórczego do 
realizacji.  
 

C4 Rozpoznanie dostępnych środków formalnych i umiejętność ich 
wykorzystania w określonym celu. 
 

C5 Rozpoznanie indywidualnej wrażliwości i wyobraźni plastycznej oraz emocji 
i umiejętność przekładania wrażeń na język malarstwa.  
 



 

C6 Świadomość wykorzystania indywidualnych umiejętności i predyspozycji 
 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

(jeśli obowiązują): 

 

Umiejętności manualne (na podstawowym poziomie) pozwalające na rozwiązywanie 
problemów z wykorzystaniem barwy w kontekście relacji przestrzennych. Podstawowa 
wiedza z historii sztuki w zakresie malarstwa pozwalająca na ogólną orientację w tym 
zakresie.  
Kreatywność i wyobraźnia. 
 

 

3. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia 
się 

 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się  

Odniesienie do 
charakterystyk 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji  
K_W01 Ma podstawową wiedzę 

dotyczącą realizacji prac  
w zakresie malarstwa w 
oparciu o pracę z natury 
i pracę z modelem. 

KW_W01 P6S_WG 

K-W02 Zna określony zakres 
problematyki związanej 
z technologiami 
stosowanymi w  
dyscyplinie malarstwa 

KW_W05 P6S_WG 

K-W03 Zna i rozumie podstawy 
geometrii, perspektywy, 
systemów barwnych i 
sposoby ich 
artystycznego 
wykorzystania 

KW_W01 P6S_WG 

K-W04 Wskazuje na 

powiązania pomiędzy  

malarstwem  a historią 

sztuki. 

KW_W02 P6S_WG,P6S_WG 

K_W05 Rozpoznaje  style w 
sztuce i rozumie 
związane z nimi tradycje 
zarówno dotyczące 
sztuki dawnej jaki i 
współczesnej 

KW_W02 

KW_W04 

P6S_WG,P6S_WG 

P6S_WG 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 



 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia 
się 

 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się  

Odniesienie do 
charakterystyk 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji  
K_U01 Umie tworzyć i 

realizować własne 
koncepcje artystyczne 
oraz dysponuje 
umiejętnościami  
potrzebnymi do ich 
wyrażania 

KW_U06 P6S_UU 

K_U02 Umie podejmować 
samodzielne decyzje  
odnośnie do realizacji i 
własnych prac 
artystycznych. 

KW_U03 P6S_UO 

K_U03 Posługuje się bogatym 
językiem wizualnym 
(problemy kompozycji 
plastycznej: barwa, linia, 
faktura, przestrzeń, 
rytm, kształt, światło, 
bryła) 

 

KW_U01 

KW_U02 

P6S_UW 

P6S_UW 

K_U04 Posiada umiejętność 
określania proporcji i 
umiejętności 
charakteryzowania 
formy plastycznej 
poprzez syntezę i 
selekcję form 
obserwowanych w 
naturze 

KW_U07 P6S_UW 

K_U05 Posiada sprawność 
manualną i warsztatową 
w podstawowym 
zakresie w dyscyplinie  
malarstwa 

KW_U05 P6S_UW 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia 
się 

 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się  

Odniesienie do 
charakterystyk 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji  
K_K01 Rozumie potrzebę  

indywidualnego 
zaangażowania i 
uczenia się przez całe 

KW_K01 P6S_KR 



 

życie 

 

 

4. Treści programowe 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych Odniesienie  
do efektów 
uczenia się   

dla 
przedmiotu 

(symbol 
efektów) 

TP1 Przestrzeń – obserwacja złożonych relacji 
przestrzennych. 
Blisko – daleko. Przekładanie relacji 
przestrzennych na płaszczyznę. Podstawowe 
pojęcia. Operowanie plamą. 
Obserwacje i realizacja  w odniesieniu do 
zaproponowanej martwej natury. 

K_W01, 
K_W02, 
K_W03,  
K_U01, 
K_U02,   

TP2 Barwa – mieszanie barw. Barwy ciepłe – barwy 

zimne. Barwa w świetle – barwa w cieniu. .Relacje 

barwne w przestrzeni. Budowanie przestrzeni 

barwą. Realizacja  w odniesieniu do 

zaproponowanej martwej natury. 

K_W01, 
K_W02, 
K_W03,  
K_U01, 
K_U02,  
K_U03,  

TP3 Przedmioty, kształty, proporcje. Małe – duże. 
Figura i tło. Nakładanie się elementów 
przestrzennych  – analiza  w odniesieniu do 
martwej natury. 

K_W04, 
K_W05,  
K_U05, 
K_K01 

TP4 Konstrukcja obrazu. Kierunki i napięcia. 
Kompozycja otwarta – kompozycja zamknięta.  
Ramy obrazu. Wnętrze 

 i zewnętrze obrazu. Poszukiwanie 
indywidualnych rozwiązań. 

 K_W05, 
K_U01, 
K_U02,   
K_U05, 
K_K01 

TP5 Perspektywa, skróty perspektywiczne. 
Zniekształcenia. 
Koncepcja – realizacja indywidualnych 
zamierzeń. 

 K_W03, 
K_W04, 
K_W05,   
K_U05, 
K_K01 

TP6 Kadrowanie i kompozycja kadru wobec całości. 
Indywidualne spojrzenie i możliwe środki 
plastyczne. 

  K_U03, 
K_U04, 
K_U05, 
K_K01 

TP7 Abstrahowanie i odejście od przedmiotu. Synteza 
i manipulacja skalą w określonym celu. 
 

 K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U01, 
K_U02,   
K_U05, 



 

K_K01 

TP8 Odniesienie do emocji i doświadczeń. Praca z 
wyobraźni. 

 K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U01, 
K_U02,   
K_U05, 
K_K01 

 

5. Literatura  

podstawowa: 
 

Gombrich Ernst Hans, O sztuce, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2008 

Herbert Read ,O pochodzeniu formy w sztuce, Wydawnictwo PIW, Warszawa 1973 

John Gage , Kolor i kultura,  Wydawnictwo Universitas, Kraków 2008 

Maria Rzepińska , Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 
1988 

Maria Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, I i II  Tom, Warszawa 1989 

 
dodatkowa: 
 
Rudolf Arnhem, Sztuka i percepcja wzrokowa, Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria,  
Gdańsk 2004 

Gombrich Ernst Hans ,Sztuka i złudzenie - o psychologii przedstawiania obrazowego ,  
PIW, Warszawa 1981 

Herbert Read ,Sens sztuki, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1965 

Umberto Eco , Historia piękna, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005 

Umberto Eco, Historia brzydoty, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2007 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu  

Nie przewiduje się. 

 
7. Kalkulacja nakładu pracy studenta1 
 

Elementy pracy własnej studenta2 

Szacunkowa 

liczba godzin  
poświęcona  

na daną aktywność 

Uczestniczenie w zajęciach  72 

Czytanie literatury do zajęć 4 

wykład problemowy 2 

Na wstępnym etapie studenci wykonują szkice , pracują 
nad koncepcją, następnie podejmują indywidualne decyzje 

4 

                                                           
1 

2 



 

o wyborze propozycji do realizacji na dużym formacie. 
Studenci pracują w domu 32 

Konsultacje indywidualne 3 

Kolokwia śródsemestralne  
Egzamin/zaliczenie końcowe 3 

Suma 120 

 

 

                        8.Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów uczenia się: 

 

1. aktywne uczestnictwo w zajęciach  

2.  konsultacje w oparciu o  materiał  opracowany na zajęciach i w domu 

3. kontrola obecności, 

4.  postęp w umiejętnościach  warsztatowych /poziom prac/  

5.  indywidualne zaangażowanie. 

6. Umiejętność  obrony świadomie podejmowanych rozwiązań formalnych.  

7. Wykorzystanie nabytych umiejętności w różnorodnych działaniach i 

rozwiązaniach projektowych. 

8. Znajomość literatury. 

9. realizacja prac wobec tematów obowiązujących w pracowni 

 

10.  Samodzielność w podejmowaniu decyzji 

 

11.  Uwrażliwienie na problemy społeczne i otaczającą rzeczywistość 

 

12.  Zaliczenie semestralne i egzamin końcowy - udział w przeglądzie prac 

zrealizowanych w toku nauki 

 
Indywidualna  ocena  w  zależności od stopnia spełnienia  określonych  wyżej kryteriów. 
 

5,0 – bardzo dobre rozumienie relacji między formą a treścią w sztuce oraz między teorią 

a praktyką w odniesieniu do doświadczeń malarskich. Posiadanie umiejętności 

samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie projektowania i realizacji własnych 

prac połączone z umiejętnością wyboru kierunku własnej pracy artystycznej. 

Wykazywanie się krytyczną postawą poznawczą oraz umiejętnością oceny własnej i 

cudzej pracy artystycznej. Prezentowanie zrozumienia  dla permanentnej aktywności 

twórczej jako czynnika mającego znaczenie dla jakości własnej pracy artystycznej. 

 

4,5 – jak wyżej z nieznacznymi niedociągnięciami  



 

 

4,0 - dobre rozumienie relacji między formą a treścią w sztuce oraz między teorią a 

praktyką w odniesieniu do doświadczeń malarskich. Niepełne umiejętności: 

samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie projektowania i realizacji własnych 

prac oraz wyboru kierunku własnej pracy artystycznej. Wykazywanie się w dobrym 

stopniu krytyczną postawą poznawczą oraz umiejętnością oceny własnej i cudzej pracy 

artystycznej. Prezentowanie w stopniu dobrym zrozumienia  dla permanentnej 

aktywności twórczej jako czynnika mającego znaczenie dla jakości własnej pracy 

artystycznej. 

 

3,5 – średni poziom rozumienia relacji między formą a treścią w sztuce oraz między 

teorią a praktyką w odniesieniu do doświadczeń malarskich. Zadowalające umiejętności 

samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie projektowania i realizacji własnych 

prac oraz wyboru kierunku własnej pracy artystycznej. Wykazywanie się w 

zadowalającym stopniu krytyczną postawą poznawczą oraz umiejętnością oceny własnej i 

cudzej pracy artystycznej. Prezentowanie w stopniu zadowalającym zrozumienia dla 

permanentnej aktywności twórczej jako czynnika mającego znaczenie dla jakości własnej 

pracy artystycznej. 

 

3,0 – podstawowe rozumienie relacji między formą a treścią w sztuce oraz między teorią a 

praktyką w odniesieniu do doświadczeń malarskich. Elementarne umiejętności w zakresie 

podejmowania decyzji w sferze projektowania i realizacji własnych prac oraz wyboru 

kierunku własnej pracy artystycznej. Wykazywanie się w podstawowym stopniu 

krytyczną postawą poznawczą oraz umiejętnością oceny własnej i cudzej pracy 

artystycznej. Prezentowanie w stopniu elementarnym zrozumienia dla permanentnej 

aktywności twórczej jako czynnika mającego znaczenie dla jakości własnej pracy 

artystycznej. 

 

2,0 – Niezadowalający poziom rozumienia relacji między formą a treścią w sztuce oraz 

między teorią a praktyką w odniesieniu do doświadczeń malarskich. Brak umiejętności w 

kwestii podejmowania decyzji w zakresie projektowania i realizacji własnych prac oraz 

wyboru kierunku własnej pracy artystycznej. Niewykazywanie się krytyczną postawą 

poznawczą oraz umiejętnością oceny własnej i cudzej pracy artystycznej. 

Niewykazywanie się zrozumieniem dla permanentnej aktywności twórczej jako czynnika 

mającego znaczenie dla jakości własnej pracy artystycznej. 

 

 
 

 

 



 

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

im. prof. Michała Iwaszkiewicza 

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Nazwa przedmiotu: Malarstwo 

 

2. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 

 

3. Poziom i kierunek studiów: studia pierwszego stopnia, stacjonarne/ 

niestacjonarne,   Wzornictwo 

 

4. Rok studiów: I 

 

5. Semestr : I, II 

 

6. Typ zajęć i liczba godzin: 

- wykład / zajęcia praktyczne 
- liczba godzin: s. stacjonarne – 120 godzin, s. niestacjonarne – 72 godziny 

 

7. Liczba punktów ECTS:  s. stacjonarne, s. niestacjonarne - 7 

 

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: Włodzimierz Dudkowiak 

prof. 

 

9.  Język wykładowy: polski 

 

10.  Forma i warunki zaliczenia: 

- semestr I - zaliczenie z oceną (aktywna obecność i realizacja prac programowych) 

- semestr II – egzamin z oceną (aktywna obecność i realizacja prac programowych) 

 

11. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 4 godziny 
 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć 

- Umiejętność rozwiązywania zaproponowanych zagadnień problemowych   w 

kontekście proponowanych motywów (np. martwa natura, wnętrze, postać). 

Wnikliwa analiza relacji barwnych i przestrzennych oraz umiejętności przekładania ich 

na płaszczyznę obrazu z wykorzystaniem stopniowo poznawanych środków malarskich 



 

- Poznawanie zagadnień związanych z problemami kompozycji w przestrzeni i na 

płaszczyźnie. Uwrażliwienie na działanie barw i umiejętności ich wykorzystania. 

- Kształcenie umiejętności pracy koncepcyjnej- od zamysłu twórczego do realizacji. 

- Rozpoznanie dostępnych środków formalnych i umiejętność ich wykorzystania w 

określonym celu. 

- Rozpoznanie indywidualnej wrażliwości i wyobraźni plastycznej oraz emocji i 

umiejętność przekładania wrażeń na język malarstwa. 

- Świadomość wykorzystania indywidualnych umiejętności i predyspozycji. 

 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują): 

 

Umiejętności manualne (na podstawowym poziomie) pozwalające na rozwiązywanie 
problemów z wykorzystaniem barwy w kontekście relacji przestrzennych. Podstawowa 
wiedza z historii sztuki w zakresie malarstwa pozwalająca na ogólną orientację w tym 
zakresie. 
Kreatywność i wyobraźnia. 
 

 

3. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów 
uczenia się 

 

Odniesienie do 
kierunkowych efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 
K_W01 Ma podstawową 

wiedzę dotyczącą 
realizacji prac  w 
zakresie malarstwa 
w oparciu o pracę z 
natury i pracę z 
modelem. 

KW_W01 P6S_WG 

K-W02 Zna określony 
zakres problematyki 
związanej z 
technologiami 
stosowanymi w  
dyscyplinie 
malarstwa 

KW_W05 P6S_WG 

K-W03 Zna i rozumie 
podstawy geometrii, 
perspektywy, 
systemów barwnych 
i sposoby ich 
artystycznego 
wykorzystania 

KW_W01 P6S_WG 



 

K-W04 Wskazuje na 

powiązania 

pomiędzy  

malarstwem  a 

historią sztuki. 

KW_W02 P6S_WG,P6S_WG 

K_W05 Rozpoznaje  style w 
sztuce i rozumie 
związane z nimi 
tradycje zarówno 
dotyczące sztuki 
dawnej jaki i 
współczesnej 

KW_W02 

KW_W04 

P6S_WG,P6S_WG 

P6S_WG 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 
Symbol 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów 
uczenia się 

 

Odniesienie do 
kierunkowych efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 
K_U01 Umie tworzyć i 

realizować własne 
koncepcje 
artystyczne oraz 
dysponuje 
umiejętnościami  
potrzebnymi do ich 
wyrażania 

KW_U06 P6S_UU 

K_U02 Umie podejmować 
samodzielne 
decyzje  odnośnie 
do realizacji i 
własnych prac 
artystycznych. 

KW_U03 P6S_UO 

K_U03 Posługuje się 
bogatym językiem 
wizualnym 
(problemy 
kompozycji 
plastycznej: barwa, 
linia, faktura, 
przestrzeń, rytm, 
kształt, światło, 
bryła) 
 

KW_U01 
KW_U02 

P6S_UW 
P6S_UW 

K_U04 Posiada 
umiejętność 
określania 
proporcji i 
umiejętności 

KW_U07 P6S_UW 



 

charakteryzowania 
formy plastycznej 
poprzez syntezę i 
selekcję form 
obserwowanych w 
naturze 

K_U05 Posiada sprawność 
manualną i 
warsztatową w 
podstawowym 
zakresie w 
dyscyplinie  
malarstwa 

KW_U05 P6S_UW 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów 
uczenia się 

 

Odniesienie do 
kierunkowych efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 
K_K01 Rozumie potrzebę  

indywidualnego 
zaangażowania i 
uczenia się przez 
całe życie 

KW_K01 P6S_KR 

 

 

4. Treści programowe 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych Odniesienie 
do efektów 
uczenia się   

dla 
przedmiotu 

(symbol 
efektów) 

TP_01 Przestrzeń – obserwacja złożonych relacji 
przestrzennych. 
Blisko – daleko. Przekładanie relacji 
przestrzennych na płaszczyznę. Podstawowe 
pojęcia. Operowanie plamą. 
Obserwacje i realizacja  w odniesieniu do 
zaproponowanej martwej natury. 

K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U01, 
K_U02,  
K_U03, 
K_U04, 
K_U05, 
K_K01 

TP_02 Barwa – mieszanie barw. Barwy ciepłe – barwy 

zimne. Barwa w świetle – barwa w cieniu. .Relacje 

K_W01, 
K_W02, 



 

barwne w przestrzeni. Budowanie przestrzeni 

barwą. Realizacja  w odniesieniu do 

zaproponowanej martwej natury. 

K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U01, 
K_U02,  
K_U03, 
K_U04, 
K_U05, 
K_K01 

TP_03 Przedmioty, kształty, proporcje. Małe – duże. 
Figura i tło. Nakładanie się elementów 
przestrzennych  – analiza  w odniesieniu do 
martwej natury. 

K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U01, 
K_U02,  
K_U03, 
K_U04, 
K_U05, 
K_K01 

TP_04 Konstrukcja obrazu. Kierunki i napięcia. 
Kompozycja otwarta – kompozycja zamknięta.  
Ramy obrazu. Wnętrze 
 i zewnętrze obrazu. Poszukiwanie 
indywidualnych rozwiązań. 

K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U01, 
K_U02,  
K_U03, 
K_U04, 
K_U05, 
K_K01 

TP_05 Perspektywa, skróty perspektywiczne. 
Zniekształcenia. 
Koncepcja – realizacja indywidualnych 
zamierzeń. 

K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U01, 
K_U02,  
K_U03, 
K_U04, 
K_U05, 
K_K01 

TP_06 Kadrowanie i kompozycja kadru wobec całości. 
Indywidualne spojrzenie i możliwe środki 
plastyczne. 

K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U01, 
K_U02,  



 

K_U03, 
K_U04, 
K_U05, 
K_K01 

TP_07 Abstrahowanie i odejście od przedmiotu. Synteza 
i manipulacja skalą w określonym celu. 
 

K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U01, 
K_U02,  
K_U03, 
K_U04, 
K_U05, 
K_K01 

TP_08 Odniesienie do emocji i doświadczeń. Praca z 
wyobraźni. 

K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U01, 
K_U02,  
K_U03, 
K_U04, 
K_U05, 
K_K01 

 

5. Literatura 

Literatura obowiązkowa: 
 

Gombrich Ernst Hans, O sztuce, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2008 
Herbert Read ,O pochodzeniu formy w sztuce, Wydawnictwo PIW, Warszawa 1973 

John Gage , Kolor i kultura,  Wydawnictwo Universitas, Kraków 2008 

Maria Rzepińska , Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 
1988 

Maria Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, I i II  Tom, Warszawa 1989 
 
Literatura uzupełniająca: 
 
Rudolf Arnhem, Sztuka i percepcja wzrokowa, Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, 
Gdańsk 2004 
Gombrich Ernst Hans, Sztuka i złudzenie - o psychologii przedstawiania obrazowego, 
PIW, Warszawa 1981 
Herbert Read, Sens sztuki, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1965 
Umberto Eco, Historia piękna, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005 
Umberto Eco, Historia brzydoty, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2007 
 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu 



 

Przewiduje się w sytuacji nauczania zdalnego – konsultacje za pomocą internetu 

(kontakt email) oraz konsultacje telefoniczne. 

 

7. Kalkulacja nakładu pracy studenta 

 

Elementy pracy własnej studenta 

Szacunkowa 
liczba godzin 
poświęcona 

na daną 
aktywność 

Uczestniczenie w zajęciach 120/ 72 
 

Czytanie literatury do zajęć 35/ 35 
 

Przygotowanie do rozmowy i konsultacji 26/ 30 
 

Wykonywanie prac i zadań domowych 35/ 65 
 

Prezentacje/ wystawy na terenie szkoły 14/ 14 
 

Zaliczenie końcowe/ egzamin 10/ 14 
 

Suma 240 / 230 
 

 

                        8.   Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów uczenia się: 

- konsultacje koncepcji do prac oraz podczas ich realizacji – także prac domowych 

- realizacja prac wobec tematów obowiązujących w pracowni 

- postępy w studiowaniu 

- indywidualne osiągnięcia 

- kontrola obecności 

- praca końcowa semestralne/roczna   

- zaliczenie semestralne i egzamin końcowy - udział w przeglądzie prac zrealizowanych w 

toku nauki 

 

5,0 – bardzo dobre rozumienie relacji między formą a treścią w sztuce oraz między teorią 

a praktyką w odniesieniu do doświadczeń malarskich. Posiadanie umiejętności 

samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie projektowania i realizacji własnych prac 

połączone z umiejętnością wyboru kierunku własnej pracy artystycznej. Wykazywanie się 

krytyczną postawą poznawczą oraz umiejętnością oceny własnej i cudzej pracy 

artystycznej. Prezentowanie zrozumienia  dla permanentnej aktywności twórczej jako 

czynnika mającego znaczenie dla jakości własnej pracy artystycznej. 

 

4,5 – jak wyżej z nieznacznymi niedociągnięciami 



 

 

4,0 - dobre rozumienie relacji między formą a treścią w sztuce oraz między teorią a 

praktyką w odniesieniu do doświadczeń malarskich. Niepełne umiejętności: 

samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie projektowania i realizacji własnych prac 

oraz wyboru kierunku własnej pracy artystycznej. Wykazywanie się w dobrym stopniu 

krytyczną postawą poznawczą oraz umiejętnością oceny własnej i cudzej pracy 

artystycznej. Prezentowanie w stopniu dobrym zrozumienia  dla permanentnej 

aktywności twórczej jako czynnika mającego znaczenie dla jakości własnej pracy 

artystycznej. 

