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Forma 

zaliczenia: 

Egzamin 

Zaliczenie z oceną  

Zaliczenie 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarny 1 I Wykład 30 2 

niestacjonarny 1 I Wykład 18 2 

 

Kierownik przedmiotu  : dr Dorota Herbik  

 

Wymagania wstępne:  

Zgodne z rekrutacyjnymi 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Zadaniem zajęć jest poznanie zasad komponowania na płaszczyźnie w celu osiągnięcia 

zamierzonego efektu plastycznego, zdobycie umiejętności doboru odpowiednich elementów 

formy plastycznej do określonej treści przekazu wizualnego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbole EK 

Wiedza. Student zna :  

P6S_WG 

 
           

     K6_W05 Podstawową znajomość stylów i tendencji w sztuce, z 

uwzględnieniem grafiki warsztatowej, oraz związane z nimi tradycje twórcze 

Umiejętności. Student potrafi:  

P6S_UW 

 
K6_U01 Wykorzystać posiadaną wiedzę do przeprowadzenia określonych zadań 

artystycznych i wykonania własnych projektów graficznych 

K6_U10 Planować i zrealizować własne projekty graficzne przy uwzględnieniu 

stanu zdobytej wiedzy i własnych umiejętności          

Kompetencje społeczne:  

P6S_KR  K6_K02 Samodzielnego podjęcia pracy nad gromadzeniem, przetwarzaniem i 

interpretowaniem informacji potrzebnych do formułowania krytycznej 

argumentacji i rozwijania własnej koncepcji artystycznej 

 

Metody kształcenia: 

Wykłady i ćwiczenia praktyczne 

Formy sprawdzania efektów kształcenia: 



Obecność  i aktywność na zajęciach, wykonanie wszystkich prac semestralnych na 

zadawalającym poziomie artystycznym, egzamin  

Treści:  
1. rodzaje kompozycji,  

2. elementy formy plastycznej i środki wyrazu plastycznego  

3  zagadnienia koloru (kolor w świetle i w cieniu, budowanie kolorem bryły w przestrzeni) 

 

Literatura:  

Podstawowa : 

1. Hoffman, Łukaszewski, Olszewski „ Forma plastyczna-teoria  i praktyka” 

2. St. Scheybal „ KOmpzycja plastyczna: podstawowe zasady”. 

3. W. Kandynski „Punkt, linia a płaszczyzna”. 

Uzupełniająca: 

   J. Gage „Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji.” Kraków 2006 

 

Nakład pracy studenta w godzinach (cały kurs): 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Praca na zajęciach: 30 Praca na zajęciach: 18 

Praca własna: 20 Praca własna: 32 

 


