
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 
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Podstawy animacji komputerowej 

 

 

Forma 

zaliczenia: 

Egzamin 2 

Zaliczenie z oceną 
Zaliczenie 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarny 1 I wykład 15 1 

 1 I ćwiczenia 15 1 

  II ćwiczenia 30 2 

niestacjonarny 1 I wykład 9 1 

 1 II ćwiczenia 9 1 

   ćwiczenia 18 2 

 

Kierownik przedmiotu  : mgr A. Stepiński 

 

Wymagania wstępne:  

Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu korzystania z programu Adobe Photoshop 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Przedmiot animacja komputerowa realizowany w programie studiów na semestrze I i II  stanowi 

wprowadzenie do technik tworzenia grafiki i animacji 3D. Zajęcia realizowane są z użyciem  aplikacji 

wspomagającej tworzenie animacji i grafiki 3D 3ds max firmy Autodesk.Program obejmuje również 

podstawowe zagadnienia dotyczące przygotowania storyboardu i scenariusza oraz analizy animacji 

kamery, jako głównego czynnika budującego przekaz i komunikacje w obszarze filmu.  Zagadnienia 

mają wprowadzić studenta w obszar tworzenia animacji ale również tworzenia konceptualnych 

projektów postaci  i scenografii dla potrzeb reklamy, filmu oraz gier komputerowych. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbole 

PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie:   

 P6S_WG 

 
K6_W04 W zaawansowanym stopniu techniki tradycyjne oraz narzędzia cyfrowe 

stosowane w obszarze sztuki 

K6_W08 Problematykę związaną z technologią cyfrową wykorzystywaną w 

grafice z uwzględnieniem jej stałego rozwoju 

Umiejętności. Student potrafi:   

P6S_UW K6_U06 Posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem graficznym i 

innymi narzędziami cyfrowymi przy realizacji własnych prac artystycznych 

K6_U10 Planować i zrealizować własne projekty graficzne przy uwzględnieniu 

stanu zdobytej wiedzy i własnych umiejętności 

K6_U14Posługiwać się sprzętem komputerowym do przygotowania i prezentacji 

własnego projektu artystycznego 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  



K6_K06 Efektywnego komunikowania się w trakcie prezentacji projektów 

graficznych w sposób jasny i zrozumiały dla innych 

  P6S_KR 

Metody kształcenia: 

Wśród dominujących metod kształcenia przedmiotu należy wymienić: 

Wykład w formie przypominający zajęcia konwersatoryjne połączone z prezentacją 

multimedialną tematyki poruszanych zagadnień. 

Ćwiczenia , które w swoim zakresie również zawierają elementy zajęć konwersatoryjno 

audytoryjnych, opierają się realizacji zadań objętych tematyką projektów semestralnych 

 

Formy sprawdzania efektów kształcenia: 

Efekty kształcenia oceniane są na podstawie aktywnego uczestnictwa studenta na zajęciach. 

Sprawdzeniem postępów semestralnych jest wykonanie projektu zaliczeniowego. Poprzedzone 

przynajmniej 3 korektami omawiającymi fazę koncepcyjną, dobór środków oraz formę przekazu 

treści i komunikatu. 

W semestrach zakończonych egzaminem, student prezentuje w trakcie egzaminu projekt 

samodzielny ( nie konsultowany) . Jednocześnie musi przestawić i uzasadnić dobór formy , 

konceptu i narzędzi realizacji 

 

 



Treści:  

 
1. Podstawowe informacje na temat aplikacji 3ds max . Interfejs użytkownika. Okna i paski 

narzędziowe. Panele funkcyjne. Obszar roboczy aplikacji. Modyfikacja interfejsu zgodnie z 

preferencjami użytkownika  

2. Podstawy modelowania. Obiekty i ich modyfikacje. Obiekty podstawowe: bryły 

geometryczne, linie, kształty. Obiekty parametryczne. Osadzanie, przemieszczanie i 

skalowanie obiektów w scenie. Powielanie elementów projektu. Obiekty złożone. 

Grupowanie i łączenie obiektów. Tworzenie form geometrycznych z obiektów 

podstawowych. Modyfikatory oraz funkcje edycji geometrii . 

3. Podstawy animacji. Klatki kluczowe, Animacja transformacji obiektów. Parametry 

modyfikatorów geometrii i ich zmiany w czasie animacji. Sekwensery animacji. Morfing 

geometrii obiektu.  

4. Materiały i mapy. Rodzaje materiałów zaimplementowanych w 3ds max.. Parametry 

materiałów i ich modyfikacje. Mapy proceduralne.  Warstwy materiałów.  Modyfikatory 

mapowania. Techniki mapowania obiektów złożonych. Tworzenie animowanych 

materiałów. Podstawowe źródła światła zaimplementowane w 3ds max.  

5. Moduł graph editor. Parametryczna zmiana przebiegu animacji 3D   

6. Podstawowe informacje na temat aplikacji 3ds max . Interfejs użytkownika. Okna i paski 

narzędziowe. Panele funkcyjne. Obszar roboczy aplikacji. Modyfikacja interfejsu zgodnie z 

preferencjami użytkownika Podstawy modelowania. Obiekty i ich modyfikacje. Obiekty 

podstawowe: bryły geometryczne, linie, kształty. Obiekty parametryczne. Osadzanie, 

przemieszczanie  

7. i skalowanie obiektów w scenie. Powielanie elementów projektu. Obiekty złożone. 

Grupowanie i łączenie obiektów. Tworzenie form geometrycznych z obiektów 

podstawowych. Modyfikatory oraz funkcje edycji geometrii. Podstawy animacji. Klatki 

kluczowe, Animacja transformacji obiektów. Parametry modyfikatorów geometrii i ich 

zmiany w czasie animacji. Sekwensery animacji. Morfing geometrii obiektu.  

 

 



Literatura:  

Podstawowa: 

1. S. Kennedy, G. Maestri, R. Frantz, 3ds max. Czarna księga animatora.helion, Gliwice, 

1998 

2. Kelly L. Murdock, 3ds Max 8. Biblia. Helion, Gliwice, 2005 

3. J. A. Bell, 3ds max 6. Skuteczne rozwiązania , Helion , Gliwice 2004. 

4. Paul Steed, Modeling a Character in 3DS Max, Wordware Publishing 2005 

5. Andrew Gahan, 3ds Max Modeling for Games: Insider's Guide to Game Character, 

Vehicle, and Environment Modeling, Focal Press 2008 

Uzupełniająca: 
1. Zoran Perisic Visual Effects Cinematography, Focal Press , 2006 

2. Steve Wright Compositing Visual Effects: Essentials for the Aspiring Artist, , Focal Press , 2006 

3. Mark Sawicki, Filming the Fantastic: A Guide to Visual Effects Cinematography, Focal Press  

2007  

4. Derek Lea, Creative Photoshop: Digital Illustration and Art Techniques, covering Photoshop 

CS3, Focal Press , 2007 

5. Ron Brinkmann, The Art and Science of Digital Compositing , Morgan Kaufmann,1999 
 

 

 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 

 


