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Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu:  

  

Rysunek 

 

 

Forma 

zaliczenia: 

Egzamin2/4/5 

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 

 2 IV ćwiczenia 30 2 

 3 V ćwiczenia 30 2 

niestacjonarny 1 I ćwiczenia 27 3 

 1 II ćwiczenia 27 3 

 2 III ćwiczenia 18 2 

 2 IV ćwiczenia 18 2 

 3 V ćwiczenia 18 2 

 

Kierownik przedmiotu : dr D. Matysik-Herbik 

Prof. Nadzw. A. Fołtarz 

Wymagania wstępne:  

Świadectwo maturalne. 

Predyspozycje kandydata ujawnione w rozmowie rekrutacyjnej 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Kurs Rysunku jest zapoznaniem studenta z jednym z najważniejszych środków wyrazu 

artystycznego. Program kursu zakłada przekazanie studentom określonego zasobu wiedzy  

i doświadczenia stymulujących przygotowanie do świadomego posługiwania się środkami 

rysunkowymi i zaznajomienie ich z podstawowymi zasadami budowy dzieła plastycznego 

W związku z tym szczególną uwagę zwraca się na stopniowe i ciągłe wprowadzanie studenta  

w problematykę artystyczną, na rozwój i kształcenie świadomości artystycznej i wrażliwości 

plastycznej, wyrobienie u studentów nawyku do stałego poszerzania wiedzy fachowej. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbole 

PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie:  

P6S_WG 

 
K6_W01 W zaawansowanym stopniu problematykę związaną z podstawowym 

wykorzystaniem środków plastycznych w obszarze sztuki  

i teorii sztuki w tej dyscyplinie.  

K6_W07 Podstawowe techniki tradycyjne stosowane w rysunku, malarstwie i 



grafice warsztatowej 

Umiejętności. Student potrafi:  P6S_UW 

 K6_U01 Wykorzystać posiadaną wiedzę do przeprowadzenia określonych zadań 

artystycznych i wykonania własnych projektów graficznych 

K6_U04 Tworzyć samodzielne koncepcje artystyczne przy użyciu wybranych 

narzędzi, technik oraz technologii 

K6_U05 Połączyć i kreatywnie wykorzystać umiejętności warsztatowe do 

własnej ekspresji artystycznej 

K6_U07 Świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego grafiki 

warsztatowej  

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 

 

Metody kształcenia: 

Wykład konwersatoryjny, ćwiczenia praktyczne, korekty indywidualne i zespołowe 

Formy sprawdzania efektów kształcenia: 

Zaliczenie na ocenę na podstawie ocen cząstkowych za poszczególne ćwiczenia.  

Egzamin praktyczny na podstawie przeglądu prac. 

Podstawowe kryteria: jakość utworu, jakość pracy, oryginalność, zaangażowanie, 

samodzielność, stopień wykorzystania źródeł pomocniczych literatura- galerie 

Treści: 
1. Problematyka wykładów – ewolucja formy rysunkowej w poszczególnych epokach, 

przemiany świadomości widzenia. 

2. Problematyka ćwiczeń - Podstawowe cechy przedmiotów; Światło; Kontrasty walorowe; 

Transpozycja koloru na walor; Szkic; Różne techniki rysunku; Zagadnienia iluzji 

przestrzeni; indywidualne poszukiwania własnych środków wyrazowych. 

Literatura:  

Podstawowa: 

1. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa. 

2. K. Teissig, Technika rysunku.  

3. H. Anders, Z problematyki rytmu w sztuce. 

Uzupełniająca: 

1. W. Kandyński, Punkt i linia a płaszczyzna 

2. R. Smith, Tajemnice warsztatu artysty. Malarstwo, rysunek, grafika artystyczna, 

techniki, materiały 

 

 

Nakład pracy studenta w godzinach (cały kurs): 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Praca na zajęciach: 180 Praca na zajęciach: 108 

Praca własna: 120 Praca własna: 292 

 