 

3,5 – średni poziom rozumienia relacji między formą a treścią w sztuce oraz między teorią 

a praktyką w odniesieniu do doświadczeń malarskich. Zadowalające umiejętności 

samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie projektowania i realizacji własnych prac 

oraz wyboru kierunku własnej pracy artystycznej. Wykazywanie się w zadowalającym 

stopniu krytyczną postawą poznawczą oraz umiejętnością oceny własnej i cudzej pracy 

artystycznej. Prezentowanie w stopniu zadowalającym zrozumienia dla permanentnej 

aktywności twórczej jako czynnika mającego znaczenie dla jakości własnej pracy 

artystycznej. 

 

3,0 – podstawowe rozumienie relacji między formą a treścią w sztuce oraz między teorią 

a praktyką w odniesieniu do doświadczeń malarskich. Elementarne umiejętności w 

zakresie podejmowania decyzji w sferze projektowania i realizacji własnych prac oraz 

wyboru kierunku własnej pracy artystycznej. Wykazywanie się w podstawowym stopniu 

krytyczną postawą poznawczą oraz umiejętnością oceny własnej i cudzej pracy 

artystycznej. Prezentowanie w stopniu elementarnym zrozumienia dla permanentnej 

aktywności twórczej jako czynnika mającego znaczenie dla jakości własnej pracy 

artystycznej. 

 

2,0 – Niezadowalający poziom rozumienia relacji między formą a treścią w sztuce oraz 

między teorią a praktyką w odniesieniu do doświadczeń malarskich. Brak umiejętności w 

kwestii podejmowania decyzji w zakresie projektowania i realizacji własnych prac oraz 

wyboru kierunku własnej pracy artystycznej. Niewykazywanie się krytyczną postawą 

poznawczą oraz umiejętnością oceny własnej i cudzej pracy artystycznej. 

Niewykazywanie się zrozumieniem dla permanentnej aktywności twórczej jako czynnika 

mającego znaczenie dla jakości własnej pracy artystycznej. 
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WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

im. prof. Michała Iwaszkiewicza 

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU  

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Nazwa przedmiotu: Malarstwo 

 

2. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 

 

3. Poziom i kierunek studiów:  studia pierwszego stopnia, stacjonarne/ niestacjonarne,   

Wzornictwo                                               

 

4. Rok studiów: II 

 

5. Semestr : III, IV 

 

6. Typ zajęć i liczba godzin: 

- wykład / zajęcia praktyczne 

- liczba godzin: s. stacjonarne – 120 godzin, s. niestacjonarne – 72 godziny 

 

7. Liczba punktów ECTS: s.stacjonarne, s.niestacjonarne - 7 

 

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: Włodzimierz Dudkowiak prof. 

 

9.  Język wykładowy: język polski 

 

10.  Forma i warunki zaliczenia: 

- semestr III - zaliczenie z oceną (aktywna obecność i realizacja prac 
programowych) 

- semestr IV– egzamin z oceną (aktywna obecność i realizacja prac 
programowych) 

 
11.  Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 4 godziny 

 
II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć: 

- przygotowanie do indywidualnej i zespołowej pracy twórczo-artystycznej w 

zakresie pracy  designerskiej 

- stymulowanie wyobraźni i widzenia artystycznego 
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- rozwijanie indywidualnej - twórczej świadomości, umiejętności projektowania oraz 

zdolności kreatywnych działań sensotwórczych 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

(jeśli obowiązują): 

- podstawowe kompetencje rysunkowe i malarskie 

- umiejętności pracy studyjnej z natury i wyobraźni 

- wiedza ogólna o sztuce 

 

3. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia się  

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji  

K_W01 rozumienie relacji między 

teorią a praktyką w 

odniesieniu do doświadczeń 

malarskich 

KW_W04 P6S_WG 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia się  

Odniesienie do 

charakterystyk  

Polskiej Ramy  

Kwalifikacji  

K-U01 umiejętność 

samodzielnego 

podejmowania decyzji w 

zakresie projektowania i 

realizacji własnych prac 

KW_U03 P6S_UO 

K_U02 umiejętność wyboru 
kierunku własnej pracy 
artystycznej 

KW_U02 P6S_UW 

K_U03 rozumienie relacji między 
formą a treścią w sztuce 

KW_U04 P6S_UK 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 
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Symbol 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia się  

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji  

K_K01 krytyczna postawa 
poznawcza oraz 
umiejętności oceny 
własnej i cudzej pracy 
artystycznej 

KW_K04 P6S_KK 

K_K02 zrozumienie znaczenia 
permanentnej aktywności 
twórczej dla jakości 
własnej pracy artystycznej 

KW_K01 P6S_KO 

 

 

4. Treści programowe 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych Odniesienie  
do efektów 
kształcenia  

dla przedmiotu 

(symbol 
efektów) 

TP_01 Transpozycja martwej natury K_W01, K_U02, 
K_K01, K_K02 

 
TP_02 "Pejzaż" K_W01, K_U01, 

K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K02 

 
TP_03 Akt - Studium postaci K_W01, K_U02, 

K_U03, K_K02 

 
TP_03 Postać w relacji do otoczenia K_W01, K_U01, 

K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K02 

 
TP_04 "Obrazy różniące się własnym kompozycyjnym 

układem i nastrojem" 

K_W01, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K02 

 
TP_05 "Światła i metamorfozy" - wobec martwej natury K_W01, K_U01, 

K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K02 

 
TP_06 Studium przestrzeni wybranego wnętrza K_W01, K_U01, 
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architektonicznego K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K02 

 
TP_07 Za oknem K_W01, K_U01, 

K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K02 

 
TP_08 Temat własny K_W01, K_U01, 

K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K02 

 
 

5. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 
R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa, Wydawnictwo Słowo, Obraz, Terytoria, 2005r. 

J. Gage, Kolor i znaczenie, wydawnictwo Uniwersitas, 2010r. 

M. Doerner, Materiały malarskie i ich zastosowanie wydawnictwo Arkady, 2017r. 
 
Literatura uzupełniająca: 
 
P. Taranczewski, O płaszczyźnie obrazu, Zakład Narodowy Im. Osslolińskich, 1992r. 

J. Berger, O patrzeniu, wydawnictwo Aletheia, 2009r. 

Czasopisma: FLASH ART, KUNSTFORUM, ART IN AMERICA 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu  

Przewiduje się w sytuacji nauczania zdalnego – konsultacje za pomocą internetu 

(kontakt email) oraz konsultacje telefoniczne. 

 

7. Kalkulacja nakładu pracy studenta 

 

Elementy pracy własnej studenta 

Szacunkowa 

liczba godzin  
poświęcona  

na daną 
aktywność 

Uczestniczenie w zajęciach  120/ 72 

 
Czytanie literatury do zajęć 35/ 35 

 
Przygotowanie do rozmowy i konsultacji 26/ 30 

 
Wykonywanie prac i zadań domowych 35/ 65 

 

https://tezeusz.pl/wydawnictwo/zaklad-narodowy-im-osslolinskich
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Prezentacje/ wystawy na terenie szkoły 14/ 14 

 
Zaliczenie końcowe/ egzamin 10/ 14 

 
Suma 240 / 230 

 

                        8.   Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów uczenia się: 

- konsultacje koncepcji do prac oraz podczas ich realizacji – także prac domowych 

- realizacja prac wobec tematów obowiązujących w pracowni 

- postępy w studiowaniu 

- indywidualne osiągnięcia 

- kontrola obecności 

- praca końcowa semestralne/roczna   

- Zaliczenie - udział w przeglądzie prac zrealizowanych w toku nauki 

 

5,0 – bardzo dobre rozumienie relacji między formą a treścią w sztuce oraz między 

teorią a praktyką w odniesieniu do doświadczeń malarskich. Posiadanie umiejętności 

samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie projektowania i realizacji własnych 

prac połączone z umiejętnością wyboru kierunku własnej pracy artystycznej. 

Wykazywanie się krytyczną postawą poznawczą oraz umiejętnością oceny własnej i 

cudzej pracy artystycznej. Prezentowanie zrozumienia  dla permanentnej aktywności 

twórczej jako czynnika mającego znaczenie dla jakości własnej pracy artystycznej. 

 

4,5 – jak wyżej z nieznacznymi niedociągnięciami  

 

4,0 - dobre rozumienie relacji między formą a treścią w sztuce oraz między teorią a 

praktyką w odniesieniu do doświadczeń malarskich. Niepełne umiejętności: 

samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie projektowania i realizacji własnych 

prac oraz wyboru kierunku własnej pracy artystycznej. Wykazywanie się w dobrym 

stopniu krytyczną postawą poznawczą oraz umiejętnością oceny własnej i cudzej pracy 

artystycznej. Prezentowanie w stopniu dobrym zrozumienia  dla permanentnej 

aktywności twórczej jako czynnika mającego znaczenie dla jakości własnej pracy 

artystycznej. 

 

3,5 – średni poziom rozumienia relacji między formą a treścią w sztuce oraz między 

teorią a praktyką w odniesieniu do doświadczeń malarskich. Zadowalające umiejętności 

samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie projektowania i realizacji własnych 

prac oraz wyboru kierunku własnej pracy artystycznej. Wykazywanie się w 

zadowalającym stopniu krytyczną postawą poznawczą oraz umiejętnością oceny 

własnej i cudzej pracy artystycznej. Prezentowanie w stopniu zadowalającym 

zrozumienia dla permanentnej aktywności twórczej jako czynnika mającego znaczenie 

dla jakości własnej pracy artystycznej. 
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3,0 – podstawowe rozumienie relacji między formą a treścią w sztuce oraz między teorią 

a praktyką w odniesieniu do doświadczeń malarskich. Elementarne umiejętności w 

zakresie podejmowania decyzji w sferze projektowania i realizacji własnych prac oraz 

wyboru kierunku własnej pracy artystycznej. Wykazywanie się w podstawowym 

stopniu krytyczną postawą poznawczą oraz umiejętnością oceny własnej i cudzej pracy 

artystycznej. Prezentowanie w stopniu elementarnym zrozumienia dla permanentnej 

aktywności twórczej jako czynnika mającego znaczenie dla jakości własnej pracy 

artystycznej. 

 

2,0 – Niezadowalający poziom rozumienia relacji między formą a treścią w sztuce oraz 

między teorią a praktyką w odniesieniu do doświadczeń malarskich. Brak umiejętności 

w kwestii podejmowania decyzji w zakresie projektowania i realizacji własnych prac 

oraz wyboru kierunku własnej pracy artystycznej. Niewykazywanie się krytyczną 

postawą poznawczą oraz umiejętnością oceny własnej i cudzej pracy artystycznej. 

Niewykazywanie się zrozumieniem dla permanentnej aktywności twórczej jako 

czynnika mającego znaczenie dla jakości własnej pracy artystycznej. 
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WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU  

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Nazwa przedmiotu: Media el. – proj. komputerowe 

 

2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 

 

3. Poziom i kierunek studiów:  stacjonarne, niestacjonarne I-stopnia, Wzornictwo  

 

4. Rok studiów: II 

 

5. Semestr : III, IV 

 

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: 60 h  studia stacjonarne, 36 h  studia niestacjonarne, 

zajęcia praktyczne 

 

7. Liczba punktów ECTS: II r. – studia stacjonarne 4, studia niestacjonarne 4 

 

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: dr hab. Arkadiusz 

Marcinkowski 

 

9.  Język wykładowy: język polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć 

 

C1 Zdobycie umiejętności projektowania komputerowego 
C2 Rozwijanie umiejętności komputerowych 
C2 Rozwijanie kreatywności  umożliwiającej opanowanie potrzebnych 

środków wyrazu w indywidualnej twórczości artystycznej i projektowej 
C4 Wykorzystanie zdobytych umiejętności do twórczości projektowej w 

zakresie sztuki użytkowej 
 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

(jeśli obowiązują): 

 

Wiedza i umiejętności z zakresu kompozycji, kreacyjność w podejmowaniu 

interesujących tematów projektowych, podstawowe wiadomości w zakresie programów 

komputerowych. 
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3. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie 
do 

kierunkowych 
efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_W01 Ma wiedzę dotyczącą realizacji 
projektowania komputerowego   

KW_W01 P6S_WG 

K_W02 Posiada znajomość różnorodnych 
programów komputerowych 

KW_W05 P6S_WG 

K_W03 Zna publikacje związane z 
projektowaniem. Dostrzega 
powiązania teorii z działalnością 
praktyczną 

KW_W03 P6S_WG 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_U01 Umie dokonać wyboru 
właściwych  programów w 
trakcie realizacji prac 
projektowych 

KW_U05 P6S_UW 

K_U02 Potrafi w sposób adekwatny 
posługiwać się różnymi 
narzędziami programów 
komputerowych w celu 
realizacji własnej koncepcji 
artystycznej. 

KW_U05 P6S_UW 

K_U03 Potrafi rozwijać zdobyte 
umiejętności projektowania 
komuterowego 

KW_U06 P6S_UU 

K_U04 Posiada doświadczenie w 
realizacji różnorodnych prac z 
projektowania 
komputerowego.  

KW_U07 P6S_UU, 
P6S_UW 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 
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Kwalifikacji 

K_K01 Posiada potrzebę rozwoju 
artystycznego. 

KW_K01 P6S_KO 

K_K02 Potrafi wykorzystać 
wyobraźnie, intuicję i 
emocjonalność do tworzenia 
własnych projektów 
graficznych 

KW_K02 P6S_KR 

K_K03 Potrafi samokrytycznie ocenić 
poziom własnych projektów 
graficznych oraz poziom prac 
innych osób 

KW_K04 P6S_KK 

 

4. Treści programowe 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych 
(II,III,IV) 

Odniesienie  
do efektów 
uczenia się 

dla przedmiotu 
(symbol 
efektów) 

TP1 Kompozycja w projektowaniu – logo, wizytówka, 

papier firmowy (CI): 

K_W01, K_W02, 
K_W03,  
K_U01, 
K_U02, 
K_U03, 
K_U04, 
K_K01, K_K02 
K_K03, 
 

TP2 Opracowanie systemu identyfikacji (CI)jako 

elementu całościowej kompozycji  

TP3 Projektowanie komputerowe przy pomocy 

podstawowych programów graficznych 

TP4 Różnicowanie  projektowania komputerowego w 

zależności od tematu, kompozycji etc. 

TP5 Zwrócenie uwagi na wykorzystanie twórczego 

myślenia projektowego, wrażliwości i intuicji  w 

indywidualnej kreacji artystycznej 

TP6 Indywidualne konsultacje związane z pracą  

 

5. Literatura  

podstawowa: 
1. Władysław Tatarkiewicz „Estetyka” 
2. S. Tatarkiewicz: Historia estetyki 
3. T.Austin, R.Doust: Projektowanie dla nowych mediów 
4. R. Williams: DTP od podstaw. Projekty z klasą 
5. Adobe InDesign CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik 
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6. Robert Chwałowski: Typografia typowej książki 
7. Adobe Illustrator CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik 
8. P. Zakrzewski: Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat 

w praktyce. Wydanie II 
9. Adobe Photoshop CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik 
10. Adobe Flash CS5/CS5 PL Professional. Oficjalny podręcznik 
11. G.Hardy: Podręcznik projektantów LOGO. Smashing Magazine 
12. Adobe Dreamweaver CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik 
 
dodatkowa: 
 
13. W. Kandynsky: Punkt, linia, płaszczyzna 
14. L.Varis: Ciało. Profesjonalne oświetlenie i retusz w fotografii portretowej 
 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu  

Nie przewiduje się. 

 

7.  Kalkulacja nakładu pracy studenta 

Symbol 
efektu 

uczenia się dla 
przedmiotu 

Opis stosowanych form aktywności 
umożliwiające osiągniecie założonych 

efektów uczenia się 
 
 

Szacunkowa 
liczba godzin  
poświęcona  

na daną 
aktywność 

K_W01, K_W02 
K_W03, K_U01 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K01, 
K_K02, K_K03 
 

II rok 
Uczestnictwo w zajęciach, korektach  i 

konsultacjach 

36 

 

Indywidualna praca w domu 74 

Czytanie zalecanej literatury       

       

10 

Suma godzin 120 

Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 
 

                        9.   Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów uczenia się: 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, korektach i przeglądach, zaliczenie na koniec 
semestru. 
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WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU  

  

I. Informacje ogólne 

 

1. Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowo - Projektowanie produktu 

 

2. Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy- pracownia dyplomowa 

 

3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne/niestacjonarne studia I-go stopnia, 

Wzornictwo  

 

4. Rok studiów:  I,  II, III 

 

5. Semestr: I, II, III, IV, IV, VI 

 

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć:  540h stacjonarny, 324h niestacjonarny, zajęcia 

pracowniane 

 

7. Liczba punktów ECTS:  I rok – 10h, II rok – 10h, III rok – 40h  

 

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: prof. Władysław Wróblewski,  

 

9. Język wykładowy: polski  

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć 

C1 Celem nauczania jest uświadomienie studentom, zakresu działań w obrębie 

projektowania    produktu, architektury wnętrz i wzornictwa 

przemysłowego 

C2 Uwrażliwienie ich na sztukę  i poszukiwanie w każdym z osobna 

predyspozycji artystycznych, które staramy się rozwijać w określonym 

kierunku 

C3 Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego studenta z osobna, jesteśmy 

w stanie poświecić maksimum uwagi 

C4 Korekty staramy się  prowadzić tak by stopień trudności, był 

przystosowany do stopnia umiejętności każdego studenta 

C5 Posługiwanie się szeroko rozumianymi technikami twórczymi. 
C6 Przygotowanie do publicznej  prezentacji własnych dokonań. 
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C7 Celem zajęć jest omówienie roli designu na tle przemian związanych z 
klimatem (zielona planeta), zjawiska globalizacji i urbanizacji, oraz 
włączenie designerów w szeroko rozumiane zmiany społeczne. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

(jeśli obowiązują): 

Student powinien posiadać minimum zdolności artystycznych, by uczyć się 
nowych technik, rozumieć i patrzeć poprzez pryzmat zasad optyki, aksonometrii 
,perspektywy i ergonomii , tym samym poruszać się płynnie w świecie sztuki, 
poszukując nieustannie nowych inspiracji do indywidualnej pracy twórczej. 
 

 

3. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

 K_W01 Efekty uczenia się, uzyskane po 

zakończeniu procesu kształcenia 

pozwalają każdemu studentowi w 

sposób biegły i świadomy ocenić 

swój potencjał artystyczny, zakres 

i warsztat umiejętności tym 

samym szukać swoich sil w 

zawodzie artysty, plastyka, 

architekta wnętrz, designera, 

dekoratora 

KW_W01 P6S_WG 

K_W02 Wykorzystywanie zdobytej 
wiedzy i umiejętności we 
własnych działaniach 
artystycznych z zakresu 
projektowania produktu 

KW_W08 P6S_WG, 
P6S_WK  

K_W03 Posiada swobodę i niezależność 
wypowiedzi artystycznej 

KW_W08 P6S_WG, 
P6S_WK 

K_W04 Zna formy zachowań związane z 

publicznymi prezentacjami 

własnych dokonań. 

KW_W07 P6S_WG 

K_W05 Jako pedagodzy jesteśmy tylko KW_W01 P6S_WG 
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doradcami dla studentów, w 
dokonaniu wyboru ich 
indywidualnej drogi artystycznej. 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_U01 Dokumentowanie własnych 
dokonań twórczych. 

KW_U09 P6S_UK 

K_U02 Profesjonalne prezentowanie 
poglądów, dokonań twórczych. 

KW_U11 P6S_UK 

K_U03 Znajomość sposobu dobrej 
komunikacji z otoczeniem 

KW_U04 P6S_UK 

K_U04 Zapoznanie się z metodami 
pracy własnej 

KW_U07 P6S_UW, P6S_UU 

K_U05 Wiele zależy od inicjatywy i 
ambicji oraz chęci do 
kontynuowania nauki we 
własnym zakresie, tzn. próby 
dalszego rozwijania się i 
poszerzenia umiejętności w 
zakresie sztuki i, design i 
architektury 

KW_U06 P6S_UU 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_K01 Staramy się prowadzić wspólne 

rozmowy ze studentami przy okazji 

korekt indywidualnych i 

zbiorowych. Przysposabiamy 

umiejętności studentów do pracy w 

zespole, aby w przyszłości 

wzmocnić ich zdolności 

adaptacyjne, w nowym środowisku 

zawodowym, 

 

KW_K05 P6S_KK 
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4. Treści programowe 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych Odniesienie  
do efektów 
uczenia się  

dla przedmiotu 
(symbol 
efektów) 

TP1 I rok – studia licencjackie 

Śniadanie na trawie” komplet mebli, sztućców, 

aranżacja artystyczna określonej przestrzeni, którą 

definiuje spotkanie towarzyskie. 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_U02, 
K_U04 

TP2 II rok – studia licencjackie: Moje sekrety” własna 

przestrzeń, indywidualna-przestrzeń tylko dla 

siebie 

K_W01, 
K_W03, K_W05, 
K_U01, K_U02,  
K_U03 
 

TP3 III rok – studia licencjackie: dobór tematów własny. 

Studenci przygotowują tematy indywidualnie. 

Inspirację czerpią z otoczenia, z różnych dziedzin 

sztuki, podpierając się własnym  doświadczeniem 

w pracy twórczej 

K_W01, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_U02, 
K_U05, 
K_K01 
 
 

Symbol 

treści 

programowych 

  

Semestr letni 

Odniesienie  
do efektów 
uczenia się  
dla przedmiotu 
(symbol 
efektów) 

TP1 I rok – studia licencjackie: 

 Śniadanie na trawie” komplet mebli, 

sztućców, aranżacja artystyczna określonej 

przestrzeni, którą definiuje spotkanie towarzyskie 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_U02, 
K_U04 

TP2 II rok studia licencjackie: Moje sekrety” własna 

przestrzeń, indywidualna-przestrzeń tylko dla 

siebie 

K_W01, 
K_W03, K_W05, 
K_U01 K_U02, 
K_U03 
 

TP3 III rok – studia licencjackie: dobór tematów własny. 

Studenci przygotowują tematy indywidualnie. 

Inspirację czerpią z otoczenia, z różnych dziedzin 

K_W01, 
K_W03 K_W04, 
K_W05, 
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sztuki, podpierając się własnym  doświadczeniem 

w pracy twórczej. 

