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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 i kultury 
 
2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 
 
3. Poziom i kierunek studiów: studia stacjonarne/niestacjonarne drugiego stopnia, 
wzornictwo 
 
4. Rok studiów: I 
 
5. Semestr : 2 
 
6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: 30h studia stacjonarne, 18h 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 Zdobycie wiedzy o wybranych społecznych i politycznych aspektach 
funkcjonowania współczesnej sztuki i kultury w Polsce i na świecie.   

C2 Zapoznanie ze współczesną twórczością artystyczną zaangażowaną 
społecznie i politycznie. 

C3 Zapoznanie ze szczególnie symptomatycznymi przypadkami konfliktów 
społecznych wokół sztuki i kultury współczesnej. 

C4 Wskazanie na zainteresowanie sztuki po II wojnie światowej kwestiami 
dotyczącymi funkcjonowania jednostki, społeczeństwa i władzy. 

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

C6  Uchwycenie momentu przenikania kultury wysokiej i pop kultury, na styku 
której pojawiają się nowe formy działań artystycznych 

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

obowiązują): -znajomość stylów i kierunków w sztuce przełomu XIX i XX wieku, wraz 
z nowymi mediami po 2 drugiej Wojnie Światowej    
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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 Znajomość sztuki współczesnej i innych 
tekstów kultury zaangażowanych społecznie 
i politycznie. 

KW2_W02 P7S_WG, 
P7S_WK 

K_W02 Znajomość różnorodnych aspektów 
funkcjonowania sztuki współczesnej w 
społeczeństwie. 

KW2_W02 P7S_WG, 
P7S_WK 

K_W03 Znajomość zagadnień społecznych i 
politycznych poruszanych w sztuce i kulturze 
współczesnej. 

KW2_W02, 
KW2_W04 

P7S_WG, 
P7S_WK 

K_W04 Znajomość dzieł i sylwetek artystów 
szczególnie istotnych w kontekście 
społecznego odbioru sztuki. 

KW2_W02, 
KW2_W04 

P7S_WG, 
P7S_WK 

K_W05 Znajomość kontekstów historycznych, 
politycznych i społecznych funkcjonowania 
kultury i sztuki. 

KW2_W02 P7S_WG, 
P7S_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 odczytywania złożoności 
problemu funkcjonowania sztuki w 
społeczeństwie. 

KW2_U01 P7S_UW 

K_U02 Umiejętność scharakteryzowania ideowego 
i ideologicznego zaangażowania sztuki 
współczesnej. 

KW2_U01, 
KW2_U10 

P7S_UW, 

P7S_UK 

K_U03 Umiejętność analizy zjawisk sztuki 
współczesnej w kontekście kulturowym i 
społecznym. 

KW2_U01, 
KW2_U02 

P7S_UW 

K_U04 Umiejętność określenia przeciwstawnych 
racji i sprzeczności w społecznym dyskursie 
o sztuce. 

KW2_U08 P7S_UK 

K_U05 Umiejętność samodzielnego odszukiwania KW2_U06 P7S_UU 
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informacji dotyczących sztuki i kultury. 

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_Ko1 Świadomość istnienia szerokiej literatury 
przedmiotu i umiejętność wyszukiwania w 
niej informacji oraz ich analizy 

KW2_K01 P7S_KO 

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

KW2_K05 P7S_KK 

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

KW2_K04 P7S_KK 

 
 

4. Treści programowe 

Symbol 

treści 
programowych 

 

 

 

Opis treści programowych 

Odniesienie 

do efektów 
uczenia się 

dla 
przedmiotu 

TP1 Malarstwo metafizyczne Giorgio de Chirico – próby 
analiz hermeneutycznych. 

K_W01, 
K_W03, 
K_W05,  
K_U04, K_K02 

TP2 Peggy Guggenheim – historia kolekcjonerki sztuki 
awangardowej. 

K_W01, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05,  
K_U04 

TP3 Malarstwo symboliczne Jacka Malczewskiego – 
analizy wybranych dzieł. 

K_W01, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05,  
K_U02,K_U04, 
K_U05 

TP4 Fotografia jako sztuka. K_W01, 
K_W03, 
K_U02,K_U04,  
K_K01 

TP5 Współczesna sztuka i kultura popularna a religia. K_W01, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05,  
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K_U02, K_U04 

TP6 Ciało w sztuce współczesnej. K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05,  
K_U01,K_U02, 
K_U04 

TP7 Konstruktywizm a sztuka użytkowa. K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05,  
K_U01,K_U03 

TP8 Street art. Sztuka w przestrzeni publicznej – mural, 
graffiti. 

K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05,  
K_U01,K_U03 

TP9 Rynek sztuki – rekordy, skandale i kontrowersje. K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05,  
K_U03 

 
5. Literatura podstawowa: 

 
- De Chirico, Teksty o sztuce, Wydawnictwa Uniwersytetu Waszawskiego, 2011. 

- Gralińska  Toborek Agnieszka, Graffiti i street art.- słowo, obraz, działanie, Łódź, 2019. 

- Gill Anton, Peggy Guggenheim, Życie uzależni0ne od sztuki, Warszawa, 2002. 

- Whitney Chadwick, Kobiety, sztuka i społeczeństwo, Poznań 2015 (fragmenty). 

- Grzegorz Dziamski, Sztuka po końcu sztuki. Sztuka początku XXI wieku, Poznań 2012 

(wybrane rozdziały). 

- Izabela Kowalczyk, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., Warszawa 2002 

(fragmenty). 

- Andzej Turowski, Konstruktywizm polski. Próba rekonstrukcji nurtu (1921-1934), 

Ossolineum, Wrocław 1981 

Literatura dodatkowa: 

- Ewa Domańska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej 
humanistyce, Poznań 2006 (fragmenty). 

- Grzegorz Dziamski, Awangarda po awangardzie. Od neoawangardy do postmodernizmu, 
Poznań 1995 (fragmenty). 
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- Izabela Kowalczyk, Matki-Polki, Chłopcy i Cyborgi... Sztuka i feminizm w Polsce, Poznań 
2010 (fragmenty). 

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 

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 

7/6 

K_K02 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu. 7/5 

K_K03 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu. 7/4 

Suma godzin 95/65 

Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3 

 
 

                        9.Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów kształcenia: 
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1. Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywności). 
2. Napisanie eseju i ustna wypowiedź na temat eseju. 
3. Kontrola obecności. 
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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 drugiego 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 
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- przygotowanie do indywidualnej i zespołowej pracy twórczo-artystycznej w zakresie 

pracy  designerskiej; 

- stymulowanie wyobraźni i widzenia artystycznego; 

- rozwijanie indywidualnej - twórczej świadomości, umiejętności projektowania oraz 

zdolności kreatywnych działań sensotwórczych 

 

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

(jeśli obowiązują): 

 

- kompetencje wyniesione ze studiów I stopnia odnoszące się do cech danego kierunku 

st. II stopnia 

- umiejętności pracy studyjnej z natury i wyobraźni 

- wiedza o sztuce wyniesiona z toku nauki studiów I stopnia 

 

