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Wymagania wstępne:  

Umiejętność posługiwania się komputerem i wykorzystania programu graficznego CorelDraw.  

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

       Treścią przedmiotu jest problematyka szeroko rozumianej komunikacji jako procesu 

wytwarzania, przekształcania i przekazywania wiadomości pomiędzy ludźmi, grupami społecznymi 

i organizacjami w określonym celu.  

      Przedmiot zapoznaje studentów z różnymi formami komunikacji międzyludzkiej w 

perspektywie historycznej i w czasach współczesnych odnosząc się do jej różnorodności form, 

społecznej roli, i sposobów oddziaływania ze szczególny uwzględnieniem problematyki związanej z 

funkcją i projektowaniem symboli, znaków informacyjnych identyfikujących, oraz graficznych 

systemów identyfikacji oraz komunikacji wizualnej.. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbole PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie:  

 P6S_WG 

 

 

      K6_W07 Podstawowe techniki tradycyjne stosowane w rysunku, malarstwie i 

grafice warsztatowej 

 

Umiejętności. Student potrafi:   

P6S_UK 

P6S_UW 

 

      

K6_U02 Komunikować się z innymi używając terminologii językowej właściwej dla 

grafiki  

K6_U05 Połączyć i kreatywnie wykorzystać umiejętności warsztatowe do własnej 

ekspresji artystycznej 

K6_U08 Podejmować samodzielne decyzje dotyczące indywidualnego procesu 

artystycznego i sposobu jego realizacji 



K6_U10 Planować i zrealizować własne projekty graficzne przy uwzględnieniu 

stanu zdobytej wiedzy i własnych umiejętności 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  

P6S_KR       K6_K02 Samodzielnego podjęcia pracy nad gromadzeniem, przetwarzaniem i 

interpretowaniem informacji potrzebnych do formułowania krytycznej argumentacji 

i rozwijania własnej koncepcji artystycznej 

K6_K06 Efektywnego komunikowania się w trakcie prezentacji projektów 

graficznych w sposób jasny i zrozumiały dla innych  

Metody kształcenia: 

       Cykl ćwiczeń dotyczących obszaru problematyki komunikacji społecznej w przekroju 

historycznym ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i powstania nowych jej form i w ostatnim 

stuleciu. 

       Realizacja ćwiczeń praktycznych zmierzających do nabycia świadomości o złożonym procesie 

opracowywania komunikatu wizualnego na przykładzie znaku identyfikacyjnego dla wybranej 

działalności handlowej. Poprzedzenie procesu projektowania szczegółowym omówieniem 

problematyki, prezentacja i omówienie przykładów profesjonalnej działalności, realizacja ćwiczeń 

wprowadzających, korekty kolejnych etapów projektowania. Omówienie uzyskanych efektów.    

 

Formy sprawdzania efektów kształcenia: 

     Podstawową formą zaliczenia jest wykonanie i przedstawienie projektów (prac praktycznych)  

na tematy zadane w trakcie semestru. 

Kryteria oceny projektów są każdorazowo określane wraz z podanymi założeniami ogólnymi  

i szczegółowymi, które powinny być uwzględnione w wykonywanej realizacji. W trakcie korekt 

wykonywanych projektów oraz podczas ich oceny końcowej studenci są zobowiązani  

do uzasadniania podjętych decyzji i samokrytycznej oceny w odniesieniu do przekazanej im wiedzy 

teoretycznej i praktycznej.  

Na ostateczną ocenę składają się: ocena procesu realizacji pod względem samodzielności, 

dociekliwości, zgodności z ogólnie przyjętymi zasadami i poziomu wykonanych wariantów 

koncepcji wstępnych. 

 



Treści:  
1. W obszarze problematyki wykładów: 

a. omówienie i prezentacja materiałów związanych z wytwarzaniem elementów 

komunikacji wizualnej od czasów starożytnego Egiptu (symbole i znaki) do czasów 

współczesnych (symbole, znaki, piktogramy, systemy komunikacji identyfikacji 

wizualnej). 

b. omówienie i prezentacja systematyki elementów komunikacji wizualnej oraz modeli 

przedstawiających przebieg komunikowania (elementy i etapy). 

c. omówienie najważniejszych elementów percepcji wzrokowej. 

d. analiza społecznego wymiaru i znaczenia komunikacji wizualnej. 

2. W obszarze realizacji zadań praktycznych (ćwiczeń) należy wykonać serię zadań 

polegających na:  

a. kombinatorycznym ułożeniu wybranych elementów siatki zgodnie z przyjętymi 

założeniami.  

b. budowie określonych piktogramów z wykorzystaniem prostych siatek 

konstrukcyjnych. 

c. logicznym i równomiernym przekształceniu liter w określone piktogramy. 

d. Zaprojektowaniu diagramu 

e. opracowanie znaku towarowego (logo) z wykorzystaniem siatki konstrukcyjnej 

Morgana oraz opisu słownego(logotypu).  

f. zaprojektowaniu projektu oprawy portfolio                                                                                    
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Nakład pracy studenta w godzinach (cały kurs): 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Praca na zajęciach: 60 Praca na zajęciach: 36 

Praca własna: 40 Praca własna: 64 
 

 