K_U02, K_U05, 
K_K01 
 

 

 

5. Literatura  

podstawowa: 
 
Raymond Guidot Design Wzornictwo i projektowanie, Penny Sparke Design. Historia 
wzornictwa, Jeannine Fiedler i Peter Feierabend Bauhaus 
 
dodatkowa: 
 

Filip Starck 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu  

Nie przewiduje się. 

 

7. Kalkulacja nakładu pracy studenta 

Symbol 
efektu 

uczenia się 
dla przedmiotu 

Opis stosowanych form aktywności 
umożliwiające osiągniecie założonych efektów 

uczenia się 

Szacunkowa 
liczba godzin  
poświęcona  

na daną 
aktywność 

 
I ROK  1.   
 2.   
K_W01 3. indywidualne konsultacje   80 
K_W02 1. ćwiczenia warsztatowe 50 
K_W03 1. przygotowanie do zajęć   30 
K_W04 1. czytanie zaleconej literatury 30 
K_W05 1. praca w zespole 20 
K_U01 1. wypowiedz artystyczna 20 
K_U02 1. publiczna prezentacja własnych dokonań 20 
K_U03 1. wykorzystywanie twórczego myślenia 20 
K_U04 1. wykorzystywanie twórczej pracy 10 
K_U05 1. umiejętność współpracy, praca 

zespołowa 
20 

K_K01 1. poznawanie różnych technik 
artystycznych 

20 

Suma godzin 300 
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 10 

II ROK   
   
K_W01 4. indywidualne konsultacje   80 
K_W02 2. ćwiczenia warsztatowe 70 
K_W03 2. przygotowanie do zajęć   50 
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K_W04 2. czytanie zaleconej literatury 40 
K_W05 2. praca w zespole 30 
K_U01 2. wypowiedz artystyczna 30 
K_U02 2. publiczna prezentacja własnych dokonań 40 
K_U03 2. wykorzystywanie twórczego myślenia 20 
K_U04 2. wykorzystywanie twórczej pracy 10 
K_U05 2. umiejętność współpracy, praca 

zespołowa 
20 

K_K01 2. poznawanie różnych technik 
artystycznych 

20 

Suma godzin 420 
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 10 

  
III ROK   
   
K_W01 5. indywidualne konsultacje   120 
K_W02 3. ćwiczenia warsztatowe 110 
K_W03 3. przygotowanie do zajęć   70 
K_W04 3. czytanie zaleconej literatury 40 
K_W05 3. praca w zespole 40 
K_U01 3. wypowiedz artystyczna 50 
K_U02 3. publiczna prezentacja własnych dokonań 60 
K_U03 3. wykorzystywanie twórczego myślenia 30 
K_U04 3. wykorzystywanie twórczej pracy 20 
K_U05 3. umiejętność współpracy, praca 

zespołowa 
30 

K_K01 3. poznawanie różnych technik 
artystycznych 

30 

Suma godzin 600 
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 40 

  
 

 8.Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów uczenia się:  

Podsumowaniem efektów uczenia się jest przegląd prac semestralnych. Na zaliczenie 

składają się prace w  postaci plansz-wydruki 50x50, fotografii, rysunków oraz 

wykonanie modeli zaprojektowanego produktu. Wszystkie te działania są uzasadnione  

i tłumaczą genezę powstawania projektu-w krótkich opisach na planszach,  

w przeprowadzanych wcześniej korektach, lub w końcowej pracy teoretycznej. 

Ważnym podsumowaniem pracy studenta w semestrze jest także jego aktywność  

i obecność podczas zajęć, która daje możliwość  korekty i wyciągnięcia wspólnych 

wniosków w grupie, wraz z innymi studentami. 

Dla nas jako wykładowców obecność studentów na zajęciach jest dowodem na 

zaangażowanie i gotowość do pracy oraz wyzwań artystycznych w procesie twórczym. 
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WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

im. prof. Michała Iwaszkiewicza 

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU  

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Nazwa przedmiotu: Projektowanie biżuterii 

 

2. Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy / pracownia dyplomowa 

 

3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne/niestacjonarne studia I-go stopnia, 

Wzornictwo  

 

4. Rok studiów: I, II,  III,  

 

5. Semestr : I, II, III, IV, V, VI 

 

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: I, II, III rok - 180 h/108 h - zajęcia pracowniane 

 

7. Liczba punktów ECTS: I rok- 10, II rok – 10, III - 40 

 

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego:  

Andrzej Banachowicz / profesor,  

Marta Marciniak / magister 

 

9.  Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć 

C1 Rozwijanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia 
C2 Posługiwanie się szeroko rozumianymi technikami twórczymi. 
C3 Poszukiwanie inspiracji oraz podejmowanie decyzji plastycznych w celu 

stworzenia własnej wizji w obszarze materii, formy i barwy. 
C4 Umiejętność podejmowania samodzielnie decyzji odnośnie do 

projektowania i realizacji prac biżuteryjnych. 
C5 Przygotowanie do publicznej  prezentacji własnych dokonań. 
C6 Efektem pracy twórczej ma być przedmiot biżuteryjny. 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

(jeśli obowiązują): Kreatywne myślenie i działanie, wyrażanie własnych poglądów 

artystycznych 
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3. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy 

Symbol 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się  

Odniesienie do 
charakterystyk 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji  
K_W01 Świadome 

konstruowanie i 
komponowanie form 
biżuteryjnych w oparciu 
o wyobraźnię.   

KW_W01 P6S_WG 

K_W02 Znajomość postaw 
warsztatu jubilerskiego, 
przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa 

KW_W01 P6S_WG 

K_W03 Wykorzystywanie 
zdobytej wiedzy i 
umiejętności we 
własnych działaniach 
artystycznych z zakresu 
projektowania biżuterii. 

KW_W07 P6S_WG, P6S_WK 

K_W04 Posiada swobodę i 
niezależność 
wypowiedzi 
artystycznej. 

KW_W06 P6S_WG 

K_W05 Zna formy zachowań 
związane z publicznymi 
prezentacjami własnych 
dokonań. 

KW_W06 P6S_WG 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 

Symbol 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się  

Odniesienie do 
charakterystyk 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji  
K_U01 Dokumentowanie 

własnych dokonań 
twórczych. 

KW_U03 P6S_UO 

K_U02 Profesjonalne 
prezentowanie 
poglądów, dokonań 
twórczych. 

KW_U11 P6S_UK 
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K_U03 Znajomość sposobu 
dobrej komunikacji z 
otoczeniem 

KW_U08 
KW_U09 
KW_U10 

P6S_UK 
P6S_UK 
P6S_UK 
 

K_U04 Zapoznanie się z 
metodami pracy 
własnej. 

KW_U05 P6S_UW 

K_U05 Podejmowanie 
samodzielnie decyzji 
odnośnie do realizacji i 
projektowania 
własnych prac 
biżuteryjnych 

KW_U03 P6S_UO 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 

Symbol 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się  

Odniesienie do 
charakterystyk 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji  
K_K01 Zdiagnozowanie 

własnego 
indywidualnego stylu 
komunikacji. 

KW_K05 P6S_KK 

K_K02 Dysponowanie 
pogłębioną wiedzą w 
zakresie technologii 
oraz 
materiałoznawstwa 
umożliwiającą 
projektowanie biżuterii. 

KW_W02 P6S_KR 

 

 

4. Treści programowe 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych Odniesienie  
do efektów 
uczenie się 

dla 
przedmiotu 

(symbol 
efektów) 

TP1 I  rok – studia licencjackie (semestr zimowy) 

                „ To i owo”  - prosta technika kreowania 

obiektów przestrzennych. 2 ciekawe elementy 

biżuteryjne o zaskakujących kształtach i funkcjach. 

Technika: cięcie blachy po linii prostej, gięcie, 

K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_U02, K_U04 
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polerowanie oraz stosowanie faktur.  

 
TP2 II rok – studia licencjackie (semestr zimowy) 

„Ona i on” metaforyczne odniesienie się do 

symboliki ślubnej obrączki. Materiał i technika 

dowolna.   2 przedmioty biżuteryjne uzupełniające 

się poprzez wzajemne relacje.  

 

K_W01, 
K_W03, 
K_W05, 
K_U01, K_U03  
 

TP3 III rok- studia licencjackie (semestr zimowy) 

   „Obsesja upływającego czasu” – gdzie biżuteria 

staje się istotnym rekwizytem . Pojęcia trwałość – 

nietrwałość , jednorazowość – wieczność. Materiał i 

technika dowolna. 2 formy biżuteryjne, 

zaprojektowane są w taki sposób, że można je nosić 

jednocześnie. 

 

K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_U02, K_U04 
 
 

TP4 I rok studia licencjackie (semestr letni) 

                         „Kamień w roli głównej”-  swobodnie 

kształtuj metal próbując zaskoczyć odbiorcę. 2 

elementy biżuteryjne. Wprowadzenie techniki 

lutowania oraz kameryzowania (oprawa kamieni). 

 

K_W01, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U02, K_U05, 
K_K01, K_K02 
 
 

TP5 II rok studia licencjackie (semestr letni) 

                        „Percepcja natury” – przejawy 

obiektywności przyrody mają charakter 

strukturalny. Strukturalność ta objawia się jako 

różnorodność zjawiskowa. 2 elementy biżuteryjne. 

Każda rzecz  posiada swoją swoistość – 

indywidualizm. Materiał i technika dowolna.   

 

K_W01, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U02, K_U05, 
K_K01, K_K02 
 
 

TP6 III rok – studia licencjackie (semestr letni) 

Przewiduje się stworzenie cyklu prac 

biżuteryjnych. Biżuteria powinna charakteryzować 

się  indywidualnym stylem w zakresie treści, 

tematu i formy. 

K_W01, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U02, K_U05, 
K_K01, K_K02 
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Pod względem warsztatu prace powinny być na 

profesjonalnym poziomie, powinny być także 

umiejętnie przygotowane do ekspozycji na czas 

egzaminu licencjackiego. 

 
 

5. Literatura  

podstawowa: 
     1.Niezbędnik złotnika : zestaw podstawowych informacji teoretycznych i 

praktycznych / [aut. Marcin Gronkowski et al.].- Warszawa : Antidotum Alina Tyro-

Niezgoda, 2011. 

2. Dreaming Jewelry / Miquel Abellán.- Barcelona : Monsa, c2010. 

3. Biżuteria/ Judith Miller: Buchmann, 2014 

4. Polska biżuteria / Mieczysław Konbloch: Zakład Narodowy Im. Ossolińskich 

5. 500 silver jewelry designs : the powerful allure of a precious metal.- 1st ed.- New 

York : Lark Crafts/Sterling Pub. Company, 2011. 

5. Schmuck zwischen Avantgarde und Tradition / Theodor Fahrner.- Stuttgart : 

Arnold'sche Verlagsgesellschaft, c2005. 

6. Biżuteria ludowa w Polsce / Elżbieta Piskorz-Branekova.- Warszawa : Sport i 

Turystyka - Muza, 2008. 

7. Biżuteria w Polsce/ Katarzyna Kluczwajd (red): Toruński Oddział Stowarzyszenia 

Historyków Sztuki, Toruń, 2003 

(Ocalić od Zapomnienia.) 

 8. Dawne złotnictwo : technika i terminologia / Michał Gradowski.- [Wyd. 3 i. e. 2].- 
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1984 (Koszal : PrasZG). 
  
 
 
dodatkowa: 
 

1. Rzemiosło artystyczne w Polsce / Adam Bochnak, Kazimierz Buczkowski ; [oprac. 

graf. Adam Młodzianowski].- Warszawa : "Arkady", 1971. 

2. Polskie rzemiosło artystyczne : czasy nowożytne / Jan Samek.- Warszawa : 

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1984 (Warsz : DRP). 

     3. Kamienie szlachetne ozdobne  / W Schumann  : Almapress, 2004 
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     4. Złotnictwo i probiernictwo / F. Zastawniak  : Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i 

Spożywczego, Warszawa 1957 

     5. Tajemnice bursztynu / Barbara Kosmowska- Ceranowicz, Tomasz Konart.: Sport i 

Turystyka – Muza- Warszawa, 1989  

     6. Polska sztuka stosowana XX wieku / Irena Huml. Wydawnictwo Artystyczne i 

Filmowe – Warszawa, 1978 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu  

Nie przewiduje się. 

 

 

7. Kalkulacja nakładu pracy studenta 

 

Symbol 
efektu 

uczenia się 
dla 

przedmiotu 

Opis stosowanych form aktywności 
umożliwiające osiągniecie założonych 

efektów  uczenia się  

Szacunkowa 
liczba godzin  
poświęcona  

na daną 
aktywność 

 
I ROK  1.   
 2.   
K_W01 3. indywidualne konsultacje   60/40 
K_W02 1. ćwiczenia warsztatowe 50/30 
K_W03 1. przygotowanie do zajęć   10/20 
K_W04 1. przygotowanie do egzaminu 10/20 
K_W05  praca w zespole 30/10 
K_U01 1. czytanie zaleconej literatury 10/12 
K_U02 1. posługiwanie się narzędziami 

jubilerskimi 
30/18 

K_U03  publiczna prezentacja własnych dokonań 10 
K_U04 1.  wypowiedz artystyczna  10/20 
K_U05  wykorzystywanie twórczego myślenia  40/60 
K_K01 1. wykorzystywanie twórczej pracy 40/60 

Suma godzin 300 
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 10 

II ROK   
   
K_W01 4. indywidualne konsultacje   60/40 
K_W02 2. ćwiczenia warsztatowe 50/30 
K_W03 2. przygotowanie do zajęć   20/30 
K_W04 2. przygotowanie do egzaminu 20/30 
K_W05  praca w zespole 30/10 
K_U01 2. czytanie zaleconej literatury 20/22 
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K_U02 2. posługiwanie się narzędziami 
jubilerskimi 

30/18 

K_U03  publiczna prezentacja własnych dokonań 10 
K_U04 2.  wypowiedz artystyczna  20/50 
K_U05  wykorzystywanie twórczego myślenia  80/90 
K_K01 2. wykorzystywanie twórczej pracy 80/90 

Suma godzin 420 
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 10 

  
III ROK   
   
K_W01 5. indywidualne konsultacje   60/40 
K_W02 3. ćwiczenia warsztatowe 50/30 
K_W03 3. przygotowanie do zajęć   50/60 
K_W04 3. przygotowanie do egzaminu 50/60 
K_W05  praca w zespole 30/10 
K_U01 3. czytanie zaleconej literatury 30/32 
K_U02 3. posługiwanie się narzędziami 

jubilerskimi 
30/18 

K_U03  publiczna prezentacja własnych dokonań 10 
K_U04 3.  wypowiedz artystyczna  50/80 
K_U05  wykorzystywanie twórczego myślenia  120/130 
K_K01 3. Wykorzystywanie twórczej pracy 120/130 

Suma godzin 600 
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 40 

  
 

                        8.Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów uczenia się 

Pokazy i ćwiczenia warsztatowe. Konsultacje, korekty indywidualne. Realizacje 

zatwierdzonych projektów. Przeglądy, omawianie realizacji. 

Każdy semestr kończy się zbiorowym przeglądem prac biżuteryjnych, który ma na celu 

ocenę pracy każdego studenta. Jest to forma egzaminu. Podstawą zaliczenia jest jakość 

artystyczna prac wykonanych podczas zajęć oraz zrealizowanych poza pracownią. 

Kryterium oceny stanowi: poprawne wykonanie elementów biżuteryjnych, obecność na 

zajęciach, postępy w rozwoju poczynione w czasie całorocznej pracy. 

Semestr zimowy i letni kończy się egzaminem, Semestr 6 – zaliczeniem  
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WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

im. prof. Michała Iwaszkiewicza 

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU  

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Nazwa przedmiotu: Psychofizjologia Widzenia 

 

2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 

 

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne, stacjonarne, studia I-go stopnia; 

Wzornictwo 

 

4. Rok studiów: I 

 

5. Semestr : I/II 

 

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: 40h stacjonarny, 24h niestacjonarny; wykłady – 

konsultacje 

 

7. Liczba punktów ECTS: 4 

 

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: prof. Andrzej Banachowicz, 

mgr Michał Woźniak 

 

9.  Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć 

C1 Zdiagnozowanie własnej świadomości w obrębie sztuk plastycznych 

C2 Praktyczne zapoznanie się z procesem tworzenia znaków wizualnych 

C3 Kształtowanie wyjątkowego dla studenta języka plastycznego 

C4 Rozwijanie indywidualnej wrażliwości i możliwości twórczych 

C5 Umiejętność tworzenia świadomych komunikatów wizualnych 

C6 Umiejętne prezentowanie własnych osiągnięć/realizacji 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych (jeśli obowiązują): 

Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących kompozycji, formy, barwy i struktury 

przekazu.  
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3. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy 

Kod 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia dla 

przedmiotu 

Odniesienie 
do 

kierunkowych 
efektów 

uczenia się 

 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

 

 K_W01 Tworzenie struktur, 

kompozycji przestrzennych – 

abstrakcyjnych jak i w 

odniesieniu do wzornictwa 

KW_W01 P6S_WG 

K_W02 Tworzenie abstrakcyjnych 

elementów/znaków 

plastycznych inspirowanych 

naturą, cywilizacją i 

człowiekiem w różnych 

postaciach: przestrzennych, 

ażurowych, pełnych, 

konturowych, przenikających, 

odbitych, płaskich, 

wielowymiarowych itp. 

KW_W01 P6S_WG 

K_W03 Twórcze zastosowanie 

swobodnej multiplikacji w 

procesie kreacji kompozycji 

przestrzennych i 

dwuwymiarowych. 

KW_W02 P6S_WG, 

P6S_WK 

K_W04 Tworzenie układów, wzorów, 

deseni, kompozycji 

plastycznych opartych na 

iluzjach optycznych oraz 

iluzyjne przekształcanie form 

przestrzennych za pomocą 

środków plastycznych. 

KW_W01 P6S_WG 

K_W05 Swobodne przekształcanie 

znaków plastycznych w 

obiekty, formy, inscenizacje 

przestrzenne. 

KW_W06 P6S_WG, 

P6S_WK 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 

Kod 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia   dla 

przedmiotu 

Odniesienie 
do 

kierunkowych 

Odniesienie do 

charakterystyk 
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efektów 
uczenia się 

 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

 

K_U01 Świadoma transformacja 

kontekstu 

znaku/obiektu/sytuacji w 

kształtowaniu wypowiedzi 

artystycznej. 

KW_U01 P6S_UW 

K_U02 Znajdowania inspiracji 

twórczych w przestrzeni 

otaczającej popkultury. 

KW_U01 P6S_UW 

K_U03 Umiejętność werbalizowania 

własnych założeń 

artystycznych i ich skuteczne 

uzasadnianie. 

KW_U11 P6S_UK 

K_U04 Umiejętność dokumentowania 

efektów pracy we wszystkich 

fazach tworzenia. 

KW_U09 P6S_UK 

K_U05 Umiejętność wyrażania 

subiektywnych poglądów  za 

pomocą metod plastycznych. 

KW_U11 P6S_UK 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 

Kod 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia dla 

przedmiotu 

Odniesienie 
do 

kierunkowych 
efektów 

uczenia się 

Odniesienie 

do 

charakterysty

k Polskiej 

Ramy 

Kwalifikacji 

K_K01 Transformacja uniwersalnych 

idei/problemów na język sztuk 

plastycznych. 

KW_K03 P6S_KO 

 

 

4. Treści programowe 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych Odniesienie  
do efektów uczenia 

dla przedmiotu 
(symbol efektów) 

TP1 Realizacja makiet i obiektów artystycznych  

jako pretekstu do badania w praktyce 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 



 

 

 4 

zagadnień i procesów związanych z 

psychofizjologia widzenia.  

Poruszane problemy to:  

- kompozycja przestrzeni architektonicznej 

opartej na multiplikacji elementu z 

czytelnym odniesieniem do człowieka w 

skali 1:1; 

- badanie w makiecie iluzji, relacji podłoża 

do przestrzeni i jego wpływu na 

interpretację kompozycji; 

- badanie transformacji, przekształceń 

formy, znaczenia i kontekstu, z odniesieniem 

do otaczającej nas rzeczywistości, z zawartą 

subiektywną jej ocen; 

- metamorfoza kontekstu przedmiotu i 

przeobrażenie do autonomicznego obiektu 

artystycznego. 

K_W05, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, 
K_K01 
 

 

5. Literatura  

podstawowa: 
Psychofizjologi widzenia – A. Mączyńska-Frydryszek, M. Jaskólska-Klaus, T. 

Maruszewski, ASP Poznań, 2001 

Teoria widzenia – W. Strzemiński, Wydawca: Muzeum Sztuki, Łódź 2016  

 
dodatkowa: 
Sztuka i percepcja wzrokowa – R. Arnheim, Wydawnictwo: Officyna, 2014 

Oko i mózg – R.L.Gregory, PWN, Warszawa, 1971 

Goodman, Nelson. Languages of Art. Hackett Publishing Company, 1976. 

The Arts and The Brain: Psychology and Physiology Beyond Pleasure (Volume 237) 

(Progress in Brain Research, Volume 237), Academic Press; 1st edition (May 30, 2018) 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu. 

Proces edukacji wspierany za pomocą platformy Facebook przy użyciu narzędzi Grupy 

Edukacji Społecznościowej:   

- udostępnienie materiałów multimedialnych,  

- moduły edukacyjne,  

- pokoje spotkań on-line,  

- konsultacje procesu twórczego w dostępnej dla innych studentów, 

- prezentowanie twórczości i dzielenie się inspiracjami pomiędzy studentami. 

Dodatkowe konsultacje pomiędzy zajęciami w formie e-mail. 



 

 

 5 

 

7. Kalkulacja nakładu pracy studenta 

 

Elementy pracy własnej studenta 
Szacunkowa liczba 

godzin poświęcona na 
daną aktywność 

inspiracje, materiały multimedialne,konsultacje w ramach  

e-learningu 

5/10 

wykłady, pokazy multimedialne, inspirujące twórcze 
poszukiwania w ramach zajęć 

17/11 

przygotowanie do zajęć w postaci roboczych makiet, szkiców i 
projektów 

8 

samodzielne poszukiwanie w zakresie sztuki 15/25 

konfrontacja własnej koncepcji w ramach prezentacji na 
forum pracowni  

5/2 

indywidualne konsultacje   18/12 

prezentacja własnych dokonań 2 

przygotowanie finalnych wypowiedzi artystycznej 30 

czytanie wskazanych publikacji 20 

Suma 120 

stacjonarne/niestacjonarne 

8. Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów uczenia: 

    

Pokazy, konsultacje, korekty indywidualne. Realizacje wybranych koncepcji projektów. 

