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 3 V Ćwiczenia 45 3 

3 VI Ćwiczenia 30 2 

niestacjonarny 3 V Ćwiczenia 27 3 

3 VI Ćwiczenia 18 2 

 

Kierownik przedmiotu:  mgr A.Stepiński 

 

Wymagania wstępne:  
Podstawowe umiejętności związane z obsługą komputera i programów wchodzących w zakres zajęć z 

informatyki szkoły średniej. Umiejętność operowania programami komputerowymi wprowadzanymi na 

poprzednich semestrach takich jak 3dstudio max oraz photoshop. Znajomość podstaw kompozycji 

plastycznej. 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Rola grafiki użytkowej w kształtowaniu obrazu współczesnego świata nigdy nie była tak silna jak obecnie 

i dalej zachowuje tendencje wzrostowe. Ma wpływ na jakość odbioru zarówno urbanistyki i architektury 

jak również przedmiotów użytkowych, internetu, telewizji, i wielu, wielu innych aspektów życia. 

Przedmiot odpowiada na wyzwania współczesnego rynku pracy. Od młodych grafików i projektantów 

wymaga się obecnie doskonałej znajomości programów komputerowych wspomagających ich możliwości 

twórcze nie tylko w sferze kreacji ale w równej mierze pozwalających na perfekcyjną  materialną 

realizację ich dzieł. Możliwość symulacji zaistnienia projektowanej grafiki w wirtualnym świecie pozwoli 

na wyeliminowanie błędów i znalezienie optymalnych rozwiązań. Dzięki opanowaniu omawianych na 

zajęciach komputerowych,wektorowych technik CAD prezentacji i dokumentacji projektów będą mogli po 

ukończeniu szkoły bez przeszkód odnaleźć się we współczesnych realiach zawodowego życia gdzie takie 

techniki są powszechnym sposobem komunikacji pomiędzy inwestorem, projektantem i wykonawcą.   

EFEKTY KSZTAŁCENIA - Po zakończeniu kursu student potrafi: Symbole 

PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie:   

P6S_WG 

 
K6_W02 W zaawansowanym stopniu problematykę związaną z technologiami 

stosowanymi w grafice z uwzględnieniem ich stałego rozwoju 

K6_W08 Problematykę związaną z technologią cyfrową wykorzystywaną w 

grafice z uwzględnieniem jej stałego rozwoju 

 

 



 

Umiejętności. Student potrafi  

P6S_UW K6_U04 Tworzyć samodzielne koncepcje artystyczne przy użyciu wybranych 

narzędzi, technik oraz technologii 

K6_U06 Posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem graficznym i innymi 

narzędziami cyfrowymi przy realizacji własnych prac artystycznych 

K6_U14 Posługiwać się sprzętem komputerowym do przygotowania i prezentacji 

własnego projektu artystycznego 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  

P6S_KK 

P6S_KR 
K6_K03 Elastycznego myślenia, wykorzystywania wyobraźni, intuicji oraz emocji 

do adaptowania się do nowych warunków i zmieniających się okoliczności oraz 

rozwiązywania problemów 

K6_K06 Efektywnego komunikowania się w trakcie prezentacji projektów 

graficznych w sposób jasny i zrozumiały dla innych 

Metody kształcenia: 
- Ćwiczenia komputerowe służące opanowaniu podstawowych funkcji programu.  

- Ćwiczenia projektowe o narastającym stopniu trudności z wykorzystaniem wyłącznie technik 

komputerowych. 

- Ćwiczenia praktyczne z edycji i prezentacji wykonanych na komputerze projektów.  

- Prezentacja i omawianie poszczególnych technik komputerowych 

- Prezentacja i omawianie profesjonalnych dzieł sztuki wykonanych przy użyciu komputera, oraz ich 

przewag i niedostatków w stosunku do prac wykonanych za pomocą technik tradycyjnych. 

- Korekty indywidualne i zbiorowe 

 

Formy sprawdzania efektów kształcenia: 

ĆWICZENIA: zaliczenie z oceną  
Warunkiem zaliczenia jest wykonanie i zaprezentowanie w formie elektronicznej oraz graficznej 

zadawanych w semestrze ćwiczeń projektowych, które podlegają ocenie według wcześniej określonych 

kryteriów. 

Wymagania konieczne do otrzymania oceny: 
 

3,0 udział w zajęciach; uzyskanie minimum 3 korekt, oddanie pracy w terminie 1 lub 2;  

 spełnienie warunków formalnych zadanego ćwiczenia (określona ilość wizualizacji i rysunków) 

 

3,5  udział w zajęciach; uzyskanie minimum 3 korekt, oddanie pracy w terminie 1 lub 2;  

 spełnienie warunków formalnych zadanego ćwiczenia; skuteczne opanowanie 50% narzędzi 

programu, których należało użyć w realizacji ćwiczenia 

 

4,0 udział w zajęciach; uzyskanie minimum 3 korekt, oddanie pracy w terminie 1 lub 2;  

 spełnienie warunków formalnych zadanego ćwiczenia; skuteczne opanowanie 75% narzędzi 

programu, których należało użyć w realizacji ćwiczenia 

 

4,5 udział w zajęciach; uzyskanie minimum 3 korekt, oddanie pracy w terminie 1 lub 2;  

 spełnienie warunków formalnych zadanego ćwiczenia; skuteczne opanowanie wszystkich  

narzędzi programu, których należało użyć w realizacji ćwiczenia 

 

5,0 udział w zajęciach; uzyskanie minimum 3 korekt, oddanie pracy w terminie 1 lub 2;  

 spełnienie warunków formalnych zadanego ćwiczenia; skuteczne opanowanie wszystkich  

narzędzi programu, których należało użyć w realizacji ćwiczenia; niebudzące wątpliwości walory 

estetyczne prezentowanych wizualizacji i rysunków. 

 



Treści:  
Program obejmuje naukę specjalistycznego, kompleksowego programu wspomagającego pracę projektanta 

jakim jest Archicad oraz praktycznego wykorzystania umiejętności modelowania przestrzennego przy 

użyciu indywidualnie przez studenta wybranego programu. Oprócz opanowania technik tworzenia 

płaskich i przestrzennych rysunków prezentacyjnych oraz wykonawczych studenci uczą się przekładać 

własne wizje twórcze na język komputera bez szkody dla samych pomysłów.   

 

Literatura:  

Podstawowa : 

- Karl-Heinz Sperber, ArchiCAD10,  Helion, Gliwice 2007 

- Wprowadzenie do grafiki komputerowej, Praca zbiorowa, tłum. Z ang. Jan Zabrodzi, 

WNT, Warszawa 2001 

- Bis Jan, Markiewicz Ryszard, Komputerowe wspomaganie projektowania CAD podstawy, 

REA, 2008 
Uzupełniająca: 

- Oskar Riera Ojeda, Lukas H. Guerra, Virtuelle ArchitekturmodelleBenedykt Taschen, Koln, 1999 

-                 , O budowie formy architektonicznej, Arkady, Warszawa 1972 

- Guidot, Design 1940-1990 Wzornictwo i projektowanie, Arkady, Warszawa 1998 

 

Nakład pracy studenta w godzinach (cały kurs): 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Praca na zajęciach: 75 Praca na zajęciach: 45 

Praca własna: 50 Praca własna: 80 

 

http://www.mentis.pl/310904-komputerowe-wspomaganie
http://openlibrary.org/a/OL1983536A/Juliusz_Żórawski

