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Nazwa przedmiotu:  

  

Fotografia artystyczna 

Forma zaliczenia: 

Egzamin 4/6 

Zaliczenie z oceną 
Zaliczenie 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne 2 IV ćwiczenia 30 2 

 3 V ćwiczenia 45 3 

 3 VI ćwiczenia 30 2 

niestacjonarne 2 IV ćwiczenia 18 2 

 3 V ćwiczenia 27 3 

 3 VI ćwiczenia 18 2 

 

Prowadzący przedmiot : Prof. Nadzw . Marek Herbik  

Prof. Nadzw. A. Fołtarz 

 

Wymagania wstępne:  

Wiadomości i umiejętności z kursu podstawowego fotografii. 

Ogólny opis i cel przedmiotu:  

Przedmiot fotografia mam przybliżyć studentom historyczne uwarunkowania techniki, jej przebieg 

oraz role w historii ale także oddziaływanie na inne dyscypliny sztuki takie jak malarstwo, plakat 

etc. Szczególną uwagę zwraca się na proces zapoznania z problemem światła oraz świadomość 

poruszania się w obszarze zapisu cyfrowego fotografii. 

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_W06 Podstawowe linie rozwojowe w historii sztuki, reprezentatywne dzieła 

oraz wybitnych twórców z dyscypliny sztuk pięknych i projektowych 

Umiejętności. Student potrafi:  

P6S_UW K6_U04 Tworzyć samodzielne koncepcje artystyczne przy użyciu wybranych 

narzędzi, technik oraz technologii 

K6_U07 Świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego grafiki 

warsztatowej 

K6_U14 Posługiwać się sprzętem komputerowym do przygotowania i prezentacji 

własnego projektu artystycznego 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  

  P6S_KK K6_K03 Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia 

potrzeby poszerzania tej wiedzy 

K6_K06 Efektywnego komunikowania się w trakcie prezentacji projektów 

graficznych w sposób jasny i zrozumiały dla innych 



Metody kształcenia:  

 Wykłady i ćwiczenia  w studiu fotograficznym  

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywnej obecności na zajęciach, realizacji podanych ćwiczeń  

Treści: 

Ćwiczenie 1.   

Wykonać serię zdjęć w formacie 10x15 będącą zapisem fotograficznym wzorowanym na alfabecie. 

Znaleźć formy, przedmioty, roślinność które po wykadrowaniu będą odzwierciedleniem danej 

litery w alfabecie. 

Ćwiczenie 2.  

Wykonać dwie serie zdjęć dowolnego wnętrza w bieli i czerni. 

W serii pierwszej dokonać maksymalnego rozbicia przestrzeni, stworzyć dynamiczne kierunki 

przestrzenni wszystko dopełnić właściwym rodzajem światła. 

W serii drugiej analogicznie stworzyć kontrastujący do pierwszego układ statyczny, symetryczny, 

zamknięty. 

Literatura:  

Podstawowa: 

1. Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa; 

2. Barthes R., Mit i znak; 

3. Gołaszewska W., Estetyka i antyestetyka. Zarys estetyki; 

Uzupełniająca: 

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

Helion, Gliwice, 2003 

 

Nakład pracy studenta w godzinach (cały kurs): 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Praca na zajęciach: 105 Praca na zajęciach: 63 

Praca własna: 70 Praca własna: 112 

 