Przeglądy, omawianie realizacji. 

Każdy semestr kończy się zbiorowym przeglądem realizacji, indywidualnym 

omówieniem i oceną prac każdego studenta.  

Istotna jest nie tylko końcowa realizacja, ale też proces jej powstawania, realizowany 

przez  kontakt student/prowadzący. 

Podstawą zaliczenia jest jakość artystyczna wykonanych prac, ale też proces  ich 

powstawania  w kontakcie student/prowadzący,  sposób ich prezentacji jak i zgodność 

intencji z interpretacją finalnego dzieła. 

Skala ocen: bardzo dobry-5,0 ;  dobry plus- 4,5; dobry- 4,0; dostateczny plus- 3,5; 

dostateczny- 3,0; niedostateczny- 2,0 
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WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

im. prof. Michała Iwaszkiewicza 

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU  

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Nazwa przedmiotu: Psychofizjologia Widzenia 

 

2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 

 

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne, stacjonarne, studia I-go stopnia; 

Wzornictwo 

 

4. Rok studiów: I 

 

5. Semestr : I/II 

 

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: 40h stacjonarny, 24h niestacjonarny; wykłady – 

konsultacje 

 

7. Liczba punktów ECTS: 4 

 

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: prof. Andrzej Banachowicz, 

mgr Michał Woźniak 

 

9.  Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć 

C1 Zdiagnozowanie własnej świadomości w obrębie sztuk plastycznych 

C2 Praktyczne zapoznanie się z procesem tworzenia znaków wizualnych 

C3 Kształtowanie wyjątkowego dla studenta języka plastycznego 

C4 Rozwijanie indywidualnej wrażliwości i możliwości twórczych 

C5 Umiejętność tworzenia świadomych komunikatów wizualnych 

C6 Umiejętne prezentowanie własnych osiągnięć/realizacji 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych (jeśli obowiązują): 

Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących kompozycji, formy, barwy i struktury 

przekazu.  

 



 

 

 2 

3. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy 

Kod 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia dla 

przedmiotu 

Odniesienie 
do 

kierunkowych 
efektów 

uczenia się 

 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

 

 K_W01 Tworzenie struktur, 

kompozycji przestrzennych – 

abstrakcyjnych jak i w 

odniesieniu do wzornictwa 

KW_W01 P6S_WG 

K_W02 Tworzenie abstrakcyjnych 

elementów/znaków 

plastycznych inspirowanych 

naturą, cywilizacją i 

człowiekiem w różnych 

postaciach: przestrzennych, 

ażurowych, pełnych, 

konturowych, przenikających, 

odbitych, płaskich, 

wielowymiarowych itp. 

KW_W01 P6S_WG 

K_W03 Twórcze zastosowanie 

swobodnej multiplikacji w 

procesie kreacji kompozycji 

przestrzennych i 

dwuwymiarowych. 

KW_W02 P6S_WG, 

P6S_WK 

K_W04 Tworzenie układów, wzorów, 

deseni, kompozycji 

plastycznych opartych na 

iluzjach optycznych oraz 

iluzyjne przekształcanie form 

przestrzennych za pomocą 

środków plastycznych. 

KW_W01 P6S_WG 

K_W05 Swobodne przekształcanie 

znaków plastycznych w 

obiekty, formy, inscenizacje 

przestrzenne. 

KW_W06 P6S_WG, 

P6S_WK 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 

Kod 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia   dla 

przedmiotu 

Odniesienie 
do 

kierunkowych 

Odniesienie do 

charakterystyk 
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efektów 
uczenia się 

 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

 

K_U01 Świadoma transformacja 

kontekstu 

znaku/obiektu/sytuacji w 

kształtowaniu wypowiedzi 

artystycznej. 

KW_U01 P6S_UW 

K_U02 Znajdowania inspiracji 

twórczych w przestrzeni 

otaczającej popkultury. 

KW_U01 P6S_UW 

K_U03 Umiejętność werbalizowania 

własnych założeń 

artystycznych i ich skuteczne 

uzasadnianie. 

KW_U11 P6S_UK 

K_U04 Umiejętność dokumentowania 

efektów pracy we wszystkich 

fazach tworzenia. 

KW_U09 P6S_UK 

K_U05 Umiejętność wyrażania 

subiektywnych poglądów  za 

pomocą metod plastycznych. 

KW_U11 P6S_UK 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 

Kod 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia dla 

przedmiotu 

Odniesienie 
do 

kierunkowych 
efektów 

uczenia się 

Odniesienie 

do 

charakterysty

k Polskiej 

Ramy 

Kwalifikacji 

K_K01 Transformacja uniwersalnych 

idei/problemów na język sztuk 

plastycznych. 

KW_K03 P6S_KO 

 

 

4. Treści programowe 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych Odniesienie  
do efektów uczenia 

dla przedmiotu 
(symbol efektów) 

TP1 Realizacja makiet i obiektów artystycznych  

jako pretekstu do badania w praktyce 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
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zagadnień i procesów związanych z 

psychofizjologia widzenia.  

Poruszane problemy to:  

- kompozycja przestrzeni architektonicznej 

opartej na multiplikacji elementu z 

czytelnym odniesieniem do człowieka w 

skali 1:1; 

- badanie w makiecie iluzji, relacji podłoża 

do przestrzeni i jego wpływu na 

interpretację kompozycji; 

- badanie transformacji, przekształceń 

formy, znaczenia i kontekstu, z odniesieniem 

do otaczającej nas rzeczywistości, z zawartą 

subiektywną jej ocen; 

- metamorfoza kontekstu przedmiotu i 

przeobrażenie do autonomicznego obiektu 

artystycznego. 

K_W05, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, 
K_K01 
 

 

5. Literatura  

podstawowa: 
Psychofizjologi widzenia – A. Mączyńska-Frydryszek, M. Jaskólska-Klaus, T. 

Maruszewski, ASP Poznań, 2001 

Teoria widzenia – W. Strzemiński, Wydawca: Muzeum Sztuki, Łódź 2016  

 
dodatkowa: 
Sztuka i percepcja wzrokowa – R. Arnheim, Wydawnictwo: Officyna, 2014 

Oko i mózg – R.L.Gregory, PWN, Warszawa, 1971 

Goodman, Nelson. Languages of Art. Hackett Publishing Company, 1976. 

The Arts and The Brain: Psychology and Physiology Beyond Pleasure (Volume 237) 

(Progress in Brain Research, Volume 237), Academic Press; 1st edition (May 30, 2018) 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu. 

Proces edukacji wspierany za pomocą platformy Facebook przy użyciu narzędzi Grupy 

Edukacji Społecznościowej:   

- udostępnienie materiałów multimedialnych,  

- moduły edukacyjne,  

- pokoje spotkań on-line,  

- konsultacje procesu twórczego w dostępnej dla innych studentów, 

- prezentowanie twórczości i dzielenie się inspiracjami pomiędzy studentami. 

Dodatkowe konsultacje pomiędzy zajęciami w formie e-mail. 
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7. Kalkulacja nakładu pracy studenta 

 

Elementy pracy własnej studenta 
Szacunkowa liczba 

godzin poświęcona na 
daną aktywność 

inspiracje, materiały multimedialne,konsultacje w ramach  

e-learningu 

5/10 

wykłady, pokazy multimedialne, inspirujące twórcze 
poszukiwania w ramach zajęć 

17/11 

przygotowanie do zajęć w postaci roboczych makiet, szkiców i 
projektów 

8 

samodzielne poszukiwanie w zakresie sztuki 15/25 

konfrontacja własnej koncepcji w ramach prezentacji na 
forum pracowni  

5/2 

indywidualne konsultacje   18/12 

prezentacja własnych dokonań 2 

przygotowanie finalnych wypowiedzi artystycznej 30 

czytanie wskazanych publikacji 20 

Suma 120 

stacjonarne/niestacjonarne 

8. Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów uczenia: 

    

Pokazy, konsultacje, korekty indywidualne. Realizacje wybranych koncepcji projektów. 

Przeglądy, omawianie realizacji. 

Każdy semestr kończy się zbiorowym przeglądem realizacji, indywidualnym 

omówieniem i oceną prac każdego studenta.  

Istotna jest nie tylko końcowa realizacja, ale też proces jej powstawania, realizowany 

przez  kontakt student/prowadzący. 

Podstawą zaliczenia jest jakość artystyczna wykonanych prac, ale też proces  ich 

powstawania  w kontakcie student/prowadzący,  sposób ich prezentacji jak i zgodność 

intencji z interpretacją finalnego dzieła. 

Skala ocen: bardzo dobry-5,0 ;  dobry plus- 4,5; dobry- 4,0; dostateczny plus- 3,5; 

dostateczny- 3,0; niedostateczny- 2,0 
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WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

im. prof. Michała Iwaszkiewicza 

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU  

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Nazwa przedmiotu: Reżyseria barwy i przestrzeni 

 

2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 

 

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia I-go stopnia; Wzornictwo,  

 

4. Rok studiów: II 

 

5. Semestr : zimowy 

 

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: 30 h na studiach stacjonarnych oraz 18 h na studiach 

niestacjonarnych, wykłady - konsultacje 

 

7. Liczba punktów ECTS: 3 

 

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: prof. Andrzej Banachowicz, 

mgr Michał Woźniak 

 

9.  Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć 

C1 Zdiagnozowanie własnej świadomości w obrębie sztuk plastycznych 

C2 Kształtowanie  języka plastycznego zgodnego z własnym wyobrażeniem 

świata 

C3 Praktyczne zapoznanie się z procesem tworzenia  doznań wizualnych 

C4 Rozwijanie indywidualnej wrażliwości i możliwości twórczych 

C5 Badanie miejsca, funkcji i znaczenia elementu w całości dzieła plastycznego  

C6 Umiejętne prezentowanie własnych osiągnięć/realizacji 
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2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych (jeśli obowiązują): 

 

Wiedza i umiejętności z obrębu psychofizjologii widzenia zdobyta na pierwszym roku 

studiów.  

 

 

 

3. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się  dla 

przedmiotu 

Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_W01 Tworzenie struktur, kompozycji, 

układów przestrzennych inspirowanych 

pracami dwuwymiarowymi w 

odniesieniu do istniejących dzieł sztuki. 

KW_W01, 

KW_W05 

P6S_WG 

K_W02 Tworzenie abstrakcyjnych 

elementów/znaków plastycznych 

inspirowanych naturą, cywilizacją i 

człowiekiem w różnych postaciach: 

przestrzennych, ażurowych, pełnych, 

konturowych, przenikających, odbitych, 

płaskich, wielowymiarowych itp. 

KW_W01, 

KW_W08 

P6S_WG, 

P6S_WK 

K_W03 Wykorzystanie złudzeń optycznych w 

budowaniu syntetycznych kompozycji 

przestrzennych. 

KW_W01, 

KW_W05 

P6S_WG 

K_W04 Identyfikacja najważniejszych 

cech/kontekstu przedmiotu w procesie 

kodowania/dekodowania doznań 

plastycznych. 

KW_W01, 

KW_W05 

P6S_WG 

K_W05 Swobodne posługiwanie się różnymi 

konwencjami stylistycznymi w obrębie 

sztuk plastycznych. 

KW_W01, 

KW_W05 

P6S_WG 
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Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się dla 

przedmiotu 

Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_U01 Umiejętność analizy interpretacyjnej i 

reinterpretacja dzieła sztuki. 

KW_U01 P6S_UW 

K_U02 Umiejętność poszukiwania nowych 

form i materii, również inspirowanych 

ekologią, w dyskursie plastycznym. 

KW_U02 P6S_UW, P6S_UK 

K_U03 Umiejętność werbalizowania własnych 

założeń artystycznych i ich skuteczne 

uzasadnianie. 

KW_U08 P6S_UK 

K_U04 Umiejętność dokumentowania efektów 

pracy we wszystkich fazach tworzenia. 

KW_U08 P6S_UK 

K_U05 Kreowanie układów przestrzennych 

zgodnych z własnym 

wyobrażeniem/wizją rzeczywistości. 

KW_U07 P6S_UW, 

P6S_UU 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się  dla 

przedmiotu 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_K01 Transformacja uniwersalnych 

idei/problemów na język sztuk 

plastycznych. 

KW_K03 P6S_KO 

 

 

4. Treści programowe 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych Odniesienie  
do efektów 
kształcenia 

dla przedmiotu 
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(symbol efektów) 

TP1 Realizacja makiet i obiektów i form 

artystycznych, jako pole badawcze do 

studiowania w praktyce zagadnień i 

procesów związanych z psychofizjologia 

widzenia, z uwzględnieniem  

indywidualnych predyspozycji studentów. 

Poruszane problemy to:  

- badanie transformacji, przekształceń 

formy, znaczenia i kontekstu, z odniesieniem 

do otaczającej nas rzeczywistości, z zawartą 

subiektywną jej ocen; 

- metamorfoza kontekstu przedmiotu i 

przeobrażenie do autonomicznego obiektu 

artystycznego z nadaniem funkcji 

użytkowych. 

- interpretacja/reinterpretacja obrazu, 

dialog ze sztuką/autorem, przekształcenia 

przestrzenne, kompozycyjne, kolorystyczne, 

uwspółcześnienie/poszukiwanie odniesień 

do teraźniejszości; 

- formy przestrzenne na bazie oryginalnych 

materii i technik plastycznych, metamorfozy. 

K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_W05, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_U05, 
K_K01  

 

5. Literatura  

podstawowa: 
Sztuka i percepcja wzrokowa – R. Arnheim, Wydawnictwo: Officyna, 2014 
 
Teoria widzenia – W. Strzemiński, Wydawca: Muzeum Sztuki, Łódź 2016 

Psychofizjologi widzenia – A. Mączyńska-Frydryszek, M. Jaskólska-Klaus, T. 

Maruszewski, PWSSP Poznań, 1991 

dodatkowa: 
Oko i mózg – R.L.Gregory, PWN, Warszawa, 1971 

Goodman, Nelson. Languages of Art. Hackett Publishing Company, 1976. 

Wszelkie publikacje, książki, albumy, czasopisma, wortale internetowe z zakresu sztuki 

w formie analogowej i elektronicznej. 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu  



 

 

 5 

Proces edukacji wspierany za pomocą platformy Facebook przy użyciu narzędzi Grupy 

Edukacji Społecznościowej:   

- udostępnienie materiałów multimedialnych,  

- moduły edukacyjne,  

- pokoje spotkań on-line,  

- konsultacje procesu twórczego w dostępnej dla innych studentów, 

- prezentowanie twórczości i dzielenie się inspiracjami pomiędzy studentami. 

Dodatkowe konsultacje pomiędzy zajęciami w formie e-mail. 

 

 

7. Kalkulacja nakładu pracy studenta 

 

Elementy pracy własnej studenta 
Szacunkowa liczba 

godzin poświęcona na 
daną aktywność 

inspiracje, materiały multimedialne, konsultacje w ramach  

e-learningu 

3/5 

wykłady, pokazy multimedialne, inspirujące twórcze 
poszukiwania w ramach zajęć 

15/8 

przygotowanie do zajęć w postaci roboczych makiet, szkiców i 
projektów 

6 

samodzielne poszukiwanie w zakresie sztuki 10/20 

konfrontacja własnej koncepcji w ramach prezentacji na 
forum pracowni  

2/1 

indywidualne konsultacje   12/8 

prezentacja własnych dokonań 2 

przygotowanie finalnych wypowiedzi artystycznej 30 

czytanie wskazanych publikacji 15 

Suma 95 

stacjonarne/niestacjonarne 

 

8. Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów uczenia: 

 

Pokazy, konsultacje, korekty indywidualne. Realizacje wybranych koncepcji projektów. 

Przeglądy, omawianie realizacji. 

Każdy semestr kończy się zbiorowym przeglądem realizacji, indywidualnym 

omówieniem i oceną prac każdego studenta.  

Istotna jest nie tylko końcowa realizacja, ale też proces jej powstawania, realizowany 

przez  kontakt student/prowadzący. 

Podstawą zaliczenia jest jakość artystyczna wykonanych prac, ale też proces  ich 

powstawania  w kontakcie student/prowadzący,  sposób ich prezentacji jak i zgodność 

intencji z interpretacją finalnego dzieła. 
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Skala ocen: bardzo dobry-5,0 ;  dobry plus- 4,5; dobry- 4,0; dostateczny plus- 3,5; 

dostateczny- 3,0; niedostateczny- 2,0 
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WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

Im. Prof. Michała Iwaszkiewicza 

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Nazwa przedmiotu: Rozważania o kulturze 

 

2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 

 

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne – Wzornictwo i Architektura Wnętrz 

 

4. Rok studiów: III rok studiów I stopnia  

 

5. Semestr : letni 

 

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: 30 h na stud. stacjonarnych oraz 18 h na stud. 

niestacjonarnych 

 

7. Liczba punktów ECTS: 3 

 

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: Jacek Kasprzycki, magister 

 

9.  Język wykładowy: polski 

 

10. Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną (aktywna obecność i 2 eseje) 

 

11. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 2h 

 

II. Informacje szczegółowe 

 Cele zajęć 

C1 zapoznanie studentów z wybranymi problemami sztuki współczesnej 
C2 dalsze, pogłębione rozwijanie wrażliwości na problemy formy i treści 

współczesnych dzieł sztuki 
C3 dalsze, pogłębione rozwijanie umiejętności problemowego ujmowania zjawisk i 

zagadnień z dziedziny historii sztuki współczesnej 
C4 zachęcanie studentów do aktywnego uczestnictwa w przejawach współczesnego 

życia artystycznego 

C5 próba rozwijania inwencji studentów, dotyczącej wykorzystania doświadczeń 
sztuki najnowszej do realizacji własnych wypowiedzi artystycznych i 
projektowych 

C6 orientacja w problematyce dotyczącej sztuki aktualnej 
 

 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

(jeśli obowiązują): 

wiadomości z Historii Sztuki ze studiów licencjackich; 
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podstawowe wiadomości z zakresu Historii Sztuki XX wieku; 

umiejętność tworzenia ujęć problemowych na poziomie 

doświadczeń  wypływających z napisania pracy licencjackiej. 

 

 Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

Efekty kształcenia w odniesieniu do wiedzy 

Symbol 
efektu 

kształcenia 

Opis efektów kształcenia Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_W01 wykazuje się znajomością zagadnień 

z zakresu historii sztuki,  architektury 

wnętrz i wzornictwa, posiada 

świadomość zmieniających się 

kontekstów i linii rozwojowych 

charakterystycznych dla tych 

dziedzin 

KA_W01 P6S_WG 

K_W02 zna publikacje z dziedziny 
architektury wnętrz oraz historii 
sztuki. 

KA_W02, 
KA_W03 

P6S_WG, 
P6S_WK 

K_W03 ma wiedzę dotyczącą stylów w 

sztuce,  zna związaną z nimi 

terminologię 

KA_W05 P6S_WG 

K_W04 ma wiedzę w zakresie ochrony dóbr 
intelektualnych i materialnych 
twórców oraz innych aspektów 
związanych  z wykonywaniem 
zawodu artysty-plastyka  

KA_W07 P6S_WG 

K_W05 ma świadomość możliwości 

praktycznego wykorzystania wiedzy 

teoretycznej w działaniach 

artystycznych i projektowych.  

KA_W08 P6S_WG, 

P6S_WK 

 

Efekty kształcenia w odniesieniu do umiejętności 

Symbol 
efektu 

kształcenia 

Opis efektów kształcenia Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_U01 potrafi wykorzystać wiedzę 
teoretyczną oraz praktyczną uzyskaną 
w toku studiów dla tworzenia 

KA_U01 P6S_UK 
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własnych koncepcji artystycznych 
K_U02 umie działać w sposób autonomiczny, 

podejmując samodzielne decyzje przy 

realizacji prac artystycznych i 

projektowych 

KA_U03 P6S_UK 

K_U03 posiada umiejętność współdziałania z 
innymi osobami, doświadczenie w 
konsultacjach projektów z udziałem 
grupy studentów, jest przygotowany 
do pracy zespołowej.  

KA_U02 P6S_UO 

K_U04 jest przygotowany oraz 
zmotywowany do rozwijania 
zdolności artystycznych i 
umiejętności projektowych  w 
samodzielnej pracy. 

KA_U03 P6S_UO 

K_U05 posiada umiejętność ustnej i pisemnej 

analizy dzieła sztuki, oraz 

problemowego ujmowania zagadnień 

artystycznych, umie korzystać ze 

źródeł teoretycznych. 

KA_U08 P6S_UK 

 

Efekty kształcenia w odniesieniu do kompetencji społecznych 

Symbol 
efektu 

kształcenia 

Opis efektów kształcenia  

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_K01 jest świadomy konieczności 

ustawicznego kształcenia 

KA_K01 P6S_KO 

K_K02 posiada umiejętność krytycznej 

oceny wyników własnych działań 

twórczych i projektowych a także 

konstruktywnej oceny działań innych 

osób. 

KA_K02 P6S_KR 

K_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 

KA_K03 P6S_KO 
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nowych zadań, 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 

K_K04 

 

 

posiada umiejętność krytycznej 

oceny wyników własnych działań 

twórczych i projektowych a także 

konstruktywnej oceny działań innych 

osób. 

