
Sylabus  KRK/ECTS  na rok akademicki  2018/2019 

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi 

 

Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych 003  
 

Kierunek  Grafika  / specjalność : ogólna 

 

Rodzaj studiów: I stopień 

Profil studiów: A  

Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu:  

  

Malarstwo 

 

Forma 

zaliczenia: 

Egzamin 

Zaliczenie z oceną 

Zaliczenie 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarny 1 I ćwiczenia 45 3 

 1 II ćwiczenia 45 3 

 2 III ćwiczenia 30 2 

niestacjonarny 1 I ćwiczenia 27 3 

 1 II ćwiczenia 27 3 

 2 III ćwiczenia 18 2 

 

Kierownik przedmiotu  : 

dr Dorota Herbik   

 

Wymagania wstępne:  

Świadectwo maturalne, predyspozycje kandydata ujawnione w rozmowie rekrutacyjnej  

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Kurs malarstwa jest zapoznaniem z jednym z podstawowych środków wyrazu artystycznego . 

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zasadami budowy dzieła 

malarskiego oraz wyposażenie w sprawność pozwalającą na świadome rozwiązywanie 

problemów plastycznych związanych z grafiką .  

EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbole 

PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie:   

 

P6S_WG 
K6_K05 Podstawową znajomość stylów i tendencji w sztuce, z uwzględnieniem 

grafiki warsztatowej, oraz związane z nimi tradycje twórcze 

K6_K06 Podstawowe linie rozwojowe w historii sztuki, reprezentatywne dzieła 

oraz wybitnych twórców z dyscypliny sztuk pięknych i projektowych 

K6_K07 Podstawowe techniki tradycyjne stosowane w rysunku, malarstwie i 

grafice warsztatowej 

Umiejętności. Student zna i rozumie:   

P6S_UW K6_U04 Tworzyć samodzielne koncepcje artystyczne przy użyciu wybranych 

narzędzi, technik oraz technologii 

K6_U08 Podejmować samodzielne decyzje dotyczące indywidualnego procesu 

artystycznego i sposobu jego realizacji 

K6_U11 ypracować własne projekty i koncepcje artystyczne przy użyciu 

indywidualnej wyobraźni, emocji i intuicji 

 



Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  

P6S_KK 

P6S_KR 
K6_K01 Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia 

potrzeby poszerzania tej wiedzy 

K6_K02 Samodzielnego podjęcia pracy nad gromadzeniem, przetwarzaniem i 

interpretowaniem informacji potrzebnych do formułowania krytycznej 

argumentacji i rozwijania własnej koncepcji artystycznej   

 

Metody kształcenia: 

Wykład konwersatoryjny , ćwiczenia praktyczne, korekty indywidualne i zespołowe.  

Formy sprawdzania efektów kształcenia: 

Zaliczenie na ocenę na podstawie ocen cząstkowych za określone wytwory pracy. Egzamin 

praktyczny na podstawie określonego przeglądu wykonanych prac. Podstawowe kryteria: jakość 

wytworu, jakość pracy, oryginalność, zaangażowanie, samodzielność, stopień sprawności 

wykorzystania źródeł pomocniczych – literatura, galerie, muzea.   

Treści:  
1. Problematyka wykładów – historia koloru, ewolucja formy malarskiej w poszczególnych 

epokach, przemiany świadomości widzenia.  

2. Problematyka ćwiczeń – martwa natura monochromatyczna, w gamie kolorystycznej, w 

gamie dopełniającej. Ćwiczenia plenerowe z zakresu perspektywy, światła i koloru.  

Literatura:  

Podstawowa : 

1. M.Doerner – „Materiały malarskie i ich zastosowanie”, Arkady, Warszawa, 1975  

2. M. Rzepińska – „Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego”, Wydawnictwo 

Literackie, Kraków, 1983.  

3. J. Białostocki –„Sztuka cenniejsza niż złoto”, PWN, Warszawa, 1966  

Uzupełniająca: 

      1.   J.Gage – „Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji”, 

Uniwersitas, Kraków, 2006   

       2. Martwa natura. Historia i arcydzieła, interpretacje „ ,Arkady, Warszawa, 2000  

 

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 

 