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 

KW2_W01 P7S_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 

formułowania 

koncepcji 

artystycznych oraz 

KW2_U01 

KW2_U02 

P7S_UW 

P7S_UW 
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wyboru i użycia 

środków realizacji 

tych koncepcji 

K_U02 umiejętność wyboru 
kierunku własnej 
pracy artystycznej 

KW2_U07 P7S_UO 

K_U03 rozumienie relacji 
między formą a 
treścią w sztuce 

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

KW_K04 PS6S_KK 

K_K02 zrozumienie 
znaczenia 
permanentnej 
aktywności 
twórczej dla jakości 
własnej pracy 
artystycznej 

KW_K02 P6S_KR 

K_K03 samodzielność na 
styku praktyki 
artystycznej z 
działaniami 
społecznymi 

KW_K03 P6S_KO 

 

 

4. Treści programowe 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych Odniesienie  
do efektów 
kształcenia  

dla przedmiotu 

(symbol efektów) 

TP_01 "Postać w relacji do otoczenia" K_W01, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
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K_K01, K_KU02 

 
TP_02 "Odmienne kompozycje wobec jednej 

"inscenizacji" 

a). przemieszczenia - obraz z kilku kadrów",  

b). na inny temat" - kolejne obrazy 

 
K_W01, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_K01, K_KU02 

 

TP_03 "Malarstwo na przedmiotach" K_W01, K_U01, 
K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K02 

 
TP_04 "Szablon - mimikra - multiplikacja" 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 Kompozycja z rebusem K_W01, K_U01, 

K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K02 

 
TP_07 Temat własny K_W01, K_U01, 

K_U02, K_U03, 
K_K01, K_K02, 
K_K03 

 
 

 

5. Literatura  

Literatura obowiązkowa: 
 
J. Berger, Sposoby widzenia; wydawnictwo Aletheia, 2008r. 

R. Barthes, Światło obrazu; wydawnictwo Aletheia, 2011r. 

J. Baudrillard, Symulakry i symulacje. Wydawnisctwo Sic!, 2005r. 

Literatura uzupełniająca: 
 
S. Zizek, Patrząc z ukosa, wydawnictwo Aletheia, 2018r. 

W. Benjamin, Pasaże, Wydawnictwo Literackie, 2009r. 
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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/ 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 semestralna/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 

formułowania koncepcji artystycznych oraz wyboru i użycia środków realizacji tych 

koncepcji połączone z umiejętnością podejmowania decyzji odnośnie kierunku własnej 

pracy artystycznej. Wykazywanie się krytyczną postawą poznawczą oraz umiejętnością 

oceny własnej i cudzej pracy artystycznej. Prezentowanie zrozumienia  dla 
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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: 

formułowania koncepcji artystycznych oraz wyboru i użycia środków realizacji tych 

koncepcji, a także podejmowania decyzji, co do 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 

formułowania koncepcji artystycznych oraz wyboru i użycia środków realizacji tych 

koncepcji, a także podejmowania decyzji odnośnie 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 formułowania koncepcji artystycznych oraz wyboru i użycia środków realizacji 

tych koncepcji, a także w sferze podejmowania decyzji, co do 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 formułowania koncepcji artystycznych oraz wyboru i użycia środków 

realizacji tych koncepcji, a także w sferze decydowania o 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 II-stopnia, Wzornictwo  

 

4. Rok studiów: I 

 

5. Semestr : I, II 

 

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

zajęcia praktyczne 

 

7. Liczba punktów ECTS: 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 w konstruowaniu serii projektów komputerowych 
C2 Rozwijanie umiejętności komputerowych służących  wybranej konwencji i 

tematyce. 
C2 Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej oraz umiejętności 

doboru odpowiednich środków artystycznych.    
C4 Wykorzystanie kreatywności wynikającej z uprawiania projektowania w 

twórczości komputerowej. 
 

 

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

(jeśli obowiązują): Wiedza i umiejętności z zakresu kompozycji, podstawowe 

wiadomości na temat kolorów RGB i CMYK, podstawowa umiejętność projektowania 
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komputerowego, kreacyjność w podejmowaniu interesujących tematów projektowych, 

podstawowe wiadomości w zakresie programó komputerowych. 

 

3. 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 Ma wiedzę dotyczącą realizacji 
projektowania komputerowego   

KW2_W04 P7S_WG 

K_W02 Posiada znajomość różnorodnych 
programów komputerowych 

KW2_W04 P7S_WG 

K_W03 Zna publikacje związane z 
zakresu wzornictwa. Dostrzega 
powiązania teorii z działalnością 
praktyczną 

KW2_W01 P7S_WG 

 

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 Umie dokonać wyboru 
właściwych  programów w 
trakcie realizacji prac 
projektowych 

KW2_W03 P7S_WO 

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

KW2_W03 P7S_WO 

K_U03 Potrafi rozwijać zdobyte 
umiejętności projektowania 
komuterowego 

KW2_W06 P7S_UU 

K_U04 Posiada doświadczenie w 
realizacji różnorodnych prac 
z projektowania 
komputerowego.  

KW2_W10 P7S_UK 
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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 Posiada potrzebę pracy nad 
rozwojem swojej osobowości 
artystycznej 

KW2_K01 P7S_KO 

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

KW2_K03 P7S_KR 

K_K03 Umie podjąć refleksję nad wynikami 
swoich działań twórczych, posiada 
umiejętność samokrytyki oraz 
refleksji na temat działań twórczych 
innych osób 

KW2_K04 P7S_KK 

 

4. Treści programowe 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych 
(II,III,IV) 

Odniesienie  
do efektów 
kształcenia  

dla przedmiotu 
(symbol 
efektów) 

TP1 Kompozycja w projektowaniu – strony www, 

katalogu. 

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  
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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 
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 

kształcenia 
dla 

przedmiotu 

Opis stosowanych form aktywności 
umożliwiające osiągniecie założonych 

efektów kształcenia 
 
 

Szacunkowa 
liczba godzin  
poświęcona  

na daną 
aktywność 

EK1, EK2, EK3, 
EK4, 
EK5, EK6, EK7, 

K8,  EK9, EK10,   

II 
rok 

  

Uczestnictwo w zajęciach, korektach  i 

konsultacjach 

60   

      Indywidualne praca w domu 45   

      Czytanie zalecanej literatury 10   

Zwiedzane wystaw 5   

Suma godzin 120   

Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 4        

 

8.   Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów kształcenia: 

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: Projektowanie produktu 
 
2.Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy-pracownia dyplomowa 
 
3.Poziom i kierunek studiów: stacjonarne/niestacjonarne studia II-go stopnia, 
Wzornictwo    
 
4.Rok studiów:  I, II,   
 
5.Semestr : I, II, III, IV 
 
6.Liczba i rodzaj godzin zajęć:  stacjonarne -360h/niestacjonarne 216h - zjęcia 
pracowniane 
 
7.Liczba punktów ECTS:  I rok– 10, II rok- 40 – pracownia dyplomowa 
 
8.Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: prof. Władysław Wróblewski,  

 

9. Język wykładowy: polski  

 

II. Informacje szczegółowe 

1.Cele zajęć 

C1    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. 
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. 
 

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. 
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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 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 

KW2_W01 
KW2_W04 
 

P7S_WG 
P7S_WG 

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

KW2_W03 P7S_WG 

K_W03 Posiada swobodę i 
niezależność 
wypowiedzi 
artystycznej 

KW2_W05 P7S_WG 

K_W04 Zna formy zachowań 
związane z publicznymi 
prezentacjami własnych 
dokonań. 