KA_K04 P6S_KK 

K_K05 posiada umiejętności związane z 

funkcjonowaniem społecznym, jest 

przygotowany tak do pracy 

zespołowej jak i indywidualnej, do 

wystąpień i prezentacji publicznych, 

potrafi negocjować i posługiwać się 

odpowiednią argumentacją w celu 

przedstawienia swojego stanowiska 

KA_K05 P6S_KK 

 

 

 Treści programowe 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych Odniesienie  
do efektów kształcenia  

dla przedmiotu 
(symbol efektów) 

TP1 zmiany kulturowe od czasów po drugiej 
wojnie światowej do dzisiaj – próba 
opisania i zdefiniowania zjawiska 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_K01 

TP2 sztuka w epoce postmodernistycznej i jej 
percepcja w społeczeństwie na 
przykładzie Biennale Sztuki w Wenecji 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_K01 

TP3 tradycja sztuki nowoczesnej we 
współczesnej kulturze popularnej i 
użytkowej, czasopisma o sztuce 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_K01 

TP4 wpływ filmu awangardowego i 
postawangardowego na współczesną 
percepcję multimediów i reklamy 
(rozwinięcie z semestru I) 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_K04, K_K05 
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TP5 pisma o sztuce  w czasach polskiej 
awangardy, postawangardy i 
współcześnie  

K_W01, K_W02, K_W05, 
K_K01 

TP6 orientacja w problematyce współczesnej 
kultury (w tym: sztuk wizualnych) i 
umiejętność opisania wymienionych 
zjawisk 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_K01, K_K04, K_K05 

TP7 sztuki wizualne i akcyjne w kontekście 
rozwoju kulturalnego miast i wsi w 
przestrzeni publicznej 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_K01 

TP8 akcjonizm, body art, happening, 
performance, sztuka ulicy w Polsce i na 
świecie – umiejętność opisania tych 
zjawisk 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_K01 

TP9 sztuka okresu stanu wojennego w Polsce K_W01, K_W02, K_W05 

TP10 performance, teatr, film, multimedia K_W01, K_W02, K_W05 

TP11 wpływ nowoczesnych i współczesnych 
kierunków w malarstwie i innych 
mediach na scenografię teatralną 
(rozwinięcie z semestru I) 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_K01 

TP12 wpływ współczesnych kierunków w 
sztukach wizualnych na tendencje w 
projektowaniu odzieży i sztuce 
użytkowej (rozwinięcie z semestru I) 

K_W01, K_W02, K_W05, 
K_U03, K_U04, K_U05 

TP13 grafika użytkowa i design od drugiej 
połowy XX wieku do współczesności 

K_W01, K_W02, K_W05 

TP14 percepcja nowych kierunków w sztuce 
XX wieku w dobie cyfryzacji 

K_W01, K_W02, K_W05, 
K_K01 

TP15 filmy awangardy lat 20. XX wieku, Jonasa 
Mekasa i NAC oraz WFF, a współczesne 
multimedia epoki cyfrowej 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_K01 

TP16 udział Polski i polskich twórców w 
światowej kulturze XXI wieku 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_K01 

 

5. Literatura  

obowiązkowa (przeniesienie z semestru pierwszego): 
 
Irena Kossowska - Sztuka dwudziestolecia międzywojennego w Polsce (e-book) 

https://culture.pl/pl/artykul/sztuka-dwudziestolecia-miedzywojennego-w-polsce 
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, czerwiec 2004  
 
Ireneusz J. Kamiński „Krótka historia pojęcia „awangarda”. Wolność i rebelia” (e-book) 

Roman Soroko - Film: Od awangardy do neoawangardy (e-book) 
Arteon 1999 
 
Piotr Piotrowski - Polska sztuka między totalitaryzmem a demokracją (e-book) 

https://culture.pl/pl/artykul/sztuka-dwudziestolecia-miedzywojennego-w-polsce
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https://culture.pl/pl/artykul/polska-sztuka-miedzy-totalitaryzmem-a-demokracja 
Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, grudzień 2004.  
 
Państwo wojny. Prace z kolekcji Galerii Wymiany (e-book) 

Publikacja towarzysząca wystawie, CSW Toruń 2012 

 

  Jacek Kasprzycki - Polska sztuka przełomu wieków – e-book. Rozmowy w artystami i 

ludźmi sztuki. 2005. 

 

uzupełniająca: 
 
Agnieszka Warnke Architekci, którzy zmienili krajobraz Polski Culture.pl e-book 

https://culture.pl/pl/artykul/architekci-ktorzy-zmienili-krajobraz-polski 
 
Polskie wzornictwo XX wieku Praca zbiorowa Culture.pl e-book 

https://culture.pl/pl/artykul/polskie-wzornictwo-xx-wieku 
 
Polskie pawilony wystawowe – wbrew polityce, trendom, brakom Autor: Piotr Policht 
Culture. pl e-book 

https://culture.pl/pl/artykul/polskie-pawilony-wystawowe-wbrew-polityce-trendom-
brakom 
 
podstawowa: 

Hodge Susie - Przewodnik po sztuce współczesnej. Arkady 

Anda Rottenberg - Sztuka w Polsce 1945–2005. Wydawnictwo Piotra Marciszuka 

Stentor, Warszawa 2005 

Piotr Piotrowski - Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 

roku, Poznań, Rebis, 1999, ISBN 83-7120-699-2 

dodatkowa – nieobowiązkowa (niektóre pozycje trudno dostepne): 
 
Piotr Piotrowski - Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w 
latach 1945-1989, Poznań, Rebis, 2005, ISBN 83-7301-422-5 
 
Jerzy Ludwiński - Epoka błękitu, pisma wybrane, wyd. Otwarta Pracownia, Kraków 

2005, ISBN 978-83-89280-29-9 

Hodge Susie - Krótka historia sztuki. Arkady 
 
Nikolas Pevsner - Pionierzy współczesności,Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1978 
 
Christa Baumgarth - Futuryzm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1978. 
 
Zofia Baranowicz - Polska awangarda artystyczna 1918-1939. Wydawnictwa 
Artystyczne i Filmowe 1975 
 
Gilian Naylor – Bauchaus, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe Warszawa 1977  
 

https://culture.pl/pl/artykul/polska-sztuka-miedzy-totalitaryzmem-a-demokracja
https://culture.pl/pl/artykul/architekci-ktorzy-zmienili-krajobraz-polski
https://culture.pl/pl/artykul/polskie-wzornictwo-xx-wieku
https://culture.pl/pl/artykul/polskie-pawilony-wystawowe-wbrew-polityce-trendom-brakom
https://culture.pl/pl/artykul/polskie-pawilony-wystawowe-wbrew-polityce-trendom-brakom
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Jerzy Truszkowski - Artyści radykalni - Galeria Bielska, Bielsko Biała 2004 
 
Wybrane katalogi z wystaw sztuki współczesnej (Biennale Sztuki w Wenecji, Andy 

Warhol w Warszawie) i wybrane numery czasopisma Artluk, Ty i Ja, Projekt 

 Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu  

Nie 

 

 

6. Kalkulacja nakładu pracy studenta 

Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis stosowanych form aktywności 
umożliwiające osiągniecie założonych efektów 

kształcenia 

Szacunkowa 
liczba godzin  
poświęcona  

na daną aktywność 

K_W01 1. Konwersatoria 7 

K_W02 1. Konwersatoria 7 

K_W03 1. Wykłady połączone z dyskusją 6 

K_W04 1. Wizyty w galeriach sztuki 6 

K_W05 1. Lektury (poza zajęciami z wykładowcą) 6 

K_U01 1. Sprawdziany wiedzy studentów 7 

K_U02 2. Lektury 7 

K_U03 3. Lektury 6 

K_U04 4. Konwersatoria 6 

K_U05 5. Konwersatoria 6 

K_K01 6. Wizyty w galeriach sztuki 6 

K_K02 7. Lektury 6 

K_K03 8. Dyskusje 6 

K_K04 9. Praca w grupie 6 

K_K05 10. Praca w grupie 7 

Suma godzin 90 (18 godzin zajęć) 

Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 

 

                        9. Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów kształcenia: 

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywności) 

Końcowe zaliczenie pisemne/ustne 

Kontrola obecności 
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WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

Im. Prof. Michała Iwaszkiewicza 

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Nazwa przedmiotu: ROZWAŻANIA O KULTURZE 

 

2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 

 

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne – Wzornictwo 

 

4. Rok studiów: III rok studiów I stopnia  

 

5. Semestr : letni 

 

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: 30 h na stud. stacjonarnych oraz 18 h na stud. 

niestacjonarnych 

 

7. Liczba punktów ECTS: 3 

 

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: Jacek Kasprzycki, magister 

 

9.  Język wykładowy: polski 

 

10. Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną (aktywna obecność i 2 eseje) 

 

11. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 2h 

 

II. Informacje szczegółowe 

 Cele zajęć 

C1 zapoznanie studentów z wybranymi problemami sztuki współczesnej 
C2 dalsze, pogłębione rozwijanie wrażliwości na problemy formy i treści 

współczesnych dzieł sztuki 
C3 dalsze, pogłębione rozwijanie umiejętności problemowego ujmowania zjawisk i 

zagadnień z dziedziny historii sztuki współczesnej 
C4 zachęcanie studentów do aktywnego uczestnictwa w przejawach współczesnego 

życia artystycznego 

C5 próba rozwijania inwencji studentów, dotyczącej wykorzystania doświadczeń 
sztuki najnowszej do realizacji własnych wypowiedzi artystycznych i 
projektowych 

C6 orientacja w problematyce dotyczącej sztuki aktualnej 
 

 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

(jeśli obowiązują): 
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wiadomości z Historii Sztuki ze studiów licencjackich; 

podstawowe wiadomości z zakresu Historii Sztuki XX wieku; 

umiejętność tworzenia ujęć problemowych na poziomie 

doświadczeń  wypływających z napisania pracy licencjackiej. 

 

 Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

Efekty kształcenia w odniesieniu do wiedzy 

Symbol 
efektu 

kształcenia 

Opis efektów kształcenia Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_W01 wykazuje się znajomością zagadnień 

z zakresu historii sztuki,  architektury 

wnętrz i wzornictwa, posiada 

świadomość zmieniających się 

kontekstów i linii rozwojowych 

charakterystycznych dla tych 

dziedzin 

KW_W01 P6S_WG 

K_W02 zna publikacje z dziedziny 
architektury wnętrz oraz historii 
sztuki. 

KW_W02, 
KW_W03 

P6S_WG, 
P6S_WK 

K_W03 ma wiedzę dotyczącą stylów w 

sztuce,  zna związaną z nimi 

terminologię 

KW_W05 P6S_WG 

K_W04 ma wiedzę w zakresie ochrony dóbr 
intelektualnych i materialnych 
twórców oraz innych aspektów 
związanych  z wykonywaniem 
zawodu artysty-plastyka  

KW_W07 P6S_WG 

K_W05 ma świadomość możliwości 

praktycznego wykorzystania wiedzy 

teoretycznej w działaniach 

artystycznych i projektowych.  

KW_W08 P6S_WG, 

P6S_WK 

 

Efekty kształcenia w odniesieniu do umiejętności 

Symbol 
efektu 

kształcenia 

Opis efektów kształcenia Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_U01 potrafi wykorzystać wiedzę KW_U01 P6S_UK 
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teoretyczną oraz praktyczną uzyskaną 
w toku studiów dla tworzenia 
własnych koncepcji artystycznych 

K_U02 umie działać w sposób autonomiczny, 

podejmując samodzielne decyzje przy 

realizacji prac artystycznych i 

projektowych 

KW_U03 P6S_UK 

K_U03 posiada umiejętność współdziałania z 
innymi osobami, doświadczenie w 
konsultacjach projektów z udziałem 
grupy studentów, jest przygotowany 
do pracy zespołowej.  

KW_U02 P6S_UO 

K_U04 jest przygotowany oraz 
zmotywowany do rozwijania 
zdolności artystycznych i 
umiejętności projektowych  w 
samodzielnej pracy. 

KW_U03 P6S_UO 

K_U05 posiada umiejętność ustnej i pisemnej 

analizy dzieła sztuki, oraz 

problemowego ujmowania zagadnień 

artystycznych, umie korzystać ze 

źródeł teoretycznych. 

KW_U08 P6S_UK 

 

Efekty kształcenia w odniesieniu do kompetencji społecznych 

Symbol 
efektu 

kształcenia 

Opis efektów kształcenia  

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_K01 jest świadomy konieczności 

ustawicznego kształcenia 

KW_K01 P6S_KO 

K_K02 posiada umiejętność krytycznej 

oceny wyników własnych działań 

twórczych i projektowych a także 

konstruktywnej oceny działań innych 

osób. 

KW_K02 P6S_KR 

K_K03 posiada zdolność twórczego i 

elastycznego myślenia, odpowiednio 

korzysta z zasobów emocjonalnych, 

wyobraźni i intuicji, potrafi z 

właściwą empatią współpracować z 

innymi osobami, przeciwdziałać 

KW_K03 P6S_KO 
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stresowi związanemu z publicznymi 

prezentacjami i podejmowaniem 

nowych zadań, 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 

K_K04 

 

 

posiada umiejętność krytycznej 

oceny wyników własnych działań 

twórczych i projektowych a także 

konstruktywnej oceny działań innych 

osób. 

KW_K04 P6S_KK 

K_K05 posiada umiejętności związane z 

funkcjonowaniem społecznym, jest 

przygotowany tak do pracy 

zespołowej jak i indywidualnej, do 

wystąpień i prezentacji publicznych, 

potrafi negocjować i posługiwać się 

odpowiednią argumentacją w celu 

przedstawienia swojego stanowiska 

KW_K05 P6S_KK 

 

 

 Treści programowe 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych Odniesienie  
do efektów kształcenia  

dla przedmiotu 
(symbol efektów) 

TP1 zmiany kulturowe od czasów po drugiej 
wojnie światowej do dzisiaj – próba 
opisania i zdefiniowania zjawiska 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_K01 

TP2 sztuka w epoce postmodernistycznej i jej 
percepcja w społeczeństwie na 
przykładzie Biennale Sztuki w Wenecji 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_K01 

TP3 tradycja sztuki nowoczesnej we 
współczesnej kulturze popularnej i 
użytkowej, czasopisma o sztuce 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_K01 

TP4 wpływ filmu awangardowego i 
postawangardowego na współczesną 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U02, 
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percepcję multimediów i reklamy 
(rozwinięcie z semestru I) 

K_U03, K_U04, K_U05, 
K_K04, K_K05 

TP5 pisma o sztuce  w czasach polskiej 
awangardy, postawangardy i 
współcześnie  

K_W01, K_W02, K_W05, 
K_K01 

TP6 orientacja w problematyce współczesnej 
kultury (w tym: sztuk wizualnych) i 
umiejętność opisania wymienionych 
zjawisk 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_K01, K_K04, K_K05 

TP7 sztuki wizualne i akcyjne w kontekście 
rozwoju kulturalnego miast i wsi w 
przestrzeni publicznej 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U01, 
K_U02, K_U03, K_U04, 
K_U05, K_K01 

TP8 akcjonizm, body art, happening, 
performance, sztuka ulicy w Polsce i na 
świecie – umiejętność opisania tych 
zjawisk 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_K01 

TP9 sztuka okresu stanu wojennego w Polsce K_W01, K_W02, K_W05 

TP10 performance, teatr, film, multimedia K_W01, K_W02, K_W05 

TP11 wpływ nowoczesnych i współczesnych 
kierunków w malarstwie i innych 
mediach na scenografię teatralną 
(rozwinięcie z semestru I) 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_K01 

TP12 wpływ współczesnych kierunków w 
sztukach wizualnych na tendencje w 
projektowaniu odzieży i sztuce 
użytkowej (rozwinięcie z semestru I) 

K_W01, K_W02, K_W05, 
K_U03, K_U04, K_U05 

TP13 grafika użytkowa i design od drugiej 
połowy XX wieku do współczesności 

K_W01, K_W02, K_W05 

TP14 percepcja nowych kierunków w sztuce 
XX wieku w dobie cyfryzacji 

K_W01, K_W02, K_W05, 
K_K01 

TP15 filmy awangardy lat 20. XX wieku, Jonasa 
Mekasa i NAC oraz WFF, a współczesne 
multimedia epoki cyfrowej 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_W04, K_W05, K_U02, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_K01 

TP16 udział Polski i polskich twórców w 
światowej kulturze XXI wieku 

K_W01, K_W02, K_W03, 
K_U03, K_U04, K_U05, 
K_K01 

 

5. Literatura  

obowiązkowa (przeniesienie z semestru pierwszego): 
 
Irena Kossowska - Sztuka dwudziestolecia międzywojennego w Polsce (e-book) 

https://culture.pl/pl/artykul/sztuka-dwudziestolecia-miedzywojennego-w-polsce 
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, czerwiec 2004  
 
Ireneusz J. Kamiński „Krótka historia pojęcia „awangarda”. Wolność i rebelia” (e-book) 

Roman Soroko - Film: Od awangardy do neoawangardy (e-book) 
Arteon 1999 

https://culture.pl/pl/artykul/sztuka-dwudziestolecia-miedzywojennego-w-polsce
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Piotr Piotrowski - Polska sztuka między totalitaryzmem a demokracją (e-book) 

https://culture.pl/pl/artykul/polska-sztuka-miedzy-totalitaryzmem-a-demokracja 
Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, grudzień 2004.  
 
Państwo wojny. Prace z kolekcji Galerii Wymiany (e-book) 

Publikacja towarzysząca wystawie, CSW Toruń 2012 

 

  Jacek Kasprzycki - Polska sztuka przełomu wieków – e-book. Rozmowy w artystami i 

ludźmi sztuki. 2005. 

 

uzupełniająca: 
 
Agnieszka Warnke Architekci, którzy zmienili krajobraz Polski Culture.pl e-book 

https://culture.pl/pl/artykul/architekci-ktorzy-zmienili-krajobraz-polski 
 
Polskie wzornictwo XX wieku Praca zbiorowa Culture.pl e-book 

https://culture.pl/pl/artykul/polskie-wzornictwo-xx-wieku 
 
Polskie pawilony wystawowe – wbrew polityce, trendom, brakom Autor: Piotr Policht 
Culture. pl e-book 

https://culture.pl/pl/artykul/polskie-pawilony-wystawowe-wbrew-polityce-trendom-
brakom 
 
podstawowa: 

Hodge Susie - Przewodnik po sztuce współczesnej. Arkady 

Anda Rottenberg - Sztuka w Polsce 1945–2005. Wydawnictwo Piotra Marciszuka 

Stentor, Warszawa 2005 

Piotr Piotrowski - Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 

roku, Poznań, Rebis, 1999, ISBN 83-7120-699-2 

dodatkowa – nieobowiązkowa (niektóre pozycje trudno dostepne): 
 
Piotr Piotrowski - Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w 
latach 1945-1989, Poznań, Rebis, 2005, ISBN 83-7301-422-5 
 
Jerzy Ludwiński - Epoka błękitu, pisma wybrane, wyd. Otwarta Pracownia, Kraków 

2005, ISBN 978-83-89280-29-9 

Hodge Susie - Krótka historia sztuki. Arkady 
 
Nikolas Pevsner - Pionierzy współczesności,Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1978 
 
Christa Baumgarth - Futuryzm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1978. 
 
Zofia Baranowicz - Polska awangarda artystyczna 1918-1939. Wydawnictwa 
Artystyczne i Filmowe 1975 
 

https://culture.pl/pl/artykul/polska-sztuka-miedzy-totalitaryzmem-a-demokracja
https://culture.pl/pl/artykul/architekci-ktorzy-zmienili-krajobraz-polski
https://culture.pl/pl/artykul/polskie-wzornictwo-xx-wieku
https://culture.pl/pl/artykul/polskie-pawilony-wystawowe-wbrew-polityce-trendom-brakom
https://culture.pl/pl/artykul/polskie-pawilony-wystawowe-wbrew-polityce-trendom-brakom
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Gilian Naylor – Bauchaus, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe Warszawa 1977  
 
Jerzy Truszkowski - Artyści radykalni - Galeria Bielska, Bielsko Biała 2004 
 
Wybrane katalogi z wystaw sztuki współczesnej (Biennale Sztuki w Wenecji, Andy 

Warhol w Warszawie) i wybrane numery czasopisma Artluk, Ty i Ja, Projekt 

 Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu  

Nie 

 

 

 

6. Kalkulacja nakładu pracy studenta 

Symbol 
efektu 

kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis stosowanych form aktywności 
umożliwiające osiągniecie założonych efektów 

kształcenia 

Szacunkowa 
liczba godzin  
poświęcona  

na daną aktywność 

K_W01 1. Konwersatoria 7 

K_W02 1. Konwersatoria 7 

K_W03 1. Wykłady połączone z dyskusją 6 

K_W04 1. Wizyty w galeriach sztuki 6 

K_W05 1. Lektury (poza zajęciami z wykładowcą) 6 

K_U01 1. Sprawdziany wiedzy studentów 7 

K_U02 2. Lektury 7 

K_U03 3. Lektury 6 

K_U04 4. Konwersatoria 6 

K_U05 5. Konwersatoria 6 

K_K01 6. Wizyty w galeriach sztuki 6 

K_K02 7. Lektury 6 

K_K03 8. Dyskusje 6 

K_K04 9. Praca w grupie 6 

K_K05 10. Praca w grupie 7 

Suma godzin 90 (18 godzin zajęć) 

Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 

 

                        9. Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów kształcenia: 

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywności) 

Końcowe zaliczenie pisemne/ustne 

Kontrola obecności 

 



 

 

 1 

WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

im. prof. Michała Iwaszkiewicza 

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU  

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Nazwa przedmiotu: Rysunek 

 

2. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 

 

3. Poziom i kierunek studiów: studia pierwszego stopnia, stacjonarne,  Wzornictwo  

 

4. Rok studiów: I 

 

5. Semestr: I, II 

 

6. Typ zajęć i liczba godzin: 

- wykład / zajęcia praktyczne 

- liczba godzin: 120 godzin 

 

7. Liczba punktów ECTS: 7 

 

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: Włodzimierz Dudkowiak 

prof. 

 

9.  Język wykładowy: polski 

 

10.  Forma i warunki zaliczenia: 

- semestr I - zaliczenie z oceną (aktywna obecność i realizacja prac 
programowych) 

- semestr II – egzamin z oceną (aktywna obecność i realizacja prac 
programowych) 

 

11. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 4 godziny 

 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć 

- Rozwijanie umiejętności kreatywnych w budowaniu obrazu plastycznego; 
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- Opanowanie w praktyce (projekty i realizacja) różnorodnych technik artystycznych i 

projektowych 

- Świadome i samodzielne poszukiwanie dróg inspiracji oraz podejmowania decyzji i 

działań artystycznych; 

- Realizacja dzieła plastycznego w postaci obiektu gotowego do publicznej prezentacji; 

- Umiejętność prezentacji dzieła 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

(jeśli obowiązują): 

 

- podstawowe kompetencje rysunkowe 

- umiejętności pracy studyjnej z natury i wyobraźni 

- wiedza ogólna o sztuce 

 

3. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

 

Efekty uczenia się  w odniesieniu do wiedzy 

Symbol 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_W01 Świadome komponowanie tematu dzieła 

plastycznego na zadany  temat. 

