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Nazwa przedmiotu:  

  

Przygotowanie do druku 

Forma zaliczenia: 

Egzamin 

Zaliczenie z oceną 
Zaliczenie 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne 1 I wykład 15 1 

 1 I ćwiczenia 15 1 

 1 II ćwiczenia  30 2 

 2 III ćwiczenia 30 2 

niestacjonarne 1 I wykład 9 1 

 1 I ćwiczenia 9 1 

 1 II ćwiczenia 18 2 

 2 III ćwiczenia 18 2 

 

Prowadzący przedmiot: Prof. Nadzw.  Marek Herbik   

 

Wymagania wstępne:  

Podstawowe umiejętności związane z obsługą komputera i programów wchodzących w zakres 

zajęć z informatyki szkoły średniej. 

Ogólny opis i cel przedmiotu:  

Program obejmuje naukę specjalistycznego, programu wspomagającego pracę obróbki grafiki 

wektorowej i bitmapowej oraz dostosowania dokumentów (w tym również własnych projektów) do 

potrzeb poszczególnych technik druku. 

Celem zajęć jest nauczenie się i utrwalenie przygotowania dokumentów dla potrzeb 

profesjonalnego druku. 

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:  

    P6S_UW K6_U04 Tworzyć samodzielne koncepcje artystyczne przy użyciu wybranych 

narzędzi, technik oraz technologii 

K6_U07 Świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego grafiki 

warsztatowej 

K6_U11 Wypracować własne projekty i koncepcje artystyczne przy użyciu 

indywidualnej wyobraźni, emocji i intuicji 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  



K6_K02 Samodzielnego podjęcia pracy nad gromadzeniem, przetwarzaniem i 

interpretowaniem informacji potrzebnych do formułowania krytycznej 

argumentacji i rozwijania własnej koncepcji artystycznej 

    P6S_KR 

Metody kształcenia:  

 Ćwiczenia praktyczne z elementami wykładu 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie i zaprezentowanie w formie elektronicznej oraz graficznej 

zadawanych w semestrze ćwiczeń komputerowych, które podlegają ocenie według wcześniej 

określonych kryteriów. 

Treści:  

Praca w środowisku profesjonalnych aplikacji: CorelDRAW i Adobe Photoshop.  

Zapoznanie się z zagadnieniami i pojęciami poligraficznymi (np. apla, raster, impozycja, nadruki).  

Tworzenie i obróbka grafiki wektorowej i bitmapowej.  

Przygotowanie dokumentów do druku w czterech  technikach: cyfrowym, offsetowym, 

fleksograficznym oraz sitodrukowym.  

Zagadnienia związane z wymogami przygotowalni: naniesienie odpowiednich znaków drukarskich. 

Współpraca z naświetlarnią i drukarnią (np. CtP, CtF). 

- Ćwiczenia komputerowe służące opanowaniu podstawowych funkcji programu CorelDRAW.  

- Ćwiczenia w zakresie tworzenia grafiki wektorowej i bitmapowej. 

- Ćwiczenia w przystosowaniu dokumentów do poszczególnych technik druku: 

o cyfrowego 

o offsetu 

o fleksografii 

o sitodruku 

Literatura:  

Podstawowa: 

1. Bogdan Kamiński, Nowoczesny prepress, Wydawnictwo Translator s.c., 2001 

2. Aleksander Kwaśny, DTP. Księga eksperta, Helion, Gliwice 2009 

3. Bogdan Kamiński, Cyfrowy prepress drukowanie i procesy wykończeniowe, II wydanie, 

Translator s.c., 2001 

Uzupełniająca: 

1. Roland Zimek, CorelDRAW X4 PL. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice 2008 

2. Steve Bain, Nick Wilkinson , CorelDRAW 12. Oficjalny podręcznik, Tłumaczenie: Zenon 

Zabłocki, Helion, Gliwice 2004 

3. Paweł Zakrzewski, Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w 

praktyce, Helium, Gliwice 2009 

 

 

Nakład pracy studenta w godzinach (cały kurs): 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Praca na zajęciach: 90 Praca na zajęciach: 54 

Praca własna: 60 Praca własna: 96 

 

http://helion.pl/autorzy/zimero.htm
http://helion.pl/autorzy/pawzak.htm