KW2_W05 P7S_WG 

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

KW2_W05 P7S_WG 

 
Efekty uczenia się  w odniesieniu do umiejętności 
Symbol Opis efektów uczenia się  Odniesienie do Odniesienie do 
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efektu 
uczenia 

się  

kierunkowych efektów 
uczenia się 

charakterystyk Polskiej 
Ramy Kwalifikacji  

K_U01 Dokumentowanie 
własnych dokonań 
twórczych. 

KW2_U03 P7S_UO 

K_U02 Profesjonalne 
prezentowanie 
poglądów, dokonań 
twórczych. 

KW2_U12 P7S_UK 

K_U03 Znajomość sposobu 
dobrej komunikacji z 
otoczeniem 

KW2_U07 P7S_UO 

K_U04 Zapoznanie się z 
metodami pracy własnej 

KW2_U07 P7S_UO 

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 

KW2_U06 P7S_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, 

 

  KW2_K03                                                        P7S_KR 
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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 magisterskie: 

 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_W02, 
K_W03, 
K_U01, K_U03, 
K_U04, K_K01 
 

TP2 II rok – studia magisterskie: 

Dobór tematów własny. Studenci przygotowują 

tematy indywidualnie. Inspirację czerpią z 

otoczenia, z różnych dziedzin sztuki, podpierając 

się własnym  doświadczeniem w pracy twórczej. 

K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U02,  
K_U05 
  

Symbol 

treści 

programowych 

  

Semestr letni 

Odniesienie  
do efektów 
uczenia się 
dla 
przedmiotu 
(symbol 
efektów) 

TP1 I rok – studia magisterskie: 

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_W02, 
K_W03, 
K_U01, K_U03, 
K_U04, K_K01 
 

TP2 II rok – studia magisterskie:  

Dobór tematów własny. Studenci przygotowują 

tematy indywidualnie. Inspirację czerpią z 

otoczenia, z różnych dziedzin sztuki, podpierając 

się własnym  doświadczeniem w pracy twórczej. 

K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U02,  
K_U05 
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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 

kształcenia 
dla przedmiotu 

Opis stosowanych form aktywności 
umożliwiające osiągniecie założonych efektów 

kształcenia 

Szacunkowa 
liczba godzin  
poświęcona  

na daną 
aktywność 

 
I ROK    
   
K_W01 indywidualne konsultacje   100/60 
K_W02 ćwiczenia warsztatowe 70/40 
K_W03 przygotowanie do zajęć   50 
K_W04 czytanie zaleconej literatury 40 
K_W05 praca w zespole 30 
K_U01 wypowiedz artystyczna 30 
K_U02 publiczna prezentacja własnych dokonań 30 
K_U03 wykorzystywanie twórczego myślenia 40 
K_U04 wykorzystywanie twórczej pracy 50 
K_U05 umiejętność współpracy, praca zespołowa 20 
K_K)1 poznawanie różnych technik artystycznych 40 

Suma godzin 510/440 
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 10 

II ROK   
   
K_W01 indywidualne konsultacje   120/80 
K_W02 ćwiczenia warsztatowe 100/60 
K_W03 przygotowanie do zajęć   100 
K_W04 czytanie zaleconej literatury 60 
K_W05 praca w zespole 40 
K_U01 wypowiedz artystyczna 100 
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K_U02 publiczna prezentacja własnych dokonań 60 
K_U03 wykorzystywanie twórczego myślenia 70 
K_U04 wykorzystywanie twórczej pracy 80 
K_U05 umiejętność współpracy, praca zespołowa 60 
K_K)1 poznawanie różnych technik artystycznych 50 

Suma godzin 840/760 
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 40 

 

8.Kryteria i metody oceny realizacji zamierzonych efektów kształcenia:  

Podsumowaniem efektów kształcenia 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:   Witraż 

 

2. Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy/pracownia dyplomowa 

 

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

 

4. Rok studiów: I, II, III 

 

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

 

6. Typ zajęć i liczba godzin: 

 - wykład/ćwiczenia/warsztaty 

 - liczba godzin: 108 

 

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

 

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

Wojciech Sadley / profesor 

Grażyna Walter / magister 

9.  Język wykładowy:  polski 

10.  Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną (aktywna obecność na zajęciach, 

wykonanie projektów i realizacji) 

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

II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć 

Celem zajęć jest rozwinięcie wyobraźni przestrzennej studenta. Nabycie przez 

niego umiejętności związanych z zaprojektowaniem witraży. Rozwinięcie 

umiejętności abstrakcyjnego myślenia. Nabycie umiejętności wypowiedzi 

plastycznej w innej materii, jaką w tym przypadku jest szkło. Nabycie 

wiadomości w podstawowym zakresie techniki wykonywania witraży i 

technologii szkła. Rozwinięcie umiejętności podejmowania samodzielnych 

decyzji odnośnie projektowania i realizacji witraży. Przygotowanie do 

publicznej prezentacji własnych dokonań. 

 

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

(jeśli obowiązują): 
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Znajomość podstawowych wiadomości z zakresu historii sztuki i kompozycji. 

Wyobraźnia przestrzenna 

 

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

społecznych 

Efekty uczenia się w odniesieniu do wiedzy                                                            

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia się    

dla  przedmiotu 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

 K_W01 Ma podstawową wiedzę dotyczącą 

realizacji prac artystycznych związanych 

ze studiowanym kierunkiem studiów i 

specjalnością oraz wiedzę dotyczącą 

środków ekspresji i umiejętności 

warsztatowych pokrewnych dyscyplin 

artystycznych 

KW_W01 P6S_WG 

K_W02 Zna określony zakres problematyki 

związanej z technologiami stosowanymi 

w dziedzinie witraży (w ujęciu 

całościowym) i jest świadoma rozwoju 

technologicznego związanego ze 

studiowanym kierunkiem studiów   

KW_W05 P6S_WG 

K_W03 Zna powiązania i zależności pomiędzy 

teoretycznymi i praktycznymi 

elementami związanymi ze studiowanym 

kierunkiem studiów 

KW_W08 P6S_WG, 

P6S_WK 

K_W04 Zna podstawy swobodnej i niezależnej 

wypowiedzi artystycznej. 

KW_W06 P6S_WG 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do umiejętności 

 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia się 

dla przedmiotu 

Odniesienie do 

kierunkowych 

Odniesienie do 

charakterystyk 



 

 

 3 

efektów 

uczenia się 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_U01 Potrafi tworzyć i realizować własne 

koncepcje artystyczne oraz dysponować 

umiejętnościami potrzebnymi do ich 

wyrażenia 

KW_U05 P6S_UW  

K_U02 Potrafi świadomie posługiwać się 

właściwą techniką i technologią w trakcie 

realizacji  witraży. 

KW_U07 P6S_UW, P6S_UU 

K_U03 Posiada szeroki zakres umiejętności 

warsztatowych umożliwiających 

realizację własnych koncepcji 

artystycznych 

KW_W05 P6S_UW 

K_U04 Opanował efektywne techniki ćwiczenia 

umiejętności warsztatowych, 

umożliwiające ciągły rozwój poprzez 

samodzielną pracę. 