KW_W01 P6S_WG 

K_W02 Znajomość podstawowych zasad 

komponowania dzieła plastyczneg   w 

wybranej przez studenta technice 

realizacyjnej. 

KW_W02 P6S_WG, P6S_WK 

K_W03 Umiejętne wykorzystanie różnych 

technik artystycznych do świadomej 

realizacji własnego dzieła. 

KW_W05 P6S_WG 

K_W04 Wykazywanie świadomej swobody i 

niezależności interpretacji oraz 

wypowiedzi artystycznej. 

KW_W08 P6S_WG, P6S_WK 
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Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 

Symbol 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_U01 umiejętność formułowania koncepcji 

artystycznych oraz wyboru i użycia 

środków realizacji tych  koncepcji 

KW_U05 P6S_UW 

K_U02 umiejętność wyboru kierunku własnej 
pracy artystycznej 

KW_U03 P6S_UW 

K_U03 rozumienie relacji między formą a treścią w 
sztuce 

KW_U02 P6S_UO 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 

Symbol 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_K01 krytyczna postawa poznawcza oraz 
umiejętności oceny własnej i cudzej pracy 
artystycznej 

KW_K04 P6S_KK 

 

 

4. Treści programowe 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych Odniesienie  
do efektów 
kształcenia  

dla 
przedmiotu 

(symbol 
efektów) 

TP_01 Studium martwej natury K_W01, K_W03, 
K_W04 
 

TP_02 Studium postaci K_W01, K_W03, 
K_W04 
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TP_03 Postać w relacji do otoczenia K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_U01 
 

TP_04 Studium części ciała  K_W01, K_W03, 
K_W04 
 
 

TP_05 Struktury i materie  K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_U01, K_U02 
 

TP_06 Studium postaci w kontekście przestrzeni wnętrza K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_K01 

TP_07 Przeskalowanie – studium wybranego fragmentu K_W04, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_K01 

TP_08 Kontrast walorowy/ kontrast materii K_W01, K_W02, 
K_W03, K_W04, 
K_U01, K_U02 

TP_09 Formy geometryczne – multiplikacja modułu K_W03, K_W04, 
K_U01, K_U02, 
K_U03 K_K01 

TP_10 Studium draperii – różnice materii K_W03, K_U01, 
K_U02, K_U03 
K_K01 

TP_11 Studium głowy K_W03, K_W04, 
K_U01, K_U02, 
K_U03 K_K01 
 

TP_12 Temat własny K_W03, K_W04, 
K_U01, K_U02, 
K_U03 K_K01 

 

 

5. Literatura  

Podstawowa: 
 

1. Arnheim Rudolf - Sztuka i percepcja wzrokowa, Wydawnictwa Artystyczne i 
Filmowe, Warszawa 1978  

2. Barrington Barber - Każdy może rysować, Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa 
2012 

3. Civardi Giovanni - Rysunek. Przewodnik po sztuce rysowania, Wydawnictwo K. E. 
Liber, Warszawa, 2011 

4. Friend Trudy - Rysunek i malarstwo. Najważniejsze techniki, Arkady, Warszawa 
2010 

5. Gombrich Ernst H. -  Sztuka i złudzenie, PIW Warszawa 1981 

6. Jennings Simon - Podręcznik artysty. Niezbędne materiały i techniki rysunku 
i malarstwa, Muza SA, Warszawa  2012 

7. Parramon Jose Maria - Anatomia człowieka, Wydawnictwo Galaktyka 1998 
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8. Parramon Jose Maria - Jak rysować i malować kredkami, Wydawnictwo Galaktyka 
1999 

9. Parramon Jose Maria - Jak rysować portrety, Wydawnictwo Galaktyka 2000 

10. Parramon Jose Maria - Jak rysować postacie, Wydawnictwo Galaktyka, 1998 

11. Parramon Jose Maria - Jak rysować w perspektywie, Wydawnictwo Galaktyka, 
2000 

12. Parramon Jose Maria - Jak rysować węglem, sangwiną i kredką, Wydawnictwo 
Galaktyka, 1998 

13. Parramon Jose Maria - Jak rysować, Wydawnictwo Galaktyka 2000 

14. Simblet Sarah - Anatomia dla artystów, Arkady, Warszawa 2010 

15. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PWN, Warszawa 1997 

16. Strzemiński Władysław - Teoria widzenia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
1974. 

17. Teissig Karel - Techniki rysunku, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 
1982, Warszawa 2010 

18. Zuffi Stefano - Historia portretu, Arkady, Warszawa 2001 

 
Dodatkowa: 
J. Berger, O patrzeniu, 2009r., Wydawinictwo Aletheia; 

J. Berger, Sposoby widzenia, 2008r.Wydawnictwo Aletheia; 

W. Kandinsky, Punkt linia płaszczyzna, 1986r., Wydawnictwo PIW  

Czasopisma: FORMAT, FLASH ART, KUNSTFORUM 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu  

Przewiduje się w sytuacji nauczania zdalnego – konsultacje za pomocą internetu 

(kontakt email) oraz konsultacje telefoniczne. 

 

 

7. Kalkulacja nakładu pracy studenta 

 

Elementy pracy własnej studenta 

Szacunkowa 

liczba godzin  
poświęcona  

na daną 
aktywność 

Uczestniczenie w zajęciach  120 

 
Czytanie literatury do zajęć 35 

 
Przygotowanie do rozmowy i konsultacji 26 

 
Wykonywanie prac i zadań domowych 35 
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Prezentacje/ wystawy na terenie szkoły 14 

 
Zaliczenie końcowe/ egzamin 10 

 
Suma 240 

 

                        8.   Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów uczenia się: 

- konsultacje koncepcji do prac oraz podczas ich realizacji 

- realizacja prac wobec tematów obowiązujących w pracowni 

- postępy w studiowaniu 

- indywidualne osiągnięcia 

- kontrola obecności 

- prace końcowe semestralne/roczne   

- zaliczenie semestrale i egzamin końcowy - udział w przeglądzie prac zrealizowanych w toku 

nauki 

 

5,0 – bardzo dobre rozumienie relacji między formą a treścią w sztuce oraz między teorią a 

praktyką w odniesieniu do rysunku. Posiadanie umiejętności formułowania koncepcji 

artystycznych oraz wyboru i użycia środków realizacji tych  koncepcji połączone z umiejętnością 

wyboru kierunku własnej pracy artystycznej. Wykazywanie się krytyczną postawą poznawczą 

oraz umiejętnością oceny własnej i cudzej pracy artystycznej. 

 

4,5 – jak wyżej z nieznacznymi niedociągnięciami  

 

4,0 - dobre rozumienie relacji między formą a treścią w sztuce oraz między teorią a praktyką w 

odniesieniu do rysunku. Niepełne umiejętności formułowania koncepcji artystycznych oraz 

wyboru i użycia środków realizacji tych  koncepcji. Wykazywanie się w dobrym stopniu 

krytyczną postawą poznawczą oraz umiejętnością oceny własnej i cudzej pracy artystycznej. 

 

3,5 – średni poziom rozumienia relacji między formą a treścią w sztuce oraz między teorią a 

praktyką w odniesieniu do rysunku. Zadowalające umiejętności formułowania koncepcji 

artystycznych oraz wyboru i użycia środków realizacji tych  koncepcji. Wykazywanie się w 

zadowalającym stopniu krytyczną postawą poznawczą oraz umiejętnością oceny własnej i 

cudzej pracy artystycznej. 

3,0 – podstawowe rozumienie relacji między formą a treścią w sztuce oraz między teorią a 

praktyką w odniesieniu do rysunku. Elementarne umiejętności formułowania koncepcji 

artystycznych oraz wyboru i użycia środków realizacji tych  koncepcji. Wykazywanie się w 

podstawowym stopniu krytyczną postawą poznawczą oraz umiejętnością oceny własnej i cudzej 

pracy artystycznej. 

 

2,0 – Niezadowalający poziom rozumienia relacji między formą a treścią w sztuce oraz między 

teorią a praktyką w odniesieniu do rysunku. Niezadowalające umiejętności formułowania 

koncepcji artystycznych oraz wyboru i użycia środków realizacji tych  koncepcji. 

Niewykazywanie się krytyczną postawą poznawczą oraz umiejętnością oceny własnej i cudzej 
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WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

im. prof. Michała Iwaszkiewicza 

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU  

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Nazwa przedmiotu: Rysunek 

 

2. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 

 

3. Poziom i kierunek studiów: studia pierwszego stopnia, stacjonarne,  Wzornictwo   

 

4. Rok studiów: II 

 

5. Semestr: III, IV 

 

6. Typ zajęć i liczba godzin: 

- wykład / zajęcia praktyczne 

- liczba godzin: 120 godzin 

 

7. Liczba punktów ECTS:  7 

 

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: Włodzimierz Dudkowiak 

prof. 

 

9.  Język wykładowy: polski 

 

10.  Forma i warunki zaliczenia: 

- semestr I - zaliczenie z oceną (aktywna obecność i realizacja prac 
programowych) 

- semestr II – egzamin z oceną (aktywna obecność i realizacja prac 
programowych) 

 

11. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 4 godziny 

 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć 

- przygotowanie do indywidualnej i zespołowej pracy twórczo-artystycznej w zakresie 

pracy  designerskiej 
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- stymulowanie wyobraźni i widzenia artystycznego 

- rozwijanie indywidualnej - twórczej świadomości oraz zdolności kreatywnych działań 
sensotwórczych 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

(jeśli obowiązują): 

 

- podstawowe kompetencje rysunkowe 

- umiejętności pracy studyjnej z natury i wyobraźni 

- wiedza ogólna o sztuce 

 

3. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

 

Efekty uczenia się  w odniesieniu do wiedzy 

Symbol 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_W01 rozumienie relacji między teorią a 

praktyką w odniesieniu do rysunku 

KW_W02 P6S_WK 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 

Symbol 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_U01 umiejętność formułowania koncepcji 

artystycznych oraz wyboru i użycia 

środków realizacji tych  koncepcji 

KW_U01 P6S_UW 

K_U02 umiejętność wyboru kierunku własnej 
pracy artystycznej 

KW_U03 P6S_UO 

K_U03 rozumienie relacji między formą a 
treścią w sztuce 

KW_U07 P6S_UO 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 
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Symbol 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_K01 Zrozumienie znaczenia stałej 
aktywności twórczej dla jakości własnej 
pracy artystycznej 

KW_K01 P6S_KO 

K_K02 krytyczna postawa poznawcza oraz 
umiejętności oceny własnej i cudzej 
pracy artystycznej 

KW_K04 P6S_KK 

 

 

4. Treści programowe 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych Odniesienie  
do efektów 
kształcenia  

dla przedmiotu 

(symbol 
efektów) 

TP_01 Studium martwej natury K_W01 ,K_U02, 
K_U03, 
 

TP_02 Studium postaci K_W01 ,K_U02, 
K_U03, 
 

TP_03 Postać w relacji do otoczenia K_W01, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K02 

TP_04 Rysunek jako mapa K_W01, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K02 

TP_05 Struktury K_W01, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K02 

TP_06 Studium przestrzeni wnętrza K_W01, K_U02, 
K_U03 

TP_07 Za oknem K_W01, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K02 

TP_08 Kontrast  K_W01, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K02 

TP_09 Moduł i jego multiplikacja K_W01, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K02 

TP_10 Rysunek jako wyraz aktu emocjonalnego K_W01, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K02 
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TP_11 Rysunek wałkiem / rysunek linią K_W01, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K02 

TP_12 Temat własny K_W01, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K02 

 

5. Literatura  

podstawowa: 
 

1. Arnheim Rudolf - Sztuka i percepcja wzrokowa, Wydawnictwa Artystyczne i 
Filmowe, Warszawa 1978  

2. Barrington Barber - Każdy może rysować, Wydawnictwo K. E. Liber, Warszawa 
2012 

3. Civardi Giovanni - Rysunek. Przewodnik po sztuce rysowania, Wydawnictwo K. E. 
Liber, Warszawa, 2011 

4. Friend Trudy - Rysunek i malarstwo. Najważniejsze techniki, Arkady, Warszawa 
2010 

5. Gombrich Ernst H. -  Sztuka i złudzenie, PIW Warszawa 1981 

6. Jennings Simon - Podręcznik artysty. Niezbędne materiały i techniki rysunku i 
malarstwa, Muza SA, Warszawa  2012 

7. Parramon Jose Maria - Anatomia człowieka, Wydawnictwo Galaktyka 1998 

8. Parramon Jose Maria - Jak rysować i malować kredkami, Wydawnictwo Galaktyka 
1999 

9. Parramon Jose Maria - Jak rysować portrety, Wydawnictwo Galaktyka 2000 

10. Parramon Jose Maria - Jak rysować postacie, Wydawnictwo Galaktyka, 1998 

11. Parramon Jose Maria - Jak rysować w perspektywie, Wydawnictwo Galaktyka, 
2000 

12. Parramon Jose Maria - Jak rysować węglem, sangwiną i kredką, Wydawnictwo 
Galaktyka, 1998 

13. Parramon Jose Maria - Jak rysować, Wydawnictwo Galaktyka 2000 

14. Simblet Sarah - Anatomia dla artystów, Arkady, Warszawa 2010 

15. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PWN, Warszawa 1997 

16. Strzemiński Władysław - Teoria widzenia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
1974. 

17. Teissig Karel - Techniki rysunku, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 
1982, Warszawa 2010 

18. Zuffi Stefano - Historia portretu, Arkady, Warszawa 2001 

 
Dodatkowa: 
J. Berger, O patrzeniu, 2009r., Wydawinictwo Aletheia; 

J. Berger, Sposoby widzenia, 2008r.Wydawnictwo Aletheia; 

W. Kandinsky, Punkt linia płaszczyzna, 1986r., Wydawnictwo PIW  

Czasopisma: FORMAT, FLASH ART, KUNSTFORUM 
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6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu  

Przewiduje się w sytuacji nauczania zdalnego – konsultacje za pomocą internetu 

(kontakt email) oraz konsultacje telefoniczne. 

  

7. Kalkulacja nakładu pracy studenta 

 

Elementy pracy własnej studenta 

Szacunkowa 

liczba godzin  
poświęcona  

na daną 
aktywność 

Uczestniczenie w zajęciach  120 

 
Czytanie literatury do zajęć 35 

 
Przygotowanie do rozmowy i konsultacji 26 

 
Wykonywanie prac i zadań domowych 35 

 
Prezentacje/ wystawy na terenie szkoły 14 

 
Zaliczenie końcowe/ egzamin 10 

 
Suma 240 

 

                        8.   Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów uczenia się: 

- konsultacje koncepcji do prac oraz podczas ich realizacji 

- realizacja prac wobec tematów obowiązujących w pracowni 

- postępy w studiowaniu 

- indywidualne osiągnięcia 

- kontrola obecności 

- praca końcowa semestralne/roczna   

- zaliczenie semestralne i egzamin  końcowy - udział w przeglądzie prac zrealizowanych w toku 

nauki 

 

5,0 – bardzo dobre rozumienie relacji między formą a treścią w sztuce oraz między teorią a 

praktyką w odniesieniu do rysunku. Posiadanie umiejętności formułowania koncepcji 

artystycznych oraz wyboru i użycia środków realizacji tych  koncepcji połączone z umiejętnością 

wyboru kierunku własnej pracy artystycznej. Wykazywanie się krytyczną postawą poznawczą 

oraz umiejętnością oceny własnej i cudzej pracy artystycznej. 

 

4,5 – jak wyżej z nieznacznymi niedociągnięciami  

 

4,0 - dobre rozumienie relacji między formą a treścią w sztuce oraz między teorią a praktyką w 

odniesieniu do rysunku. Niepełne umiejętności formułowania koncepcji artystycznych oraz 
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wyboru i użycia środków realizacji tych  koncepcji. Wykazywanie się w dobrym stopniu 

krytyczną postawą poznawczą oraz umiejętnością oceny własnej i cudzej pracy artystycznej. 

 

3,5 – średni poziom rozumienia relacji między formą a treścią w sztuce oraz między teorią a 

praktyką w odniesieniu do rysunku. Zadowalające umiejętności formułowania koncepcji 

artystycznych oraz wyboru i użycia środków realizacji tych  koncepcji. Wykazywanie się w 

zadowalającym stopniu krytyczną postawą poznawczą oraz umiejętnością oceny własnej i 

cudzej pracy artystycznej. 

3,0 – podstawowe rozumienie relacji między formą a treścią w sztuce oraz między teorią a 

praktyką w odniesieniu do rysunku. Elementarne umiejętności formułowania koncepcji 

artystycznych oraz wyboru i użycia środków realizacji tych  koncepcji. Wykazywanie się w 

podstawowym stopniu krytyczną postawą poznawczą oraz umiejętnością oceny własnej i cudzej 

pracy artystycznej. 

 

2,0 – Niezadowalający poziom rozumienia relacji między formą a treścią w sztuce oraz między 

teorią a praktyką w odniesieniu do rysunku. Niezadowalające umiejętności formułowania 

koncepcji artystycznych oraz wyboru i użycia środków realizacji tych  koncepcji. 

Niewykazywanie się krytyczną postawą poznawczą oraz umiejętnością oceny własnej i cudzej 

pracy artystycznej. 
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WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

im. Prof. Michała Iwaszkiewicza 

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Nazwa przedmiotu: Rysunek 

 

2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 

 

3. Poziom i kierunek studiów:  niestacjonarne I-stopnia, Wzornictwo 

 

4. Rok studiów: II, III, 

 

5. Semestr : zimowy / letni 

 

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: II -72h, III r. – 72 h , zajęcia pracowniane 

 

7. Liczba punktów ECTS: II r. – 4, III r. – 6,  

 

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: prof. dr hab. Arkadiusz 

Marcinkowski 

 

9.  Język wykładowy: język polski 

 

 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć 

 

C1 Zdobycie umiejętności w budowaniu rysunku 
C2 Rozwijanie umiejętności warsztatowych 
C2 Rozwijanie kreatywności  umożliwiającej opanowanie potrzebnych 

środków wyrazu w indywidualnej twórczości artystycznej 
C4 Wykorzystanie zdobytych umiejętności do twórczości projektowej w 

zakresie sztuki użytkowej 
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2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

(jeśli obowiązują): 

 

Wiedza i umiejętności z zakresu kompozycji, podstawowe wiadomości na temat waloru 

w rysunku, podstawowa umiejętność rysowania z natury, kreacyjność w podejmowaniu 

interesujących tematów rysunkowych, podstawowe wiadomości w zakresie technik 

rysunkowych. 

 

3. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy 

Symbol 

efektu 

uczenia 

się 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_W01 Ma wiedzę dotyczącą realizacji prac 
rysunkowych. 

KW_W01 P6S_WG 

 
K_W02 Posiada znajomość różnorodnych 

technik rysunkowych. 
KW_W06 P6S_WG 

 
 K_W03 Zna publikacje związane z rysunkiem. 

Dostrzega powiązania teorii z 
działalnością praktyczną. 

KW_W04 P6S_WG 

 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 

Symbol 

efektu 

uczenia 

się 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_U01 Umie dokonać wyboru właściwych  
technik i technologii w trakcie realizacji 
prac rysunkowych 

KW_U02 P6S_UW 

K_U02 Potrafi w sposób adekwatny posługiwać 
się różnymi narzędziami warsztatu 
rysunkowego w celu realizacji własnej 
koncepcji artystycznej. 

 
KW_U02 

P6S_UW 

K_U03 Potrafi rozwijać zdobyte umiejętności 
warsztatowe 

KW_U05 P6S_UW 

K_U04 Posiada doświadczenie w realizacji 
różnorodnych prac rysunkowych.  

KW_U06 P6S_UU 
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Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 

Symbol 

efektu 

uczenia 

się 

Opis efektów uczenia się 

Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_K01 Posiada potrzebę rozwoju 
artystycznego. 

KW_K01 P6S_KO 

K_K02 Potrafi wykorzystać wyobraźnie, 
intuicję i emocjonalność do tworzenia 
własnych prac rysunkowych 

KW_K03 P6S_KK 

K_K03 Potrafi samokrytycznie ocenić poziom 
własnych prac rysunkowych oraz 
poziom prac innych osób 

KW_K04 P6S_KK 

 

4. Treści programowe 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych 
(II,III,) 

Odniesienie  
do efektów 
uczenia się 

dla 
przedmiotu 

(symbol 
efektów) 

TP1 Kompozycja obrazu – rysowanie z natury K_W01,   
K_W02, 
K_W03, 
K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_K01, K_K02, 
K_K03   

TP2 Rysowanie postaci jako elementu całościowej 

kompozycji obrazu 

TP3 Budowanie obrazu przy pomocy plam walorowych. 

TP4 Różnicowanie waloru w zależności od 

światłocienia 

TP5 Zwrócenie uwagi na wykorzystanie twórczego 

myślenia, wrażliwości i intuicji  w indywidualnej 

kreacji artystycznej 

5. Literatura  

podstawowa: 
Słownik Terminologiczny Sztuk Pięknych PWN 1997 



 

 

 4 

Słownik malarstwa Polskiego, Arkady 2001 

Aleksander Wojciechowski „Młode Malarstwo Polskie” Ossolineum 1983 

 
dodatkowa: 
 
Albumy malarstwa i rysunku, czasopisma o sztuce 

 

Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu  

Nie przewiduje się. 

 

 Kalkulacja nakładu pracy studenta 

Symbol 
efektu 

uczenia się 
dla 

przedmiotu 

Opis stosowanych form aktywności 
umożliwiające osiągniecie założonych 

efektów uczenia się 
 
 

Szacunkowa 
liczba godzin  
poświęcona  

na daną 
aktywność 

K_W01,   

K_W02, 

K_W03, K_U01, 

K_U02, K_U03, 

K_U04, K_K01, 

K_K02, K_K03 

II 
rok 

III 
rok 

 

Uczestnictwo w zajęciach, korektach  i 

konsultacjach 

72 72  

      Indywidualne praca w domu 40 92  

      Czytanie zalecanej literatury 4 8  

Zwiedzane wystaw 4 8  

Suma godzin 120 180  

Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4    6    

 

 

                        9.   Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów uczenia się: 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, korektach i przeglądach, zaliczenie na koniec 
semestru, egzamin na koniec każdego roku, zaliczenie w semestrze dyplomowym.  
Prezentacja aneksu na zakończenie studiów – weryfikacja przez komisję dyplomową. 



