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2 
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Kierownik przedmiotu  : mgr Artur Ławicki 

 

Wymagania wstępne:  

Opanowanie wiedzy z zakresu podstaw animacji komputerowej, warsztatów komputerowych 

Adobe Photoshop 

 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Na semestrach III i IV 

Przedmiot stanowi wprowadzenie do współczesnych cyfrowych technik przetwarzania obrazu. 

Ma on stanowić metodyczną i teoretyczną  podstawę do dalszych działań w kierunku 

artystycznej i projektowej kreacji multimedialnej. 

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studenta z aplikacjami wspomagającymi proces 

cyfrowej obróbki obrazu i filmu. Podstawowym celem dydaktycznym jest przygotowanie 

studenta do pracy w środowisku programów multimedialnych i post produkcyjnych. 

 

Na Semestrach V i VI 

Charakter przedmiotu opiera się na interaktywnym wykorzystaniu technologii multimedialnych 

i technik komputerowych w procesie projektowania graficznego oraz tworzenia reklamy, VFX 

dla potrzeb filmu oraz Motion Graphics.  

Narzędzia technologii multimedialnej powszechnie wykorzystuje się w procesie tworzenia 

reklamy, filmu oraz grafiki interaktywnej.. Proces projektowania w swoim zakresie obejmuje 

obecnie nie tylko funkcjonalność, ale również efektowność. Podkreśleniem tej ostanie cechy 

mogą stać się narzędzia multimedialne. Założeniem przedmiotu jest przekazane studentom 



wiedzy w zakresie interaktywnego wykorzystania technik multimedialnych w procesie 

projektowania graficznego.   

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbole 

PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie:  

P6S_WG 

 
K6_W01 W zaawansowanym stopniu problematykę związaną z podstawowym 

wykorzystaniem środków plastycznych w obszarze sztuki  

K6_W08 Problematykę związaną z technologią cyfrową wykorzystywaną w 

grafice z uwzględnieniem jej stałego rozwoju 

 

Umiejętności. Student potrafi:  

P6S_UW 

P6S_UU 
K6_U12 Zaplanować i wykonać projekty graficzne przy użyciu tradycyjnych 

narzędzi warsztatowych  z obszaru sztuki 

K6_U15 Samodzielnie rozwijać własne pomysły i koncepcje artystyczne w 

oparciu o umiejętności warsztatowe 

 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  

P6S_KR K6_K06 Efektywnego komunikowania się w trakcie prezentacji projektów 

graficznych w sposób jasny i zrozumiały dla innych 

Metody kształcenia: 

Wśród dominujących metod kształcenia przedmiotu należy wymienić: 

Wykład w formie przypominający zajęcia konwersatoryjne połączone z prezentacją 

multimedialną tematyki poruszanych zagadnień. 

Ćwiczenia , które w swoim zakresie również zawierają elementy zajęć konwersatoryjno 

audytoryjnych, opierają się realizacji zadań objętych tematyką projektów semestralnych 

 

Formy sprawdzania efektów kształcenia: 

Efekty kształcenia oceniane są na podstawie aktywnego uczestnictwa studenta na zajęciach. 

Sprawdzeniem postępów semestralnych jest wykonanie projektu zaliczeniowego. Poprzedzone 

przynajmniej 3 korektami omawiającymi fazę koncepcyjną, dobór środków oraz formę przekazu 

treści i komunikatu. 

W semestrach zakończonych egzaminem, student prezentuje w trakcie egzaminu projekt 

samodzielny ( nie konsultowany) . Jednocześnie musi przestawić i uzasadnić dobór formy , 

konceptu i narzędzi realizacji 

 



Treści:  

 
1. Obraz i dźwięk podstawy teoretyczne  

2. Formaty przekazu multimedialnego 

3. Podstawy animacji multimedialnej  

4. Podstawy tworzenia kompozycji multimedialnej na potrzeby reklamy i filmu (3h-studia 

stacjonarne, 2h studia niestacjonarne) 

5. Historia postprodukcji i efektów specjalnych  

6. Przegląd aplikacji wspomagających tworzenie form multimedialnych  

7. Podstawy separacji obiektów w animacji - rotoskopia i kluczowania 

8. Efekty cząsteczkowe  

 

Ćwiczenia 

1. Interfejs programu Adobe After Effects  

2. Podstawy tworzenia kompozycji multimedialnej w programie After Effects . 

3. Warstwy: solid, tekst,shape- kształt, obiekt pomocniczy „Null” Import grafiki wektorowej , 

bitmapowej i plików video do środowiska aplikacji After Effects  

4. Tryby mieszania warstw. Tworzenie warstw dopasowanych i maskujących s.ns). 

5. Animacja typograficzna w aplikacji After Effects  

6. Tryby śledzenia (tracking). Tracking jednopunktowy i perspektywiczny. Stabilizacja obrazu 

7. Kluczowanie i rotoskopia 

8. Efekty cząsteczkowe w programach eyeon Fusion i Particle Illusion 

9. Zaawansowane techniki rotoskopii i kluczowania 

10. Przygotowanie materiału do kluczowanie w technologii blue-box i green-box 

11. Śledzenie powierzchniowe w programie Mocha, Motor, Monet 

12. Śledzenie w przestrzeni 3D w programie PFtrack 

13. Kompozycja elementów grafiki 2D i 3D w programie After Effects,  Fusion, Combustion, 

Toxic, Nuke. 

14. Tworzenie scenografii cyfrowej;  

15. Tworzenie interaktywnych prezentacji multimedialnych i witryn www. 

16. Montaż i kompozycja elementów multimedialnych 

17. Udźwiękowienie i podkład muzyczny 

 

 



Literatura:  

Podstawowa: 

1. Ze-Nian Li , Mark S Drew Fundamentals of Multimedia, Prentice Hall,2003 

2. Doug Kelly, Digital Compositing In Depth: The Only Guide to Post Production for 

Visual Effects in Film, 2005 

Uzupełniająca: 
1. Zoran Perisic Visual Effects Cinematography, Focal Press , 2006 

2. Steve Wright Compositing Visual Effects: Essentials for the Aspiring Artist, , Focal Press , 2006 

3. Mark Sawicki, Filming the Fantastic: A Guide to Visual Effects Cinematography, Focal Press  

2007  

4. Derek Lea, Creative Photoshop: Digital Illustration and Art Techniques, covering Photoshop 

CS3, Focal Press , 2007 

5. Stephen Burns Advanced Photoshop CS3 Trickery & FX 2E, Charles River Media,2007 

6. Ron Brinkmann, The Art and Science of Digital Compositing , Morgan Kaufmann,1999 
 

 

 

Nakład pracy studenta w godzinach (cały kurs): 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Praca na zajęciach: 120 Praca na zajęciach: 72 

Praca własna: 80 Praca własna: 128 

 