KW_W06 P6S_UW 

K_U05 Posiada doświadczenie w realizowaniu 

własnych działań artystycznych opartych 

na zróżnicowanych stylistycznie 

koncepcjach wynikających ze 

swobodnego i niezależnego 

wykorzystywania wyobraźni, intuicji i 

emocjonalności    

KW_W07 P6S_UW, P6S_UU 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia się dla 

przedmiotu 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 

Kwalifikacji 

K_K01     Samodzielnie podejmuje niezależne 

prace, wykazując się umiejętnościami 

zbierania, analizowania i interpretowania 

informacji, rozwijania idei i formułowania 

krytycznej argumentacji oraz 

wewnętrzną motywację i umiejętność 

KW_K02 

KW_K04 

P6S_KR 

P6S_KK 
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organizacji pracy 

K_K02 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe 

życie. 

KW_K01 P6S_KO 

K_K03 Ma świadomość własnego 

indywidualnego sposobu 

komunikowania.  

KW_K05 P6S_KK 

K_K04 Widzi potrzebę ochrony własności w 

obrębie działań artystycznych. 

KW_K06 P6S_KR 

P6S_KO 

 

 

4. Treści programowe 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych Odniesienie  
do efektów 
uczenia się  

dla 
przedmiotu 

(symbol 
efektów) 

TP_01 I rok – studiów licencjackich - semestr zimowy: 
- Wykonanie projektów witraży do wybranego  
miejsca z uwzględnieniem tematu: „Pory dnia 
(brzask, świt …)”. 
- Nauka cięcia szkła. 
- Nauka wykonywania witraży na podstawie 
zatwierdzonego przez prowadzącego pracownię 
projektu. 
- Przedstawienie wizualizacji komputerowej 
miejsca zaproponowanego do zamontowania 
witraży (format A4). 

K_W01, K_U01 

TP_02 I rok – studiów licencjackich - semestr letni: 
- Wykonanie projektów witraży do wybranego  
miejsca z uwzględnieniem tematu: „Zapach (mięty, 
róży, powietrza …)”. 
- Wykonanie witraży na podstawie zatwierdzonego 
przez prowadzącego pracownię projektu. 
- Przedstawienie wizualizacji komputerowej 
miejsca zaproponowanego do zamontowania 
witraży (format A4). 

K_W01, 
K_W03, K_U02 

TP_03 II rok – studiów licencjackich - semestr zimowy: 
 
- Wykonanie projektów witraży z uwzględnieniem 
tematu: „Witraż do wnętrza – pomieszczenia 
użyteczności publicznej”. 

K_W02, 
K_W03, K_U03 
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- Wykonanie witraży na podstawie zatwierdzonego 
przez prowadzącego pracownię projektu. 
- Przedstawienie wizualizacji komputerowej 
miejsca zaproponowanego do zamontowania 
witraży (format A4) 

TP_04 II rok – studiów licencjackich - semestr letni: 
- Wykonanie projektów witraży z uwzględnieniem 
tematu: „Witraż do wnętrza – teatr, świątynia”. 
- Wykonanie witraży na podstawie zatwierdzonego 
przez prowadzącego pracownię projektu. 
- Przedstawienie wizualizacji komputerowych 
miejsca zaproponowanego do zamontowania 
witraży (format A4) 

K_W02, 
K_W03, 
K_U02, K_U04, 
K_U05, K_K01 

TP_05 III rok – studiów licencjackich - semestr zimowy 
(przygotowanie do dyplomu): 
- Wykonanie projektów witraży do wybranego 
przez siebie miejsca uwzględniając jego charakter, 
gamę kolorystyczną, dobór szkła, wielkość i 
konstrukcję. 
-  Profesjonalne wykonanie  witraży na podstawie 
zatwierdzonych przez prowadzącego pracownię 
projektów. 
- Przedstawienie wizualizacji komputerowej 
miejsca zaproponowanego do zamontowania 
witraży (format A3). 
- Przygotowanie prezentacji własnych dokonań dla 
potrzeb egzaminu licencjackiego. 

K_W02, 
K_W03, 
K_U02, K_U04, 
K_U05, K_K01 

  
 

 

 

5. Literatura  

podstawowa: 
K.Pawłowska- WITRAŻE W KAMIENICACH KRAKOWSKICH Z PRZEŁOMU WIEKÓW XIX I 
XX –  Kraków 1994 

A.Zeńczak- JÓZEF MEHOFFER –  Wydawnictwo Bosz 2006 

M.J.Żychska- WSPÓŁCZESNE WITRAŻE POLSKIE – Kraków 1999 

M.Ertman- ŁÓDZKIE WITRAŻE – Łódź 1998 

 
dodatkowa: 
R.Smith- TAJEMNICE WARSZTATU ARTYSTY – Warszawa 1994 

W.Ślesiński- TECHNIKI MALARSKIE – SPOIWA MINERALNE – Warszawa 1984 

 

 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu  

Nie przewiduje się. 
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7. Kalkulacja nakładu pracy studenta 

Elementy pracy własnej studenta Szacunkowa  
liczba godzin  
poświęcona  

na daną aktywność 

I ROK  
 
 

Uczestniczenie w zajęciach- indywidualne konsultacje 50 

Ćwiczenia warsztatowe 30 

Przygotowanie do zajęć  30 

Indywidualne doskonalenie warsztatu pracy 28 

Przygotowanie prezentacji własnych dokonań 40 

Wykonywanie prac i zadań domowych 50 

Przygotowanie do egzaminu  40 

Czytanie literatury do zajęć 32 

                                                                                        Suma 300 

                             Liczba punktów ECTS dla przedmiot                  10 

  
II ROK  
  
Uczestniczenie w zajęciach- indywidualne konsultacje 50 

Ćwiczenia warsztatowe 30 

Przygotowanie do zajęć  30 

Indywidualne doskonalenie warsztatu pracy 28 

Przygotowanie prezentacji własnych dokonań 40 

Wykonywanie prac i zadań domowych 60 

Przygotowanie do egzaminu 40 

Czytanie literatury do zajęć 

Wykorzystanie twórczego myślenia 

42 

100 

                                                                                       Suma 420 

                         Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 10  
  
III ROK  
  
Uczestniczenie w zajęciach- indywidualne konsultacje 50 

Ćwiczenia warsztatowe 30 

Przygotowanie do zajęć  50 

Indywidualne doskonalenie warsztatu pracy 28 

Przygotowanie prezentacji własnych dokonań 90 

Wykonywanie prac i zadań domowych 

Przygotowanie do egzaminu 

Czytanie literatury do zajęć 

Wypowiedź artystyczna 

Wykorzystanie, twórczego myślenia 

 

92 

50 

30 

90 

90 
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                                                                                       Suma 

                         Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 

600 

40 

  
 

 

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

-  ocena ciągła ( bieżące przygotowanie  do zajęć i aktywność ) 

- realizacja zaplanowanych ćwiczeń i symulacji umiejscowienia witraża w architekturze                                                                                                                                                                               

-  kontrola obecności 

Semestr zimowy i letni kończy się egzaminem. 
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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 II-go stopnia, 

Wzornictwo    

 

4.Rok studiów:  I, II,   

 

5.Semestr : I, II, III, IV 

 

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

 

7.Liczba punktów ECTS:  I rok– 17, II rok- 28 

 

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

Andrzej Banachowicz /profesor 

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

(jeśli obowiązują): 

Kreatywne myślenie i działanie, wyrażanie własnych poglądów artystycznych. 

 

 

3.Efekty kształcenia 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.   

