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Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi 

 

Wydział Sztuk Pięknych i Projektowych, kod Wydziału: 003 
 

Kierunek : Grafika  

Specjalność: Grafika warsztatowa 

Rodzaj studiów: I stopnia  

Profil studiów: A   

Kod przedmiotu 

 

 

Nazwa przedmiotu:  

  

Grafika cyfrowa 

Forma zaliczenia: 

Egzamin 

Zaliczenie z oceną 
Zaliczenie 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne 2 IV ćwiczenia 30 2 

 3 V ćwiczenia 45 3 

niestacjonarne 2 IV ćwiczenia 18 2 

 3 V ćwiczenia 27 3 

 

Prowadzący przedmiot: Prof. Nadzw. A. Fołtarz 

 

Wymagania wstępne:  

Wiedza w zakresie ogólnym z wszystkich przedmiotów ogólnoplastycznych i umiejętne ich  

zastosowanie w pracach wykonanych w programach graficznych takich jak: Photoshop, 3D MAX, 

Corel, Adobe Ilustrator, Flash 

Ogólny opis i cel przedmiotu:  

Celem nauczania tego  przedmiotu jest wykształcenie u studenta umiejętności samodzielnego 

wykonania własnych prac graficznych Zakładam, że efektem kształcenia będzie umiejętność 

tworzenia prac na wysokim poziomie artystycznym.    Podstawą kreacji jest zapoznanie studenta z 

podstawowymi zagadnieniami kompozycji, wiedzy o kolorze, proporcjach, kontrastach i hierarchii 

postrzegania. Wiedza jest przekazywana podczas indywidualnych korekt w oparciu o samodzielnie 

wykonane ćwiczenia przez studenta. Student powinien posiąść nawyk samodzielnej pracy i 

stawiania sobie wysokich wymagań artystycznych. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  Symbole PRK 

Wiedza. Student potrafi:  

P6S_WG 

 

 

K6_W02 W zaawansowanym stopniu problematykę związaną z technologiami 

stosowanymi w grafice z uwzględnieniem ich stałego rozwoju 

K6_W04 W zaawansowanym stopniu techniki tradycyjne oraz narzędzia cyfrowe 

stosowane w obszarze sztuki 

Umiejętności. Student potrafi:  

P6S_UK 

P6S_UW 
K6_U01 Wykorzystać posiadaną wiedzę do przeprowadzenia określonych zadań 

artystycznych i wykonania własnych projektów graficznych 

K6_U02 Komunikować się z innymi używając terminologii językowej właściwej 

dla grafiki  

K6_U05 Połączyć i kreatywnie wykorzystać umiejętności warsztatowe do 

własnej ekspresji artystycznej 

 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  



K6_K02 Samodzielnego podjęcia pracy nad gromadzeniem, przetwarzaniem i 

interpretowaniem informacji potrzebnych do formułowania krytycznej 

argumentacji i rozwijania własnej koncepcji artystycznej 

   

P6S_KR  

Metody kształcenia:  

Wykład omawiający szczegóły poszczególnych ćwiczeń, omówienie publiczne pomysłów 

indywidualnych, prezentacja rozwiązań wzorcowych, korekta szkiców koncepcyjnych.  

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  

Omówienie i zaliczenie szkiców koncepcyjnych, egzamin w zakres którego wchodzi ocena 

wartości artystycznych pomysłu jak i umiejętności warsztatowe i techniczne studenta. 

 

Efekty kształcenia dotyczące wiedzy, oraz umiejętności,  oraz kompetencji społecznych będą 

ocenione podczas zaliczenia i egzaminu w następujący sposób: 

1. dostateczne – przy osiągnięciu przez studenta wyniku testu w granicach 51-59%, ocena 

dostateczna (3,0)  

2. więcej niż dostateczne  - 60-69%, ocena dostateczny plus (3,5)  

3. dobre – 70-79% - ocena dobra (4,0)  

4. więcej niż dobre  - 80-89% - ocena dobry plus (4,5)  

5. bardzo dobre – 90-100% - ocena bardzo dobra (5,0) 

Treści:  

Semestr III 

Cykl grafik zmieniających znaczenie i kontekst artystyczny prostych przedmiotów w stosunku do ich 

codziennych znaczeń i zastosowań. 

Cykl grafik – autoportret – kontekst historyczny i jego odniesienia do współczesności. 

Semestr IV 

Projekty okładek do wybranych czasopism – tygodników. 

Ilustracja do wybranej pozycji z zakresu literatury. 

Współczesny rysunek jako komentarz do wydarzeń politycznych. 

Semestr V 

Cykl grafik inspirowanych muzyką. 

Skanografie – cykl grafik na dowolny temat. 

Semestr VI 

Cykl grafik na dowolny temat /uprzednio uzgodniony z wykładowcą: np. miłość, nienawiść, głód, 

ekologia itp./. 

 



Literatura:  

Podstawowa: 

1. A.Jurkiewicz ,, Podręcznik metod grafiki artystycznej,,  

2. ADOBE Photoshop ,, Biblia,, 

3. 3D Max ,,Biblia,, 

4. Roland Zimek , Łukasz Oberlan ,,ABC grafiki komputerowej,, 

 

Uzupełniająca:  

Wszystkie podręczniki dotyczące technik i technologii grafiki komputerowej zarówno o  

grafice wektorowej jak i bitmapowej.    

 

Nakład pracy studenta w godzinach (cały kurs): 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Praca na zajęciach: 75 Praca na zajęciach: 45 

Praca własna: 50 Praca własna: 80 

 