 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Nazwa przedmiotu: konstrukcje budowlane 
 
2. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy  
 
3. Poziom i kierunek studiów:  I stacj. /  niest. Architektura wnętrz 
 
4. Rok studiów:  drugi 
 
5. Semestr:  pierwszy 
 
6. Typ zajęć i liczba godzin:  

− Wykład 
− 30 /18 

7. Liczba punktów ECTS: 1  
 
8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego:  Tomasz Rydel st.wykł. mgr arch.wnętrz 
 
9. Język wykładowy: polski 
 
10.  Forma i warunki zaliczenia:  ocena wykonanego projektu 
 
11. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych):  10 / 6 
 
 
II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
 
1. Cel zajęć1 :  poznanie rodzajów konstrukcji budowlanych w arch.wnętrz / zrozumienie zależności 

funkcja-konstrukcja-materiał / poznanie zasad projektowania i konstruowania elementów 
arch.wnetrz / umiejętność dostosowania typu konstrukcji do potrzeb /  poznanie cech materiałów 
stosowanych w konstrukcjach. 

 
 
 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują) : umiejętność czytania dokumentacji arch.-budowlanej , umiejętność wykonania 
poprawnego rysunku techn. projektowanej konstrukcji. 

 
1 WSKAZÓWKA: Sekcja ta ma charakter bardziej ogólny niż sekcja następna, tj. poświęcona efektom uczenia się. Cel zajęć należy 

ująć opisowo, wykorzystując od 300 do 2000 znaków ze spacjami, czyli od około 3 do 10 zdań przeciętnej długości. Cele mogą być 

wyrażane takimi określeniami, jak: Celem przedmiotu jest... przekazanie wiedzy o... zapoznanie studentów z... przybliżenie 

problematyki... opanowanie przez studentów... możliwość przedyskutowania kwestii związanych z... nauczenie studentów... 

przećwiczenie ze studentami... umożliwienia spotkania z praktykami w dziedzinie... systematyczny wykład najważniejszych teorii 

z zakresu...). 

 



 

 
 
 
3. Efekty uczenia się dla przedmiotu w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych2 
 
Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy3 
 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu4 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się5 

Odniesienie do 
charakterystyk  
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K6_W01 
Zna typowe konstr.budowlane występujące w 
budynkach 

EK1 
A1_W13 

K_W02 Rozumie ich powiązanie ze strukturą obiektu EK1 A1_W13 

K_W03 
Potrafi ocenić ich cechy funkcjonalne i 
użytkowe 

EK2 A1_W13 

K_W04 
 Zna podstawowe przepisy  dotyczące ich 
stosowania 

EK3 A1_W13 

 
Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętnościA 
 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk  
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_U01 
Potrafi ocenić uwarunkowania struktury dla której 
ma wykonać projekt 

EK1 A1_U15 

K_U02 
Potrafi dobrać odpowiednie rozwiązanie 
techniczne dla wykonania projektu 

EK2 A1_U13 

K_U03 Potrafi wykonać poprawny projekt EK2 A1_U16 

K_U04 Potrafi przewidzieć efekty realizowanego projektu EK3 A2_U14 

 
2 WSKAZÓWKA: zamieszczone w tabeli sformułowania mają jedynie charakter pomocniczy i mogą zostać  zmienione. 

3 WSKAZÓWKA: liczba efektów uczenia się nie jest ściśle określona i raczej zależy od liczby godzin przedmiotu. Dla przedmiotu 

liczącego mniej niż 15 godzin wystarczą 2 efekty z wiedzy, 3 z umiejętności i 2 z kompetencji społecznych. Dla przedmiotu 

liczącego powyżej 15 godzin wymaga się co najmniej 3 efektów z wiedzy, 4 z umiejętności oraz  3 z kompetencji społecznych.  

4 WSKAZÓWKA: efekty uczenia się są właściwe dla danego przedmiotu i stanowią rezultat, jaki chcemy osiągnąć w ramach 

realizacji wszystkich zajęć. Ich autorami są prowadzący zajęcia.  

5 WSKAZÓWKA: kierunkowe efekty uczenia się wraz z przypisanymi do nich odniesieniami do charakterystyk Polskiej Ramy 

Kwalifikacji każdy Wykładowca przygotowujący sylabus otrzyma w postaci dokumentu elektronicznego, by z łatwością mógł 

wybrać te odpowiadające efektom dla przedmiotu, który prowadzi. 

6 WSKAZÓWKA: litera „K” oznacza słowo „kod”, przypisana jej litera „W” to inicjał wyrazu „wiedza”, „U” – „umiejętności”, z kolei 

„K” to skrót od pojęcia „kompetencji społecznych”. 



 

K_U05    

                                  
 
 
 
 
 
Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 
 

Kod 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się dla przedmiotu 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk  
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_K01 
Rozumie rolę projektanta w relacji z 
pozostałymi wykonawcami 

EK1 A1_K05 

K_K02 
Ma orientację odnośnie aktualnego rozwoju w 
dziedzinie architektury wnętrz 

EK2 A1_K01 

K_K03 
Potrafi zaprezentować i uzasadnić wybrane 
rozwiązanie projektowe 

EK3 A1_U24 

K_K04    

 
4. Treści programowe7 

 

Symbol 
treści 

programowych 
Opis treści programowych 

Odniesienie 
do efektów 
uczenia się 

dla przedmiotu8 

TP_01 
Ogólna charakterystyka aktualnych rozwiązań technicznych w 
architekturze wnętrz 

EK1,EK2,EK3 

TP_02 
 Miejsce i czas projektu arch.wnętrz w przebiegu prac  
projektowych i budowlanych 

EK1,EK2,EK3 

TP_03 Przegrody wewnętrzne, ściany działowe, typy i materiały EK1,EK2,EK3 

TP_04 Otwory w ścianach, zasady wykonywania EK1,EK2,EK3 

TP_05 Drzwi, rodzaje, materiały EK1,EK2,EK3 

TP_06 Podłogi, konstrukcje, materiały EK1,EK2,EK3 

TP_07 Okładziny ścian EK1,EK2,EK3 

TP_08 Sufity podwieszone EK1,EK2,EK3 

TP_09 Schody i balustrady EK1,EK2,EK3 

TP_10 Kominki, inne stałe elementy architektury wnętrz … EK1,EK2,EK3 

 
5. Literatura  

 
7 WSKAZÓWKA: treści programowe są to tematy poruszane w czasie  zajęć. Ich liczba nie musi być równa liczbie godzin 

dydaktycznych danego przedmiotu, lecz powinna wynosić co najmniej 1/3. A zatem jeśli przedmiot liczy 30 godzin, liczba treści 

programowych powinna wynosić min. 10, choć może wynosić nawet 30. Decyzja w tym zakresie należy do wykładowcy. 

8 WSKAZÓWKA: po zsumowaniu – w całej kolumnie powinny znaleźć się wszystkie efekty uczenia sią dla przedmiotu. Jeden efekt 

– jeśli istnieje taka konieczność – może zostać przyporządkowany do kilku treści programowych. 



 

1) Literatura obowiązkowa  : nie istnieje jednolita pozycja ujmująca poruszane zagadnienia 

 

2) Literatura uzupełniająca : W.Parczewski Elementy robót wykończeniowych Wyd.Politechnika 

Warszawska, E.Neufert Podręcznik Projektowania arch.-bud. Arkady,  podręczniki dla techników 

budowlanych, drzewnych itp., miesięczniki Architektura, Murator, wydawnictwa, katalogi, 

informatory producentów i podobne 

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu : nie przewiduje się 
 
7. Kalkulacja nakładu pracy studenta9 
 

Elementy pracy własnej studenta10 

Szacunkowa 
liczba godzin  
poświęcona  

na daną aktywność 
Uczestniczenie w zajęciach   28 / 16 
Czytanie literatury do zajęć  
Zbieranie i analiza informacji  
Indywidualne doskonalenie warsztatu pracy  
Wykonywanie prac i zadań domowych  
Pisemne prace zaliczeniowe  
Przygotowywanie prezentacji / referatów  
Kolokwia śródsemestralne  
Egzamin/zaliczenie końcowe 2 / 2 

Suma 30 / 18 
 

 

8. Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów uczenia się: 

 

a) Ocena wykonanego projektu 

b) Kontrola obecności 

 
9 WSKAZÓWKA: przeliczenie punktów ECTS na liczbę godzin pracy studenta odbywa się zgodnie z założeniem, że 1 ECTS = 25-30 

godzin (wg uznania prowadzącego). Np. jeśli przedmiot liczy 4 ECTS, to nakład pracy studenta musi wynieść 100-120 godzin, 

włączając godziny zrealizowane w czasie zajęć na uczelni. Pozostałą liczbę godzin (powstałą po odjęciu od całej puli godzin tych 

zrealizowanych w czasie zajęć) należy rozdysponować między poszczególne formy pracy ujęte w tabeli. Np. jeśli przyjmiemy, że 

przedmiot mający 4 ECTS równy jest 100 h pracy, należy od tej wartości odjąć godziny  realizowane przez wykładowcę w sali (tj. 

100 – 30 = 70), a następnie uzyskany wynik (70 h) rozdysponować między poszczególne aktywności studenta. 

10 WSKAZÓWKA: nie wszystkie efekty uczenia się muszą zostać zrealizowane w czasie zajęć – część można realizować w ramach 

pracy poza zajęciami. Niektóre efekty mogą być realizowane zarówno w czasie zajęć, jak i w ramach innych form aktywności 

studenta.s 
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WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

im. prof. Michała Iwaszkiewicza 

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU  

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Nazwa przedmiotu: Rzeźba 

 

2. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 

 

3. Poziom i kierunek studiów: studia pierwszego stopnia, stacjonarne/ niestacjonarne,   

Wzornictwo 

 

4. Rok studiów: II 

 

5. Semestr: III i IV 

 

6. Typ zajęć i liczba godzin: 

- wykład / ćwiczenia 

- liczba godzin: s. stacjonarne – 60 godzin, s. niestacjonarne – 36 godzin 

 

7. Liczba punktów ECTS: 4 

 

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: Zuzanna Pawlicka, mgr 

 

9.  Język wykładowy: język polski 

 

10.  Forma i warunki zaliczenia: 

- semestr III - zaliczenie z oceną (aktywna obecność i projekt zaliczeniowy) 

- semestr IV – egzamin z oceną (aktywna obecność i realizacja projektu) 

 

11. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 4 godziny 

 
 

II. Informacje szczegółowe 

 

1. Cele zajęć 

- przygotowanie do indywidualnej i zespołowej pracy twórczo-artystycznej w 

zakresie pracy  designerskiej i specjalizacji zawodowej; 
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-  stymulowanie wyobraźni i widzenia artystycznego; 

-  rozwijanie indywidualnej - twórczej świadomości, zdolności kreatywnych działań 

sensotwórczych oraz umiejętności projektowania 

 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

(jeśli obowiązują): 

- podstawowe kompetencje rysunkowe 

- zdolności manualne 

- umiejętności pracy studyjnej z natury i wyobraźni 

- wiedza ogólna o sztuce 

 

 

3. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy 

Symbol 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_W01 rozumienie relacji między teorią a 

praktyką w odniesieniu do 

doświadczeń rzeźbiarskich 

KW_W02 P6S_WG, 

P6S_WK 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 

Symbol 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_U01 umiejętność formułowania koncepcji 

artystycznych oraz wyboru i użycia  

środków realizacji tych koncepcji  

KW_U08 P6S_UK 

K_U02 umiejętność samodzielnego 

podejmowania decyzji w zakresie 

projektowania i realizacji własnych 

prac 

KW_U03 P6S_UO 



 

 

 3 

K_U03 umiejętność wyboru kierunku 
własnej pracy artystycznej 

KW_U06 P6S_UU 

K_U04 rozumienie relacji między formą a 
treścią w sztuce 

KW_U01 P6S_UW 

Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 

Symbol 
efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie 

do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_K01 zrozumienie znaczenia 

permanentnej aktywności twórczej 

dla jakości własnej pracy 

artystycznej na styku z działaniami 

społecznymi 

KW_K01 P6S_KO 

 

 

4. Treści programowe 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych Odniesienie  
do efektów 
kształcenia  

dla przedmiotu 

(symbol 
efektów) 

TP_01 Semestr zimowy:  

przemieniające się układy przestrzenne o 

zmiennym nastroju (z linii, płaszczyzn, brył), 

tworzące kompozycję wertykalną albo 

horyzontalną czy diagonalną z różnych 

materiałów, na wybrany temat, np.: drapieżność, 

dzikość, łagodność, wyniosłość... 

 

K_W01, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K01 

 

TP_02 Semestr letni: 

realizacja opracowanych koncepcji wobec 

tematów z semestru zimowego (-szkiców 

rysunkowych, fotografii i szkiców rzeźbiarskiej 

kompozycji) w wybranej skali i materiałach  

 

K_W01, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_U04, K_K01 
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5. Literatura 

1) Literatura obowiązkowa: 

Gombrich E. H. J., O sztuce, 2013r., wydawnictwo Rebis , rozdziały: Wielkie 

przebudzenie, Tradycja i nowatorstwo, W poszukiwaniu nowych wartości, Sztuka 

eksperymentalna, Niekończąca się opowieść. 

 Karl Blossfeldt, Taschen 

 Frutiger A., Człowiek i jego znaki,  wydawnictwo Optima 

 Galeria wielościanów, WUW 

 
2) Literatura uzupełniająca: 

Czasopisma: Archiwolta, Format, Kunstforum, Orońsko (kwartalnik rzeźby), 

Rzeźba Polska (kwartalnik), Rzeźba – arcitektura – wzajemne relacje i strategie, 

Re: design – wielkopolski magazyn projektowy. 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu  

Przewiduje się w sytuacji nauczania zdalnego – konsultacje za pomocą internetu 

(kontakt email) oraz konsultacje telefoniczne. 

 

 

7. Kalkulacja nakładu pracy studenta 

 

Elementy pracy własnej studenta 

Szacunkowa 

liczba godzin  
poświęcona  

na daną 
aktywność 

Uczestniczenie w zajęciach  60 / 36 

 
Czytanie literatury do zajęć 16 

 
Przygotowanie do rozmowy i konsultacji 20/22 

 
Wykonywanie prac i zadań domowych 4 / 20 

 
Prezentacje/ wystawy na terenie szkoły 10/12 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/33598/ernst-hans-josef-gombrich
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Zaliczenie końcowe/ egzamin 10/14 

 
Suma 120 / 120 

 

 

 

                        8.   Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów uczenia się: 

- konsultacje koncepcji do prac oraz podczas ich realizacji 

- realizacja prac wobec tematów obowiązujących w pracowni 

- postępy w studiowaniu 

- kontrola obecności 

- praca końcowa semestralna/roczna   

- zaliczenie semestralne, egzamin końcowy - udział w przeglądzie prac zrealizowanych 

w toku nauki 

 

5,0 – bardzo dobre rozumienie relacji między formą a treścią w sztuce oraz między 

teorią a praktyką w odniesieniu do doświadczeń rzeźbiarskich. Posiadanie umiejętności 

samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie projektowania i realizacji własnych 

prac, formułowania koncepcji artystycznych oraz wyboru i użycia  środków realizacji 

tych koncepcji połączone z umiejętnością wyboru kierunku własnej pracy artystycznej. 

Prezentowanie zrozumienia  dla permanentnej aktywności twórczej jako czynnika 

mającego znaczenie dla jakości własnej pracy artystycznej na styku z działaniami 

społecznymi.  

 

4,5 – jak wyżej z nieznacznymi niedociągnięciami  

 

4,0 - dobre rozumienie relacji między formą a treścią w sztuce oraz między teorią a 

praktyką w odniesieniu do doświadczeń rzeźbiarskich. Niepełne umiejętności: 

samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie projektowania i realizacji własnych 

prac, formułowania koncepcji artystycznych oraz wyboru i użycia  środków realizacji 

tych koncepcji a także wyboru kierunku własnej pracy artystycznej. Prezentowanie w 

stopniu dobrym zrozumienia  dla permanentnej aktywności twórczej jako czynnika 

mającego znaczenie dla jakości własnej pracy artystycznej na styku z działaniami 

społecznymi. 

 

3,5 – średni poziom rozumienia relacji między formą a treścią w sztuce oraz między 

teorią a praktyką w odniesieniu do doświadczeń rzeźbiarskich. Zadowalające 

umiejętności formułowania koncepcji artystycznych a także wyboru i użycia  środków 

realizacji tych koncepcji, samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie 

projektowania i realizacji własnych prac oraz wyboru kierunku własnej pracy 

artystycznej.  Prezentowanie w stopniu zadowalającym zrozumienia dla permanentnej 
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aktywności twórczej jako czynnika mającego znaczenie dla jakości własnej pracy 

artystycznej na styku z działaniami społecznymi. 

 

3,0 – podstawowe rozumienie relacji między formą a treścią w sztuce oraz między teorią 

a praktyką w odniesieniu do doświadczeń rzeźbiarskich. Elementarne umiejętności w 

zakresie: formułowania koncepcji artystycznych oraz wyboru i użycia środków realizacji 

tych koncepcji, podejmowania decyzji w sferze projektowania i realizacji własnych prac, 

a także wyboru kierunku własnej pracy artystycznej. Prezentowanie w stopniu 

elementarnym zrozumienia dla permanentnej aktywności twórczej jako czynnika 

mającego znaczenie dla jakości własnej pracy artystycznej na styku z działaniami 

społecznymi. 

 

2,0 – Niezadowalający poziom rozumienia relacji między formą a treścią w sztuce oraz 

między teorią a praktyką w odniesieniu do doświadczeń rzeźbiarskich. Brak 

umiejętności w kwestii: formułowania koncepcji artystycznych oraz wyboru i użycia 

środków realizacji tych koncepcji, podejmowania decyzji w zakresie projektowania i 

realizacji własnych prac oraz wyboru kierunku własnej pracy artystycznej. 

Niewykazywanie się zrozumieniem dla permanentnej aktywności twórczej jako 

czynnika mającego znaczenie dla jakości własnej pracy artystycznej na styku z 

działaniami społecznymi. 

 

 



WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

im. prof. Michała Iwaszkiewicza 

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU  

 

I. Informacje ogólne 
 
1. Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z historii wzornictwa, architektury i 
współczesnego design.  
 
2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 
 
3. Poziom i kierunek studiów: studia stacjonarne/niestacjonarne pierwszego stopnia, 
wzornictwo 
4. Rok studiów: I 
 
5. Semestr : 1,2 
 
6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: 60h studia stacjonarne i 36h studia niestacjonarne -  
wykład i konwersatorium  
 
7. Liczba punktów ECTS: 4 (I semestr -2 , II semestr-2) 
 
8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: prof. Władysław 
Wróblewski 
 
9.  Język wykładowy: polski 
 
II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć 
C1 Celem wykładów jest wprowadzenie studentów w problematykę procesów 

mających wpływ na rozwój myśli twórczej w projektowaniu architektury i 
wzornictwa. 

C2 Istotne w treści wykładów jest powiązanie budownictwa i produkcji 
przemysłowej co daje obraz współczesnego rozwoju cywilizacji światowej 
(nowe technologie i nowe materiały) 

C3 Na przykładzie biografii znanych twórców architektury i ogólnych 
trendów w budownictwie i designie, podkreślona zostaje rola i znaczenie 
adeptów artystycznych szkół projektowych 

C4 Historia architektury i wzornictwa na tle wydarzeń historycznych (2 
wojny światowe, systemy totalitarne) – pogłębienie wiedzy o ich 
znaczeniu dla ciągłości idei społecznych i artystycznych 

C5 Poprzez różnorodną tematykę wykładową  oczekuje się zainteresowania 
słuchacza pogłębieniem własnych studiów  

C6 Internet, biblioteki, koła naukowe – te formy aktywności zalecane jako 
uczestnictwo we własnym postrzeganiu współczesnej architektury i 



designu. 

 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

(jeśli obowiązują): podstawowa znajomość zagadnień związanych z historią 
architektury i design. 

 
3. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy 
Symbol 

efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_W01 Pogłębienie wiedzy o przeszłości 
zdarzeń związanych z powstaniem 
współczesnej ideologii urbanistycznej 
i architektonicznej oraz potrzeb i 
zapotrzebowań społecznych 

KW_W02 P6S_WG, 
P6S_WK 

K_W02 Pogłębienie znajomości historii 
przemian i rozwoju współczesnej 
architektury i estetyki otoczenia 
człowieka 

KW_W02 P6S_WG, 
P6S_WK 

K_W03 Świadomość przemian w 
projektowaniu uzależnionych od 
ogólnych wydarzeń światowych.  

KW_W04 P6S_WG 

 
Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 
Symbol 

efektu 

uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się 

Odniesienie do 
charakterystyk 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_U01 Świadomość konieczności 
poszerzania wiedzy teoretycznej o 
historii architektury i wzornictwa - 
adept kierunków artystyczno-
projektowych także dzięki 
znajomości zagadnień z historii 
wzornictwa i architektury staje się 
osobą autentycznie przygotowaną do 
samodzielnej pracy twórczej 

 

 

KW_U03 

P6S_UO 

 
Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 
Symbol 

Uczenia 
się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się 

Odniesienie do 
charakterystyk 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 



K_K01 Na podstawie historycznych 
przykładów działalności wybitnych 
twórców architektury i  design 
student pogłębia świadomość 
społecznego znaczenie działań 
twórczych. 

KW_K02 P6S_KR 

 
 

4. Treści programowe 
Symbol 

treści 
programowych 

Opis treści programowych Odniesienie  

do efektów 
uczenia się  

dla 
przedmiotu 

TP1 Wpływ zdarzeń związanych z wojnami 
światowymi na rozwój designu. 