KW2_K04 P7S_WG 

K_W02 Znajomość postaw 
warsztatu jubilerskiego, 
przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa 

KW2_W04 P7S_WG 

K_W03 Wykorzystywanie 

zdobytej wiedzy i 

umiejętności we 

własnych działaniach 

artystycznych z zakresu 

projektowania biżuterii. 

KW2_W02 

KW2_W04 

P7S_WG 

P7S_WG 

K_W04 Posiada swobodę i 
niezależność 
wypowiedzi 
artystycznej. 

KW2_W05 P7S_WG 

K_W05 Zna formy zachowań 
związane z publicznymi 
prezentacjami własnych 
dokonań. 

KW2_W05 P7S_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 Dokumentowanie 

własnych dokonań 
KW2_U03 P7S_UO 



 

 

 3 

twórczych.  

K_U02 Profesjonalne 
prezentowanie 
poglądów, dokonań 
twórczych. 

KW2_U09 
KW2_U12 

P7S_UK 
P7S_UK 
 

K_U03 Znajomość sposobu 
dobrej komunikacji z 
otoczeniem 

KW2_U09 
 

P7S_UK 
 

K_U04 Zapoznanie się z 
metodami pracy 
własnej.  

KW2_U03 P7S_UO 

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

KW2_U03 
KW2_U07 

P7S_UO 
P7S_UO 

 

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 Zdiagnozowanie 

własnego 
indywidualnego stylu 
komunikacji. 

KW2_W05 P7S_KO 

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

KW2_K01 
KW2_K02 

P7S_KO 
P7S_KK 

 

 

4.Treści programowe 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych Odniesienie  
do efektów 
uczenia się 

dla 
przedmiotu 

(symbol 
efektów) 

TP1 I rok – studia magisterskie (semestr zimowy):  

 „Biżuteria jako symbol wyrażający uczucia” 

K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
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– uchwycenie głębszej, metafizycznej sfery ludzkiej 

egzystencji ( nastrój, emocje, osobowość). 

Biżuteria nie ma żadnego racjonalnego 

uzasadnienia, poza funkcją komunikowania. 

Materiał i technika dowolna. 2 elementy 

biżuteryjne.  

K_U01K_U03, 
K_U04, K_K01, 
K_K02 
 

TP2 II rok – studia magisterskie (semestr zimowy): 

 „Biżuteria jako przedmiot codziennego 

użytku” – pełniący rolę identyfikacyjną lub 

transcedentalną. Materiał i technika dowolna. 

2 elementy biżuteryjne. 

K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_U02, K_U05 
 

TP3 I rok – studia magisterskie (semestr letni):  

 „Pół żartem pół serio” – interesujące 

zestawienie na pozór banalnych materiałów. 2 

elementy biżuteryjne. Materiał i technika dowolna. 

K_W01, 
K_W02, 
K_W03, 
K_U01K_U03, 
K_U04, K_K01, 
K_K02 

TP4 II rok – studia magisterskie (semestr letni): 

Przewiduje się stworzenie cyklu prac 

biżuteryjnych. Biżuteria powinna charakteryzować 

się  indywidualnym stylem w zakresie treści, 

tematu i formy. 

Pod względem warsztatu prace powinny być na 

profesjonalnym poziomie, powinny być także 

umiejętnie przygotowane do ekspozycji na czas 

egzaminu magisterskiego. 

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

 

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 
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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 

     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    
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K_W01 1. indywidualne konsultacje   60/40 
K_W02 ćwiczenia warsztatowe 50/30 
K_W03 przygotowanie do zajęć   40 
K_W04 przygotowanie do egzaminu 30/40 
K_W05  praca w zespole 30/10 
K_U01 I. czytanie zaleconej literatury 20/32 
K_U02 posługiwanie się narzędziami jubilerskimi 30/18 
K_U03  publiczna prezentacja własnych dokonań 10 
K_U04  wypowiedz artystyczna  40/70 
K_U05  wykorzystywanie twórczego myślenia  100/110 
K_K01 2. Wykorzystywanie twórczej pracy 100/110 

Suma godzin 510 
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 17 

II ROK   
   
K_W01 2. indywidualne konsultacje   60/40  
K_W02 warsztatowe 50/30 
K_W03 przygotowanie do zajęć   50/90 
K_W04 przygotowanie do egzaminu 50/90 
K_W05  praca w zespole 30/10 
K_U01 czytanie zaleconej literatury 30/42 
K_U02 posługiwanie się narzędziami jubilerskimi 30/18 
K_U03  publiczna prezentacja własnych dokonań 10 
K_U04  wypowiedz artystyczna  50/130 
K_U05  wykorzystywanie twórczego myślenia  120/190 
K_K01 Wykorzystywanie twórczej pracy 120/190 

Suma godzin 840 
Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 28 

 

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: stacjonarne, niestacjonarne studia II-go stopnia; 

Wzornictwo 

 

4. Rok studiów: I 

 

5. Semestr : I, II 

 

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: 40h stacjonarne, 24h niestacjonarne; wykłady - 

konsultacje 

 

7. Liczba punktów ECTS: 4 studia stacjonarne, 4 studia niestacjonrane 

 

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

mgr Michał Woźniak 

 

9.  Język wykładowy: polski 

 

II. Informacje szczegółowe 

1. Cele zajęć 

C1 Doskonalenie własnej świadomości w obrębie sztuk plastycznych 

C2 Kształtowanie unikalnego języka plastycznego zgodnego z własnym 

wyobrażeniami  

C3 Diagnoza własnej pozycji w kontekście sztuki, kultury i otaczającego świata 

wraz z próbą rozpoznania własnych aspiracji artystycznych i życiowych 

C4 Rozwijanie indywidualnej wrażliwości i możliwości twórczych 

C5 Umiejętność tworzenia dzieł plastycznych otwartych na możliwości 

interpretacyjne 

C6 Tworzenie  dzieł plastycznych z potencjałem do istotnego komentowania 
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uniwersalnych idei i problemów. 

 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji 

społecznych (jeśli obowiązują): 

 

Wiedza pozyskana na studiach I-stopnia.  

 

 

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 abstrakcyjnych 

elementów/znaków 

plastycznych inspirowanych 

naturą, cywilizacją i 

człowiekiem w różnych 

postaciach: przestrzennych, 

ażurowych, pełnych, 

konturowych, przenikających, 

odbitych, płaskich, 

wielowymiarowych itp. 

KW2_W01 P7S_WG 

K_W02 Tworzenie struktur, 

kompozycji, układów 

przestrzennych inspirowanych 

pracami dwuwymiarowymi w 

odniesieniu do istniejących 

dzieł sztuki. 

KW2_W02 P7S_WK 

K_W03 Identyfikacja najważniejszych 

cech/kontekstu przedmiotu w 

procesie 

kodowania/dekodowania 

doznań plastycznych. 

KW2_W04 P7S_WG 

K_W04 Celowe posługiwanie się 

różnymi konwencjami 

stylistycznymi w obrębie sztuk 

KW2_W05 P7S_WG 
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plastycznych. 

K_W05 Swobodne przekształcanie 

znaków plastycznych w 

obiekty, formy, inscenizacje 

przestrzenne zgodnie z intencją 

twórcy. 

KW2_W05 P7S_WG 

 

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 

charakteryst

yk Polskiej 

Ramy 

Kwalifikacji 

K_U01 Umiejętność analizy 

interpretacyjnej i reinterpretacja 

dzieła sztuki. 

