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Nazwa przedmiotu:  

  

Grafika warsztatowa 

Forma zaliczenia: 

Egzamin 6 

Zaliczenie z oceną 
Zaliczenie 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

 3 V ćwiczenia 45 3 

 3 VI ćwiczenia 30 2 

 3 V ćwiczenia 27 3 

 3 VI ćwiczenia 18 2 

 

Prowadzący przedmiot : dr. T. Sass 

 

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie elementów kursu podstawowego grafiki warsztatowej.  

Ogólny opis i cel przedmiotu:  

Utrwalanie poprzez ćwiczenia i korekty świadomości plastycznej studenta tzn: kształcenie postawy 

kreatywnej (dynamicznej) w sposobie obrazowania. Proces tworzenia – od projektu poprzez pracę 

nad matrycą, odbitki próbne, do otrzymania ostatecznej ryciny. Cechy charakterystyczne 

poszczególnych technik grafiki artystycznej a dobór środków wyrazu użytych w projekcie 

wstępnym.  Kompilacja różnych technik graficznych.   

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  Symbole PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie:   

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_U06 Posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem graficznym i 

innymi narzędziami cyfrowymi przy realizacji własnych prac artystycznych 

Kompetencje społeczne. Student potrafi:  

  P6S_KR K6_K06 Efektywnego komunikowania się w trakcie prezentacji projektów 

graficznych w sposób jasny i zrozumiały dla innych 



Metody kształcenia:  

 Ćwiczenia. Pomoc udzielana studentowi w każdej fazie realizacji programu (merytoryczna i 

empiryczna). 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  

Student zobowiązany jest do obecności na zajęciach. Pedagog zobowiązany jest do permanentnej 

korekty poczynań każdego studenta.  Zaliczenie następuje po przedstawieniu przez studenta matryc 

wraz ze sporządzonymi z  nich co najmniej pięciu rycin. Obowiązuje wykonanie cyklu 

składającego się z około 6  propozycji plastycznych. 

Treści:  

Rola kulturotwórcza tzw. technik powielanych – ogólne tło historyczne od średniowiecza do 

czasów współczesnych. Techniki grafiki warsztatowej na usługach poligrafii. 

Pogłębianie wiedzy, umiejętności i mentalności artystycznej w procesie obrazowania właściwej dla 

medium graficznego. 

Zobrazować cykl rycin graficznych w wybranej jednej technice graficznej lub rycin będących 

kompilacją różnych technik. 

Cykl składać powinien się co najmniej 6 odrębnych propozycji plastycznych o wartościach 

artystycznych (np. publicystycznych, poznawczych, etc.) 

 

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: 75 Praca na zajęciach: 45 

Praca własna: 50 Praca własna: 80 

 