K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_U01, 
K_K01 

TP2 Rola designera i architekta we współczesnym 
świecie 

K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_U01 

TP3 Kraje rozwinięte i kraje „na dorobku” – analiza 
działań architektów 

K_W01, 
K_W02, 
K_U01, 
K_K01 

TP4 Otoczenie człowieka – architektura zielona i 
ekologia designu 

K_W02, 
K_W03, 
K_U01, 
K_K01 

TP5 Społeczna rola designera – projektant i teoretyk K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_K01 

TP6 Kultura plastyczna – jaki jest udział projektanta 
w ogólnym obszarze sztuki 

K_W01, 
K_W03, 
K_U01, 
K_K01 

TP7 Plastiki – pytania i odpowiedzi K_W01, 
K_W02, 
K_U01, 
K_K01 

TP8 Aktualność teorii urbanistycznych wobec stanu 
populacji światowej 

K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 



K_U01, 
K_K01 

TP9 Znaczenie szkół artystycznych K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_U01, 
K_K01 

 
Literatura  

Koch. W „Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po 
czasy współczesne”.  Świat Książki 2017 
 
Hollindsworth M „Sztuka w dziejach człowieka”. Arkady 2006 
 
Huml I. Polska sztuka stosowana XX wieku, Warszawa 1978 
 
Bhaskaran L „Design XX wieku, Warszawa 2005 
 

5. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu  
Nie przewiduje się. 
 
8. Kalkulacja nakładu pracy studenta 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

dla 
przedmiotu 

Opis stosowanych form aktywności 

umożliwiające osiągniecie założonych 
efektów uczenia się 

Szacunkowa 

liczba godzin  

poświęcona  

na daną 
aktywność 

K_W01 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie  

25 

K_W02 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie  

25 

K_W03 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie  

25 

K_U01 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie  

25 

K_K01 Zapoznanie się z literaturą, wysłuchanie 
wykładu, udział w rozmowie  

20 

   

Suma godzin 120 

Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4 

 
9.Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów uczenia się: 
 
1. Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywności). 



2. Zaliczenie pisemne - referat 
3. Kontrola obecności. 
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WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

im. Prof. M. Iwaszkiewicza 

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU  

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej 

 

2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 

 

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne – Wzornictwo 

 

4. Rok studiów: III rok studiów I stopnia  

 

5. Semestr : zimowy 

 

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: 18 

 

7. Liczba punktów ECTS: 3 

 

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: Jacek Kasprzycki, magister 

 

9.  Język wykładowy: polski 

 

10. Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną (aktywna obecność i 2 eseje) 

 

11. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 2h 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć 

C1 zapoznanie studentów z wybranymi problemami sztuki współczesnej 

C2 dalsze, pogłębione rozwijanie wrażliwości na problemy formy i treści współczesnych 

dzieł sztuki 

C3 dalsze, pogłębione rozwijanie umiejętności problemowego ujmowania zjawisk i 

zagadnień z dziedziny historii sztuki współczesnej 

C4 zachęcanie studentów do aktywnego uczestnictwa w przejawach współczesnego 

życia artystycznego 

C5 próba rozwijania inwencji studentów, dotyczącej wykorzystania doświadczeń sztuki 

najnowszej do realizacji własnych wypowiedzi artystycznych i projektowych 

C6 orientacja w problematyce dotyczącej sztuki aktualnej 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują): 

wiadomości z Historii Sztuki ze studiów licencjackich; 

podstawowe wiadomości z zakresu Historii Sztuki XX wieku; 
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umiejętność tworzenia ujęć problemowych na poziomie doświadczeń 

 wypływających z napisania pracy licencjackiej. 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

Efekty kształcenia w odniesieniu do wiedzy 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_W01 wykazuje się znajomością zagadnień 

z zakresu historii sztuki,  architektury 

wnętrz i wzornictwa, posiada 

świadomość zmieniających się 

kontekstów i linii rozwojowych 

charakterystycznych dla tych 

dziedzin 

KW_W02 P6S_WG, P6S_WK 

K_W02 zna publikacje z dziedziny 

architektury wnętrz oraz historii 

sztuki. 

KW_W03 P6S_WG 

K_W03 ma wiedzę dotyczącą stylów w 

sztuce,  zna związaną z nimi 

terminologię 

KW_W04 P6S_WG 

 

Efekty kształcenia w odniesieniu do umiejętności 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_U01 potrafi wykorzystać wiedzę 

teoretyczną oraz praktyczną 

uzyskaną w toku studiów dla 

tworzenia własnych koncepcji 

artystycznych 

KW_U01 P6S_UW 

K_U02 umie działać w sposób 

autonomiczny, podejmując 

samodzielne decyzje przy realizacji 

prac artystycznych i projektowych 

KW_U03 P6S_UO 

K_U03 posiada umiejętność współdziałania 

z innymi osobami, doświadczenie w 

konsultacjach projektów z udziałem 

grupy studentów, jest przygotowany 

do pracy zespołowej.  

KW_U04 P6S_UK 
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K_U04 jest przygotowany oraz 

zmotywowany do rozwijania 

zdolności artystycznych i 

umiejętności projektowych  w 

samodzielnej pracy. 

KW_U06  
P6S_UU 

 

Efekty kształcenia w odniesieniu do kompetencji społecznych 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_K01 jest świadomy konieczności 

ustawicznego kształcenia 

KW_K01 P6S_KO 

 

 

4. Treści programowe 

Symbol 

treści 

programowych 

Opis treści programowych Odniesienie  

do efektów kształcenia  

dla przedmiotu 

(symbol efektów) 

TP1 periodyzacja sztuki po roku 1945 K_W02, K_W03, K_U01, 

K_U02, K_U03, K_U04, 

K_K01 

TP2 modernizm i postmodernizm K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U01, K_U02, 

K_U03, K_U04, K_K01 

TP3 kierunki sztuki nowoczesnej, od początku 

XX wieku mające wpływ na sztukę 

aktualną: kubizm, abstrakcja geometryczna, 

taszyzm, neoplastycyzm, popart i inne 

K_W01, K_W02, K_U02, 

K_U03, K_U04, K_K01 

TP4 wpływ filmu awangardowego na 

współczesną percepcję multimediów i 

reklamy 

K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U01, K_U02, 

K_U03, K_U04, K_K01 

TP5 polska awangarda międzywojenna, a 

współczesna sztuka polska 

K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U01, K_U02, 

K_U03 

TP6 orientacja w problematyce dotyczącej 

sztuki aktualnej 

K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U01, K_U02, 

K_U03, K_K01 

TP7 sztuka w przestrzeni publicznej K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U02, K_U03, 

K_U04, K_K01 

TP8 akcjonizm, body art, happening K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U01, K_U02, 

K_U03, K_U04, K_K01 

TP9 transawangarda lat 80. K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U01, K_U02, 

K_U03, K_U04 
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TP10 performance a teatr współczesny i dawny K_W01, K_W02, K_U02, 

K_U03, K_U04, K_K01 

TP11 wpływ nowoczesnych i współczesnych 

kierunków w malarstwie i innych mediach 

na scenografię teatralną  

K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U02, K_U03, 

K_U04, K_K01 

TP12 wpływ współczesnych kierunków w 

sztukach wizualnych na tendencje w 

projektowaniu odzieży 

K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U01, K_U02, 

K_U03 

TP13 aktualna grafika cyfrowa a tendencje 

awangardowe przed pierwszą wojną 

światową 

K_W01, K_W02, K_U01, 

K_U02, K_U03, K_U04, 

K_K01 

TP14 op art, pop art i street art, performance, brut 

art, land art, fluxus, arte povera, sztuka 

kinetyczna 

K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U01, K_U02, 

K_U03, K_U04, K_K01 

TP15 awangardowy film niszowy i 

eksperymentalna animacja – jej 

zastosowanie w sztuce użytkowej 

K_W01, K_W03, K_U01, 

K_U02, K_U03, K_U04, 

K_K01 

TP16 Unikalny wkład polskich artystów i 

teoretyków w sztukę światową (unizm, 

Partum, Sztuka kontekstualna, Roman 

Opałka, WFF, inni) 

K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U02, K_U03, 

K_U04, K_K01 

 

5. Literatura  

obowiązkowa: 

 

Irena Kossowska - Sztuka dwudziestolecia międzywojennego w Polsce (e-book) 

https://culture.pl/pl/artykul/sztuka-dwudziestolecia-miedzywojennego-w-polsce 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, czerwiec 2004  

 

Ireneusz J. Kamiński „Krótka historia pojęcia „awangarda”. Wolność i rebelia” (e-book) 

Roman Soroko - Film: Od awangardy do neoawangardy (e-book) 

Arteon 1999 

 

Piotr Piotrowski - Polska sztuka między totalitaryzmem a demokracją (e-book) 

https://culture.pl/pl/artykul/polska-sztuka-miedzy-totalitaryzmem-a-demokracja 

Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, grudzień 2004.  

 

Państwo wojny. Prace z kolekcji Galerii Wymiany (e-book) 

Publikacja towarzysząca wystawie, CSW Toruń 2012 

 

Jacek Kasprzycki - Polska sztuka przełomu wieków – e-book. Rozmowy w artystami i ludźmi 

sztuki. 2005. 

podstawowa: 

Piotr Piotrowski - Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, 

Poznań, Rebis, 1999, ISBN 83-7120-699-2 

Piotr Krakowski – O sztuce nowej i najnowszej. PWN, Warszawa 1984. 

https://culture.pl/pl/artykul/sztuka-dwudziestolecia-miedzywojennego-w-polsce
https://culture.pl/pl/artykul/polska-sztuka-miedzy-totalitaryzmem-a-demokracja
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Anda Rottenberg - Sztuka w Polsce 1945–2005. Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 

Warszawa 2005 

Urszula Czartoryska - Od pop artu do sztuki konceptualnej (1973) 

Wojciech Włodarczyk - Sztuka polska 1918-2000. Arkady 

Hodge Susie - Przewodnik po sztuce współczesnej. Arkady 

Bożena Kowalska - Od Impresjonizmu do konceptualizmu. Odkrycia Sztuki. Arkady. 

Warszawa 1989  

dodatkowa: 

 

Piotr Piotrowski - Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w 

latach 1945-1989, Poznań, Rebis, 2005, ISBN 83-7301-422-5 

 

Jerzy Ludwiński - Epoka błękitu, pisma wybrane, wyd. Otwarta Pracownia, Kraków 2005, 

ISBN 978-83-89280-29-9 

Jerzy Ludwiński - Sztuka w epoce postartystycznej i inne teksty pod red. Jarosława 

Kozłowskiego, wyd. ASP Poznań, BWA Wrocław, 2011, ISBN 978-83-88400-36-0. 

 

Hodge Susie - Krótka historia sztuki. Arkady 

 

Nikolas Pevsner - Pionierzy współczesności,Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1978 

 

Piotr Piotrowski - Galeria odNOWA 1964-1969 (katalog wystawy), Poznań, Muzeum 

Narodowe, 1993, ISBN 83-85296-08-5 

 

Andrzej Turowski - Konstruktywizm polski. Próba rekonstrukcji nurtu (1921-1934), Wrocław 

1981. 

 

Andrzej Turowski- W kręgu konstruktywizmu, Warszawa 1979. 

Christa Baumgarth - Futuryzm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1978. 

 

Zofia Baranowicz - Polska awangarda artystyczna 1918-1939. Wydawnictwa Artystyczne i 

Filmowe 1975 

 

Andrzej Turowski - Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce 

polskiej, Kraków 2000. 

 

Wybrane katalogi z wystaw sztuki współczesnej 

 

poszczególne numery czasopisma Artluk 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu  

Tak 

 

7. Kalkulacja nakładu pracy studenta 

Symbol Opis stosowanych form aktywności Szacunkowa 
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efektu 

kształcenia 

dla przedmiotu 

umożliwiające osiągniecie założonych efektów 

kształcenia 

liczba godzin  

poświęcona  

na daną aktywność 

K_W01, 

K_W02 

K   konwersatoria 4 

K_W03, 

K_W04 

Pr  prezentacje multimedialne 16 

K_U01, K_U02 W  przykłady połączone z dyskusją 2 

K_U03, K_K01       wizyty w galeriach sztuki 2 

K_U04       lektury (poza zajęciami z wykładowcą) 32 

K_W01       sprawdziany wiedzy studentów 4 

Suma godzin 60 (18 na zajęciach) 

Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 

 

                        9.Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów kształcenia: 

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywności) 

Końcowe zaliczenie pisemne/ustne 

Kontrola obecności 
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WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 

im. Prof. M. Iwaszkiewicza 

 

SYLABUS  PRZEDMIOTU  

 

I. Informacje ogólne 

 

1. Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej 

 

2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 

 

3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne – Wzornictwo 

 

4. Rok studiów: III rok studiów I stopnia  

 

5. Semestr : zimowy 

 

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: 30 

 

7. Liczba punktów ECTS: 3 

 

8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: Jacek Kasprzycki, magister 

 

9.  Język wykładowy: polski 

 

10. Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną (aktywna obecność i 2 eseje) 

 

11. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 2h 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć 

C1 zapoznanie studentów z wybranymi problemami sztuki współczesnej 

C2 dalsze, pogłębione rozwijanie wrażliwości na problemy formy i treści współczesnych 

dzieł sztuki 

C3 dalsze, pogłębione rozwijanie umiejętności problemowego ujmowania zjawisk i 

zagadnień z dziedziny historii sztuki współczesnej 

C4 zachęcanie studentów do aktywnego uczestnictwa w przejawach współczesnego 

życia artystycznego 

C5 próba rozwijania inwencji studentów, dotyczącej wykorzystania doświadczeń sztuki 

najnowszej do realizacji własnych wypowiedzi artystycznych i projektowych 

C6 orientacja w problematyce dotyczącej sztuki aktualnej 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują): 

wiadomości z Historii Sztuki ze studiów licencjackich; 

podstawowe wiadomości z zakresu Historii Sztuki XX wieku; 
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umiejętność tworzenia ujęć problemowych na poziomie doświadczeń 

 wypływających z napisania pracy licencjackiej. 

 

 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

Efekty kształcenia w odniesieniu do wiedzy 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_W01 wykazuje się znajomością zagadnień 

z zakresu historii sztuki,  architektury 

wnętrz i wzornictwa, posiada 

świadomość zmieniających się 

kontekstów i linii rozwojowych 

charakterystycznych dla tych 

dziedzin 

KW_W02 P6S_WG, P6S_WK 

K_W02 zna publikacje z dziedziny 

architektury wnętrz oraz historii 

sztuki. 

KW_W03 P6S_WG 

K_W03 ma wiedzę dotyczącą stylów w 

sztuce,  zna związaną z nimi 

terminologię 

KW_W04 P6S_WG 

 

Efekty kształcenia w odniesieniu do umiejętności 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_U01 potrafi wykorzystać wiedzę 

teoretyczną oraz praktyczną 

uzyskaną w toku studiów dla 

tworzenia własnych koncepcji 

artystycznych 

KW_U01 P6S_UW 

K_U02 umie działać w sposób 

autonomiczny, podejmując 

samodzielne decyzje przy realizacji 

prac artystycznych i projektowych 

KW_U03 P6S_UO 

K_U03 posiada umiejętność współdziałania 

z innymi osobami, doświadczenie w 

konsultacjach projektów z udziałem 

grupy studentów, jest przygotowany 

do pracy zespołowej.  

KW_U04 P6S_UK 



 3 

K_U04 jest przygotowany oraz 

zmotywowany do rozwijania 

zdolności artystycznych i 

umiejętności projektowych  w 

samodzielnej pracy. 

KW_U06  
P6S_UU 

 

Efekty kształcenia w odniesieniu do kompetencji społecznych 

Symbol 

efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia się Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów uczenia 

się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_K01 jest świadomy konieczności 

ustawicznego kształcenia 

KW_K01 P6S_KO 

 

 

4. Treści programowe 

Symbol 

treści 

programowych 

Opis treści programowych Odniesienie  

do efektów kształcenia  

dla przedmiotu 

(symbol efektów) 

TP1 periodyzacja sztuki po roku 1945 K_W02, K_W03, K_U01, 

K_U02, K_U03, K_U04, 

K_K01 

TP2 modernizm i postmodernizm K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U01, K_U02, 

K_U03, K_U04, K_K01 

TP3 kierunki sztuki nowoczesnej, od początku 

XX wieku mające wpływ na sztukę 

aktualną: kubizm, abstrakcja geometryczna, 

taszyzm, neoplastycyzm, popart i inne 

K_W01, K_W02, K_U02, 

K_U03, K_U04, K_K01 

TP4 wpływ filmu awangardowego na 

współczesną percepcję multimediów i 

reklamy 

K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U01, K_U02, 

K_U03, K_U04, K_K01 

TP5 polska awangarda międzywojenna, a 

współczesna sztuka polska 

K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U01, K_U02, 

K_U03 

TP6 orientacja w problematyce dotyczącej 

sztuki aktualnej 

K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U01, K_U02, 

K_U03, K_K01 

TP7 sztuka w przestrzeni publicznej K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U02, K_U03, 

K_U04, K_K01 

TP8 akcjonizm, body art, happening K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U01, K_U02, 

K_U03, K_U04, K_K01 

TP9 transawangarda lat 80. K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U01, K_U02, 

K_U03, K_U04 
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TP10 performance a teatr współczesny i dawny K_W01, K_W02, K_U02, 

K_U03, K_U04, K_K01 

TP11 wpływ nowoczesnych i współczesnych 

kierunków w malarstwie i innych mediach 

na scenografię teatralną  

K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U02, K_U03, 

K_U04, K_K01 

TP12 wpływ współczesnych kierunków w 

sztukach wizualnych na tendencje w 

projektowaniu odzieży 

K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U01, K_U02, 

K_U03 

TP13 aktualna grafika cyfrowa a tendencje 

awangardowe przed pierwszą wojną 

światową 

K_W01, K_W02, K_U01, 

K_U02, K_U03, K_U04, 

K_K01 

TP14 op art, pop art i street art, performance, brut 

art, land art, fluxus, arte povera, sztuka 

kinetyczna 

K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U01, K_U02, 

K_U03, K_U04, K_K01 

TP15 awangardowy film niszowy i 

eksperymentalna animacja – jej 

zastosowanie w sztuce użytkowej 

K_W01, K_W03, K_U01, 

K_U02, K_U03, K_U04, 

K_K01 

TP16 Unikalny wkład polskich artystów i 

teoretyków w sztukę światową (unizm, 

Partum, Sztuka kontekstualna, Roman 

Opałka, WFF, inni) 

K_W01, K_W02, 

K_W03, K_U02, K_U03, 

K_U04, K_K01 

 

5. Literatura  

obowiązkowa: 

 

Irena Kossowska - Sztuka dwudziestolecia międzywojennego w Polsce (e-book) 

https://culture.pl/pl/artykul/sztuka-dwudziestolecia-miedzywojennego-w-polsce 

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, czerwiec 2004  

 

Ireneusz J. Kamiński „Krótka historia pojęcia „awangarda”. Wolność i rebelia” (e-book) 

Roman Soroko - Film: Od awangardy do neoawangardy (e-book) 

Arteon 1999 

 

Piotr Piotrowski - Polska sztuka między totalitaryzmem a demokracją (e-book) 

https://culture.pl/pl/artykul/polska-sztuka-miedzy-totalitaryzmem-a-demokracja 

Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, grudzień 2004.  

 

Państwo wojny. Prace z kolekcji Galerii Wymiany (e-book) 

Publikacja towarzysząca wystawie, CSW Toruń 2012 

 

Jacek Kasprzycki - Polska sztuka przełomu wieków – e-book. Rozmowy w artystami i ludźmi 

sztuki. 2005. 

podstawowa: 

Piotr Piotrowski - Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, 

Poznań, Rebis, 1999, ISBN 83-7120-699-2 

Piotr Krakowski – O sztuce nowej i najnowszej. PWN, Warszawa 1984. 

https://culture.pl/pl/artykul/sztuka-dwudziestolecia-miedzywojennego-w-polsce
https://culture.pl/pl/artykul/polska-sztuka-miedzy-totalitaryzmem-a-demokracja
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Anda Rottenberg - Sztuka w Polsce 1945–2005. Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 

Warszawa 2005 

Urszula Czartoryska - Od pop artu do sztuki konceptualnej (1973) 

Wojciech Włodarczyk - Sztuka polska 1918-2000. Arkady 

Hodge Susie - Przewodnik po sztuce współczesnej. Arkady 

Bożena Kowalska - Od Impresjonizmu do konceptualizmu. Odkrycia Sztuki. Arkady. 

Warszawa 1989  

dodatkowa: 

 

Piotr Piotrowski - Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w 

latach 1945-1989, Poznań, Rebis, 2005, ISBN 83-7301-422-5 

 

Jerzy Ludwiński - Epoka błękitu, pisma wybrane, wyd. Otwarta Pracownia, Kraków 2005, 

ISBN 978-83-89280-29-9 

Jerzy Ludwiński - Sztuka w epoce postartystycznej i inne teksty pod red. Jarosława 

Kozłowskiego, wyd. ASP Poznań, BWA Wrocław, 2011, ISBN 978-83-88400-36-0. 

 

Hodge Susie - Krótka historia sztuki. Arkady 

 

Nikolas Pevsner - Pionierzy współczesności,Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1978 

 

Piotr Piotrowski - Galeria odNOWA 1964-1969 (katalog wystawy), Poznań, Muzeum 

Narodowe, 1993, ISBN 83-85296-08-5 

 

Andrzej Turowski - Konstruktywizm polski. Próba rekonstrukcji nurtu (1921-1934), Wrocław 

1981. 

 

Andrzej Turowski- W kręgu konstruktywizmu, Warszawa 1979. 

Christa Baumgarth - Futuryzm, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1978. 

 

Zofia Baranowicz - Polska awangarda artystyczna 1918-1939. Wydawnictwa Artystyczne i 

Filmowe 1975 

 

Andrzej Turowski - Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce 

polskiej, Kraków 2000. 

 

Wybrane katalogi z wystaw sztuki współczesnej 

 

poszczególne numery czasopisma Artluk 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu  

Tak 

 

7. Kalkulacja nakładu pracy studenta 

Symbol Opis stosowanych form aktywności Szacunkowa 
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efektu 

kształcenia 

dla przedmiotu 

umożliwiające osiągniecie założonych efektów 

kształcenia 

liczba godzin  

poświęcona  

na daną aktywność 

K_W01, 

K_W02 

K   konwersatoria 4 

K_W03, 

K_W04 

Pr  prezentacje multimedialne 16 

K_U01, K_U02 W  przykłady połączone z dyskusją 2 

K_U03, K_K01       wizyty w galeriach sztuki 2 

K_U04       lektury (poza zajęciami z wykładowcą) 32 

K_W01       sprawdziany wiedzy studentów 4 

Suma godzin 60 (30 na zajęciach) 

Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 2 

 

                        9.Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów kształcenia: 

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywności) 

Końcowe zaliczenie pisemne/ustne 

Kontrola obecności 

 


