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Nazwa przedmiotu:  

  

Praktyki zawodowe 

Forma zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną 

 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne 2 III Praktyki zawodowe 240 8 

 2 IV  240 8 

 3 V  240 8 

 3 VI  240 8 

niestacjonarne 2 III Praktyki zawodowe 240 8 

  IV  240 8 

  V  240 8 

  VI  240 8 

 

Prowadzący przedmiot : mgr E. Rokicka 

Wymagania wstępne:  

Znajomość technik graficznych i obsługi programów komputerowych 

Ogólny opis i cel przedmiotu:  

 Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami zagadnień poznanych w czasie realizacji 

studiów.  Zapoznanie się ze specyfiką działalności i organizacją pracy informatyka.  Nabycie 

umiejętności współpracy w zespole.  Przygotowanie studenta do samodzielności i 

odpowiedzialności za powierzone mu zadania 

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 

K6_W09 Podstawowe pojęcia i zasady dotyczące aspektów prawnych, 

marketingowych oraz finansowych związanych z wykonywaniem zawodu 

grafika 

K6_W10 Powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi 

elementami programu studiów 

Umiejętności. Student potrafi: P6S_UK 

P6S_UO K6_U02 Komunikować się z innymi używając terminologii językowej właściwej 

dla grafiki  

K6_U03 Planować i organizować pracę indywidualną oraz pracować w zespole 

K6_U12 Zaplanować i wykonać projekty graficzne przy użyciu tradycyjnych 

narzędzi warsztatowych  z obszaru sztuki 

K6_U18 Przygotować i przedstawić publicznie prezentację własnej koncepcji 

artystycznej w sposób jasny i zrozumiały dla innych 

 



Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  

   P6S_KK 

   P6S_KR 
 

 K6_K01 Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia 

potrzeby poszerzania tej wiedzy 

K6_K03 Elastycznego myślenia, wykorzystywania wyobraźni, intuicji oraz 

emocji do adaptowania się do nowych warunków i zmieniających się 

okoliczności oraz rozwiązywania problemów 

K6_K04 Kontrolowania swoich zachowań w warunkach publicznych oraz 

przeciwdziałania stresowi podczas pracy 

K6_K06 Efektywnego komunikowania się w trakcie prezentacji projektów 

graficznych w sposób jasny i zrozumiały dla innych 

Metody kształcenia:  

 Praktyki zawodowe, praca w grupie, praca indywidualna, realizacja wskazanych zadań 

 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  

Zaliczenie z oceną wstawiane przez opiekuna praktyk na podstawie informacji przekazanych przez 

pracodawcę 

Treści:  

 Indywidualny harmonogram praktyk wynikający z miejsca odbywania praktyki. 

Przyjmuje się, że odpowiednie miejsca to:  

Wydawnictwa książkowe, multimedialne, prasowe 

Graficzne studia projekotwe, pracownie fotograficzne 

Drukarnie poligraficzne i cyfrowe 

Instytucje kultury 

 

Literatura:  

Podstawowa:  

1. J. Werner „Technika i technologia sztuk graficznych” W.L. Kraków 1972r. 

2. Jurkiewicz „Podręcznik metod grafiki artystycznej” Arkady 1975r. 

3. J. Werner „Podstawy technologii malarstwa i grafiki” PWN 1974r. 

4. Maria Grońska „Nowoczesny drzeworyt polski? Ossolineum 1971r. 

Uzupełniająca: 

1. J. Białostocki „W pracowni dawnych grafików” W-wa 1957r. 

2. J. Orańska „Sztuka graficzna i jej rola społeczna” Poznań 1951r. 

3. St. Storczyk „Spotkanie z grafiką” 

 

 

 

Nakład pracy studenta w godzinach (cały kurs): 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Praca na zajęciach: 960 Praca na zajęciach: 960 

Praca własna: 50 Praca własna: 50 

 

 


