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Kierownik przedmiotu  : mgr Szymon Sobczak 

 

Wymagania wstępne:  

Umiejętności artystyczne – ilustracja. 

 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

 

Grafika (sztuka) koncepcyjna (ang. concept art)  – jest formą ilustracji potrzebną do wyrażenia 

prywatnego projektu, pomysłu, idei; używaną w przemyśle filmowym, gier wideo, animacji, 

komiksów czy innych rodzajach mediów zanim produkt zostanie skończony. Odgrywa znaczącą 

rolę w wizualizacji danego produktu, na jego wstępnym, jak i zaawansowanym etapie realizacji. 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów zarówno z tą formą ilustracji jak i jej najsłynniejszym 

„produktem” – komiksem.  

EFEKTY KSZTAŁCENIA 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:  



K6_U01 Wykorzystać posiadaną wiedzę do przeprowadzenia określonych zadań 

artystycznych i wykonania własnych projektów graficznych 

K6_U02 Komunikować się z innymi używając terminologii językowej właściwej 

dla grafiki 

K6_U05 Połączyć i kreatywnie wykorzystać umiejętności warsztatowe do 

własnej ekspresji artystycznej 

P6S_UW 

P6S_UK 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  

P6S_KK 

P6S_KO 
K6_K01 Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia 

potrzeby poszerzania tej wiedzy 

K6_K05 Uprawiania zawodu grafika w sposób etyczny i społecznie 

odpowiedzialny 

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:  

 

Digital matte paiting 

Photobashing  

Speedpaiting 

 

 komiks –  definicja, geneza, faktografia 

 komiks jako sztuka? – aksjologiczne uwarunkowania (nie)normatywnych kwalifikacji 

 literackość komiksu (geneza, poetyka, zasady oddziaływania, aktywność czytelnicza 

odbiorców...) 

 twórcy komiksu jako artyści 

 sztuka w komiksie 

 komiks w sztuce 

 pisarze o komiksie  

kulturowy status i recepcja komiksu  



Literatura:  

Podstawowa: 

Bexander C., The Strategy Game Art Guide. Źródło: 

http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:692737/FULLTEXT01.pdf-work=The  

Simonds B., Blender. Praktyczny przewodnik po modelowaniu, rzeźbieniu i renderowaniu, 

Helion, Gliwice 2014 

Sörenson M., Kierunki rozwoju Digital Paintingu. Źródło: 

https://prezi.com/0pnxi4wvgqcc/kierunki-rozwoju-digital-paintingu 

Tricia A., Doust R., Projektowanie dla nowych mediów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2008 

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. Wyatt A., The complete digital animation course, Barron's Educational Series, USA 

2010. 

 

 

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 

 

https://prezi.com/0pnxi4wvgqcc/kierunki-rozwoju-digital-paintingu

