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Forma 

zaliczenia: 

Egzamin  

Zaliczenie z oceną  
Zaliczenie 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarny 1 I ćwiczenia 45 3 

niestacjonarny 1 I ćwiczenia 27 3 

 

Kierownik przedmiotu  : Prof. Nadzw.  Marek Herbik  

Mgr A. Stępiński 

 

Wymagania wstępne:  

Zgodne z rekrutacyjnymi 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Celem prowadzonych zajęć jest wykształcenie  

u studenta umiejętności samodzielnej edycji. Nabycie zdolności twórczego łączenia technik i 

filtrów wykorzystywanych w programie Adobe Photoshop. 

Opanowanie technik i skrótów klawiaturowych. Zapoznanie się z obróbką graficzną. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbole PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie:   

P6S_WG 

 
K6_W05 Podstawową znajomość stylów i tendencji w sztuce, z uwzględnieniem 

grafiki warsztatowej, oraz związane z nimi tradycje twórcze 

K6_W07 Podstawowe techniki tradycyjne stosowane w rysunku, malarstwie i 

grafice warsztatowej 

 

Umiejętności. Student potrafi:  

P6S_UW  

 

 

 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 

K6_U12 Zaplanować i wykonać projekty graficzne przy użyciu tradycyjnych 

narzędzi warsztatowych  z obszaru sztuki 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:              



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 

   P6S_KK 

   P6S_KR 

Metody kształcenia: 

    ĆWICZENIA/LABORATORIA (komputerowe) 

wykład z użyciem multimediów  

film instruktażowy  

konsultacja grupowa do realizowanych prac 

konsultacja indywidualna do realizowanych prac 

 

Formy sprawdzania efektów kształcenia: 

Obecność  i aktywność na zajęciach, wykonanie wszystkich ćwiczeń semestralnych na 

zadawalającym poziomie, egzamin  

Kryteria oceny pracy  

 posiada podstawowe zasady w programie 

 posiada znajomość skrótów klawiaturowych 

 realizuje zakładane cele pracy 

Metody oceny pracy projektowej:  

 analiza wartości pracy 

 analiza  wartości technicznej pracy 

analiza samodzielności twórczej w podjętym obszarze badawczym 

Treści:  

 zagadnienia dotyczące obrazu graficznego stworzonego w programie Photoshop w 

kontekście sztuk plastycznych; 

 sposoby prezentacji obrazu graficznego 

 zagadnienia związane z możliwościami kształtowania obrazu komputerowego przy użyciu 

filtrów 

 zagadnienia związane z możliwościami kreacji obrazu graficznego, ograniczonymi przez, 

programy oraz alternatywne formy obrazowania. 

 



Literatura:  

Literatura podstawowa: 

        

Gregory G.Techniki obróbki zdjęć cyfrowych. Praktyczne projekty", Wydawnictwo Helion, 

Gliwice, 2003 r 

Kelby S. "Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć" Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2004 r 

Kelby S., "Photoshop. Efekty specjalne", Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2005 

Ogórek Bolesław "Corel PHOTO - PAINT 12. Ćwiczenia" Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2004 

r 

Owczarz Anna "Photoshop CS. Kurs" Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2004 r 

 

Literatura dodatkowa: 
 

Werner J. Podstawy technologii w grafice 

 

 

 

Nakład pracy studenta w godzinach (cały kurs): 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Praca na zajęciach: 45 Praca na zajęciach: 27 

Praca własna: 30 Praca własna: 52 

 