KW2_U03 P7S_UW 

K_U02 Umiejętność poszukiwania 

nowych form i materii w 

dyskursie plastycznym. 

KW2_U03 P7S_UW 

K_U03 Umiejętność werbalizowania 

własnych założeń artystycznych 

i ich skuteczne uzasadnianie. 

KW2_U07 P7S_UO 

K_U04 Umiejętność dokumentowania 

efektów pracy we wszystkich 

fazach tworzenia. 

KW2_U010 P7S_UK 

K_U05 Kreowanie wielkowymiarowych 

układów przestrzennych 

zgodnych z własnym 

wyobrażeniem/wizją 

rzeczywistości. 

KW2_U07 P7S_UO 

 

Efekty uczenia się w odniesieniu do kompetencji społecznych 

Kod 
efektu 

uczenia się 

Opis efektów uczenia się  dla 

przedmiotu 

Odniesienie 
do 

kierunkowych 

Odniesienie do 

charakterystyk 

Polskiej Ramy 
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efektów 
uczenia się 

 

Kwalifikacji 

 

K_K01 Transformacja uniwersalnych 

idei/problemów na język sztuk 

plastycznych. 

KW2_K02 

KW2_03 

P7S_KK 

P7S_KR 

 

 

4. Treści programowe 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych Odniesienie  
do efektów 
kształcenia 

dla przedmiotu 
(symbol efektów) 

TP1 Realizacja makiet i obiektów i form 

artystycznych, jako pole badawcze do 

studiowania w praktyce zagadnień i 

procesów związanych z psychofizjologia 

widzenia, ze szczególnym uwzględnieniem 

wiodącej specjalności studiów i 

indywidualnych predyspozycji studentów. 

Poruszane problemy to:  

- przekształcenia przedmioty/obiektu w 

kontekście autoportretu i antropomorfizacji, 

- interpretacja/reinterpretacja obrazu, 

dialog ze sztuką/autorem, przekształcenia 

przestrzenne, kompozycyjne, kolorystyczne, 

uwspółcześnienie/poszukiwanie odniesień 

do teraźniejszości; 

- makiety na bazie osobistych idei i przeżyć 

w oparci o redefiniowanie znaków 

plastycznych; 

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

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

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

 
dodatkowa: 
 
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) 
 

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

w formie analogowej i elektronicznej. 

 

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. 

 

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 
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Suma 120 

stacjonarne/niestacjonarne 

 

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

    

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: 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 II-stopnia, Wzornictwo    

 

4. Rok studiów:  I, II r. 

 

5. Semestr : zimowy / letni 

 

6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: Liczba i rodzaj godzin zajęć: I r. - 72 h, II r. – 72 h,  

zajęcia pracowniane 

 

7. Liczba punktów ECTS: I r. – 5, II r. - 9 

 

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 w konstruowaniu serii prac.    

C2 Rozwijanie umiejętności rysunkowych służących  wybranej konwencji i tematyce. 

C3 Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej oraz umiejętności doboru 
odpowiednich środków artystycznych.    

C4 Wykorzystanie kreatywności wynikającej z uprawiania rysunku w 

twórczości projektowej. 

 

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

(jeśli obowiązują): 

Wiedza i umiejętności z zakresu rysunku, technik rysunkowych oraz zasad kompozycji 

prowadzonych w ramach studiów I stopnia w uczelniach artystycznych. 

 

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

formalnych z zakresu rysunku    
KW2_W01 P7S_WG 

K_W02 Posiada zaawansowaną znajomość 
warsztatu rysunkowego 

KW2_W04 P7S_WG 

 K_W03 Posiada orientację w stylach i kierunkach 

rysunku – zna odpowiednie publikacje.   
KW2_W03 P7S_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 

środków wyrazu artystycznego w 

realizacji prac rysunkowych. 

KW2_U03 P7S_UO 

K_U02 Potrafi dostosować warsztat rysunku dla 

celu realizacji jednorodnych serii prac 

KW2_U02 P7S_UW 

K_U03 Potrafi realizować i rozwijać własne 
koncepcje twórcze.   

KW2_U01 P7S_UW 

K_U04 Posiada doświadczenie w realizacji 
serii obrazów. 

KW2_U06 P7S_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 Posiada potrzebę pracy nad rozwojem 
swojej osobowości artystycznej 

KW2_K01 P7S_KO 

K_K02 Potrafi wykorzystać wyobraźnię, intuicję i KW2_K03 P7S_KR 
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emocjonalność do tworzenia własnej, 
niezależnej kreacji artystycznej 

K_K03 Umie podjąć refleksję nad wynikami 
swoich działań twórczych, posiada 
umiejętność samokrytyki oraz refleksji na 
temat działań twórczych innych osób 

KW2_K04 P7S_KK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Treści programowe 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych 
(I, II) 

Odniesienie  
do efektów 
uczenia się  

dla 
przedmiotu 

(symbol 
efektów) 

TP1 Rozbudzenie kreatywności poprzez rysunkową 

transformację natury 

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

TP2 Rozbudzenie kreatywności poprzez własny wybór 

tematu i języka wypowiedzi 

TP3 Tworzenie jednorodnych serii prac rysunkowych 

 

5.  Literatura 

 
podstawowa: 
 
Słownik Terminologiczny Sztuk Pięknych PWN 1997 

Słownik malarstwa Polskiego, Arkady 2001 

Aleksander Wojciechowski „Młode Malarstwo Polskie”, Ossolineum 1983 

W. Kandyński, Punkt i linia a płaszczyzna, PIW, Warszawa 1986. 

Sztuka Świata, Arkady, 2009 – 2010 
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dodatkowa: 
 
Albumy malarstwa i rysunku, czasopisma o sztuce 

 

1. 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,   

K_W02, 

K_W03, K_U01, 

K_U02, K_U03, 

K_U04, K_K01, 

K_K02, K_K03,   

I rok II rok 

Uczestnictwo w zajęciach, korektach  i 

konsultacjach 

72 72 

      Indywidualna praca w domu 60 168 

      Czytanie zalecanej literatury 12 20 

Odwiedzane wystaw 6 10 

Suma godzin 150 270 

Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5 9 

 

 

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

: 

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

 

 



 

SYLABUS  PRZEDMIOTU 
 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Nazwa przedmiotu: Magisterska pracownia dyplomowa 

 

2. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy 
 

3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne, niestacjonarne studia II-stopnia, Kierunek: 

Wzornictwo, Zakres: projektowanie produktu, biżuterii, projektowanie wnętrz 

 
4. Rok studiów: I, II 
 
5. Semestr: I-IV 
 
6. Typ zajęć i liczba godzin: 
- wykład / konwersatorium / ćwiczenia / warsztaty 
- studia stacjonarne –360 h (I-90 h, II-90 h, III- 90 h, IV- 90 h),   
- studia niestacjonarne – 216 h (I- 54h, II- 54h, III- 54h, IV- 54h) 
 
7. Liczba punktów ECTS:     studia stacjonarne – 50 ECTS (I-5, II-5, III- 22, IV- 18),  
      studia niestacjonarne – 50 ECTS (I-5, II-5, III- 22, IV- 18) 
 
8. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy prowadzącego: Dariusz Kuźma/prof. dr hab. 
 
9. Język wykładowy: polski 
 
10.  Forma i warunki zaliczenia:    prezentacja prac kursowych na przeglądach semestralnych 
       terminowość/jakość opracowania 
 
11. Dopuszczalna liczba nieobecności (w godzinach dydaktycznych): 25%  
 
II. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
 
1. Cel zajęć1 

C1 Rozwijanie umiejętności abstrakcyjnego myślenia. 
C2  Posługiwanie się szeroko rozumianymi technikami projektowymi.  

                                                           
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...). 

 



 

C3 Poszukiwanie inspiracji oraz podejmowanie decyzji projektowych w celu 
stworzenia własnej wizji projektowej.  

C4 Umiejętność podejmowania samodzielnie decyzji w projektowaniu 
produktu i przestrzeni. 

C5 Przygotowanie do publicznej  prezentacji własnych dokonań. 
C6 Efektem pracy projektowej ma być kreacja szeroko rozumianej przestrzeni, 

obiektu i kontekstu miejsca. 
 
2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli 

obowiązują): 
 
Ukończenie studiów licencjackich w zakresie projektowania wnętrz 

Wiedza teoretyczna kierunkowa (historia sztuki, historia i teoria architektury i wzornictwa) i 

techniczna (zagadnienia z zakresu technologii, materiałoznawstwa etc.) 

Przygotowanie z zakresu technik przekazu projektowego (znajomość programów projektowych CAD i 

graficznych, umiejętność opracowania dokumentacji wykonawczej) 

Wyobraźnia przestrzenna 

Predyspozycje manualne i umiejętności rysunkowe 

Kreatywne myślenie i działanie 
Umiejętność wyrażania własnych poglądów artystycznych 
Umiejętność pracy w zespole projektowym 

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 Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia 
się  

Odniesienie do 
charakterystyk 
Polskiej Ramy 

Kwalifikacji  
K_W01 ma wiedzę w zakresie sposobu realizacji 

prac artystycznych i projektowych 

KW2_W01 
KW2_W02 
 

P7S_WG 
P7S_WK 
 

K_W02 zna techniki warsztatowe, zasady 
kompozycji oraz odpowiedniego doboru 
środków ekspresji 

KW2_W03 
KW2_W05 
 

P7S_WG 
 

K_W03 zna zasady sporządzania dokumentacji 

technicznej projektu oraz zna zasady 

ergonomii i psychofizjologii widzenia 

KW2_W04 
 

P7S_WG 
 

K_W04 zna klasyczne i współczesne materiały i 
technologie wykorzystywane w 

KW2_W04 
 

P7S_WG 
 

                                                           
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. 



 

projektowaniu, zna programy komputerowe 
wspomagające projektowanie  

K_W05 Zna zasady procesu projektowego ma 
świadomość możliwości praktycznego 
wykorzystania wiedzy teoretycznej w 
projektowaniu 

KW2_W04 
KW2_W05 
 

P7S_WG 
 

K_W06 zna publikacje z dziedziny architektury 
wnętrz, wzornictwa oraz historii sztuki 

KW2_W03 
 

P7S_WG 
 

K_W07 ma wiedzę w zakresie ochrony dóbr 
intelektualnych i materialnych twórców 
oraz innych aspektów związanych  z 
wykonywaniem zawodu  

KW2_W05 
 

P7S_WG 
 

 
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 wykorzystać wiedzę teoretyczną 

oraz praktyczną dla tworzenia własnych 
koncepcji projektowych 

KW2_U01 
KW2_UO7 

P7S_UW 
P7S_UO 

K_U02 umie zastosować i wykorzystać techniki 
warsztatowe w realizacji koncepcji 
projektowych 

KW2_U02 P7S_UW 

K_U03 umie wykorzystać własną intuicję  
i wyobraźnię oraz samodzielnie 
podejmować decyzje przy realizacji 
koncepcji projektowych 

KW2_U03 P7S_O 

K_U04 ma umiejętności warsztatowe 
umożliwiające realizację koncepcji 
projektowych zgodnie z zasadami 
ergonomii 

KW2_U06 P7S_UU 

K_U05 potrafi z poszanowaniem korzystać z 
tradycji przy jednoczesnym otwartym i 
twórczym podejściu do kształtowania 
przestrzeni 

KW2_U04 P7S_UK 

K_U06 posiada umiejętność ustnej i pisemnej 
analizy dzieła sztuki, oraz problemowego 
ujmowania zagadnień artystycznych, umie 
korzystać ze źródeł teoretycznych. 

KW2_U09 
KW2_U12 

P7S_UK 

K_U07 potrafi pracować w zespole projektowym KW2_U05 P7S_UK 

K_U08 potrafi publicznie zaprezentować własne 
dokonania, ma potrzebę ciągłego 
doskonalenia w nabywaniu nowej wiedzy i 
umiejętności 

KA_U12 
KA_U06 
 

P7S_UK 
P7S_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 potrafi samodzielnie organizować sobie 

pracę, zbierać, analizować i właściwie 
przetwarzać informacje wykorzystywane w 
procesie projektowym mając świadomość 
zakresu potrzebnej  wiedzy i umiejętności 

KW2_01 
KW2_02 
KW2_03 
 
 

P7S_K0 

P7S_KK 

P7S_KR 

K_K02 posiada zdolność twórczego myślenia, 
odpowiednio korzysta z wyobraźni i intuicji, 
potrafi współpracować z innymi osobami, 
gotów jest do samooceny i oceny działań 
innych osób 

KW2_05 
KW2_04 

P7S_KO 
P7S_KK 

K_K03 rozumie konieczność ochrony praw 
autorskich i własności intelektualnej, zna 
podstawowe pojęcia z zakresu tego prawa 

KW2_06 P7S_KKR 

K_K04 rozumie konieczność ciągłego doskonalenia 
wiedzy i umiejętności 

KW2_01 P7S_KO 

 
 

4. Treści programowe4 
 

Symbol 
treści 

programowych 

Opis treści programowych Odniesienie  
do efektów 
uczenia się 

dla przedmiotu 
(symbol efektów) 

TP1 

I rok/I semestr 

 
W n ę t r z e   p u b l i c z n e  

 
w wykreowanej lub adaptowanej przestrzeni stwórz projekt wnętrza 
uwzględniając specyfikę funkcji, kontekst miejsca i potrzeby użytkownika.  

 
Forma podania /zawartość merytoryczna pracy projektowej/: 
plakat/ plansza 50x50 cm /lub wielokrotność tego formatu/ zawierająca:  

 szkice / rysunki koncepcyjne 

 rzuty poziome i przekroje 

 elewacje/widoki  

 wizualizacje projektu/ aksonometria/perspektywa 

 makieta 
Forma podania /zawartość informacyjna pracy projektowej/: 

 Imię, nazwisko wraz ze zdjęciem /4x4cm/autora projektu 

 logotyp uczelni 

K_W01 K_W02 
K_W03 K_W04  
K_W05 K_W06  
 
K_U01 K_U02 K_U03 
K_U04  
K_U05 K_U07 
K_U07 
 
K_K01 K_K02 
K_K04 
 

TP2 

I rok/II semestr 

 
K o n t e k s t   m i e j s c a  

 

w wykreowanej lub adaptowanej przestrzeni stwórz projekt architektury, 

K_W01 K_W02 
K_W03 K_W04  
K_W05 K_W06  

                                                           
4 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. 



 

wnętrza, powierzchni wystawienniczej  
/prezentacyjnej lub scenografii uwzględniając warunki przyrodniczo -
krajobrazowe, a także społeczno-kulturowe, które obejmują mentalność 
danej społeczności i kultywowane przez nią tradycje oraz historię i 
dziedzictwo okolicy. Szeroko rozumiany kontekst miejsca, specyfika funkcji i 
potrzeby użytkownika mają być pretekstem do poszukiwań treści i formy 
wypowiedzi przestrzennej.  
 

Forma podania /zawartość merytoryczna pracy projektowej/: 
plakat/ plansza 50x50 cm /lub wielokrotność tego formatu/ zawierająca:  

 szkice / rysunki koncepcyjne 

 rzuty poziome i przekroje 

 elewacje/widoki  

 wizualizacje projektu/ aksonometria/perspektywa 

 makieta 
Forma podania /zawartość informacyjna pracy projektowej/: 

 Imię, nazwisko wraz ze zdjęciem /4x4cm/autora projektu 

 logotyp uczelni 

 
K_U01 K_U02 K_U03 
K_U04  
K_U05 K_U07 
K_U07 
 
K_K01 K_K02 
K_K04 
 

TP3 

II rok/III i IV sem. 

 
opracowanie indywidualnych tematów dyplomowych  

 

Przestrzeń powinna charakteryzować się indywidualnym stylem w zakresie 
poszukiwań treści i formy, a także odpowiadać potrzebom potencjalnego 
użytkownika.  
Pod względem warsztatu projektowego prace powinny być na bardzo 
wysokim, profesjonalnym poziomie, powinny być także umiejętnie 
przygotowane do ekspozycji na czas egzaminu magisterskiego i odpowiednio 
zaprezentowane zarówno w formie opracowania projektowego jak i treści 
rozprawy teoretycznej omawianej podczas obrony pracy dyplomowej.  

K_W01 K_W02 
K_W03 K_W04  
K_W05 K_W06  
K_W07  
 
K_U01 K_U02 K_U03 
K_U04  
K_U05 K_U06 
K_U07 K_U08 
 
K_K01 K_K02 
K_K03 K_K04 

 
5. Literatura  
 

Literatura obowiązkowa  
 

1. Hanna i Jerzy Samujłło „Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie”  

2. Przemysław Markiewicz- Vademecum projektanta:  

• Prezentacja nowoczesnych technologii budowlanych  

• Projekt jednego domu w pięciu technologiach  

• Detale projektowe nowoczesnych technologii budowlanych  

3. Wacław Żeńczykowski „Budownictwo ogólne”  

4. Władysław Tatarkiewicz „Estetyka”  

5. Witruwiusz: X ksiąg o architekturze  

6. S. Tatarkiewicz: Historia estetyki  

7. W. Kandynsky: Punkt, linia, płaszczyzna  

8. E. Charytonow: Projektowanie architektoniczne  

9. E. Neufert: Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego  



 

 

Literatura uzupełniająca  
 

1. K.Krajewski: Mała encyklopedia architektury i wnętrz  

2. J. Zachwatowicz: Architektura polska  

3. Z. Mączeński: Elementy i detale architektoniczne  

4. J.Pile: Historia wnętrz  

5. H. de Morant: Historia sztuki zdobniczej  

6. J. Samek: Polskie rzemiosło artystyczne  

7. Huml: Polska sztuka użytkowa  

8. Cz. Mędrak: Meblarstwo  

9. Grzeluk: Słownik terminologiczny mebli  

10. W. Parczewski: Elementy robót wykończeniowych  

11. E. Grandjean: Ergonomia mieszkania  

12. Podręczniki z dziedziny budownictwa, stolarstwa, meblarstwa, obróbki metali, tworzyw 

sztucznych, projektowania zieleni, itp.  

13. Czasopisma: Architektura, Murator, Projekt, Domus, Detail, Cree itp 

6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu (o ile istnieje) 
 
Nie przewiduje się/przewiduje się (pandemia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kalkulacja nakładu pracy studenta5 
                                                           
5 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 



 

 
studia stacjonarne 

 

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_W04 
K_W05 K_W06 
K_W07 

wykłady problemowe 10/godziny 
kontaktowe 

lektury 120 /praca własna 

K_U01 K_U02 

K_U03 K_U04 

K_U05 K_K06 

K_K07 K_K08 

 

K_K01 K_K02 
K_K03 K_K04 
 
 

 

samodzielna praca koncepcyjna 300 /praca własna 

konsultacje indywidualne w oparciu o przedstawiony 
projekt 

60 /godziny 
kontaktowe 

samodzielna praca przy realizacji projektu 300 /praca własna 

prezentacja efektów pracy własnej 20 /praca własna 

aktywny udział w zajęciach – konfrontacja   
własnych   działań koncepcyjnych oraz realizacyjnych z  
pracami innych studentów 

120 /godziny 
kontaktowe 

przegląd końcowy- prezentacja prac kursowych 20 /godziny 
kontaktowe 

przygotowanie pracy magisterskiej 300 /praca własna 
przygotowanie i obrona pracy magisterskiej 150/godziny 

kontaktowe 

Suma godzin 360 /godziny 
kontaktowe 
1040 /praca własna 
Razem: 
1400 h 

Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 50 
 

 

 

 

 

 

studia niestacjonarne 

 

Symbol 
efektu uczenia się 

dla przedmiotu 

Opis stosowanych form aktywności 
umożliwiające osiągniecie założonych efektów 

uczenia się 

Szacunkowa 
liczba godzin  
poświęcona  

na daną aktywność 

                                                                                                                                                                                                                 
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. 



 

K_W01 K_W02 
K_W03 K_W04 
K_W05 K_W06 

K_W07 

wykłady problemowe 12/godziny 
kontaktowe 
 

lektury 120 /praca własna 

K_U01 K_U02 

K_U03 K_U04 

K_U05 K_K06 

K_K07 K_K08 

 

K_K01 K_K02 
K_K03 K_K04 

samodzielna praca koncepcyjna 300 /praca własna 

konsultacje indywidualne w oparciu o przedstawiony 
projekt 

60/godziny 

kontaktowe  

samodzielna praca przy realizacji projektu 300 /praca własna 

prezentacja efektów pracy własnej 30 /praca własna 

aktywny udział w zajęciach – konfrontacja   
własnych   działań koncepcyjnych oraz realizacyjnych z  
pracami innych studentów 

60/godziny 
kontaktowe 

przegląd końcowy- prezentacja prac kursowych 4 /godziny 
kontaktowe 

przygotowanie pracy magisterskiej 360 /praca własna 
przygotowanie i obrona pracy magisterskiej 80/godziny 

kontaktowe 
 

Suma godzin 216 /godziny 
kontaktowe 
1210 /praca własna 
Razem: 
1426 h 

Liczba punktów ECTS dla przedmiotu 50 
 

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

 aktywne uczestnictwo w zajęciach połączone z systematycznymi  konsultacjami w oparciu o  

materiał projektowy opracowany w trakcie zajęć (godziny kontaktowe) i pracy własnej 

 postęp w umiejętnościach  warsztatowych / poziom i jakość prac/ indywidualne zaangażowanie 

 prezentacja prac kursowych/ koncepcyjnych 

 obecność na zajęciach 


