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Zaliczenie z oceną 
Zaliczenie 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

STACJONAR

NE 

2 IV ćwiczenia 45 3 

 3 V ćwiczenia 45 3 

NIESTACJON

ARNE 

2 IV ćwiczenia 27 3 

 3 V ćwiczenia 27 3 

 

Kierownik przedmiotu:  dr T. Sass 

Mgr M. Matysiak 

Wymagania wstępne:  

Opanowanie zagadnień z kursu Grafika projektowa – komunikacja wizualna 

Ogólny opis i cel przedmiotu:  

Celem nauczania na specjalności jest przygotowanie studentów do samodzielnej, oryginalnej 

działalności artystycznej i zawodowej, przyswojenie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej 

szerokiego obszaru Projektowania graficznego. Stąd konieczność przekazania specjalistycznej 

wiedzy w tym zakresie, kształcenie niezbędnych umiejętności oraz gromadzenia doświadczeń 

pozwalających rozwiązanie zadań projektowych na poziomie licencjackim.  

Duże znaczenie ma rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych studentów.           

 

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_W03 W zaawansowanym stopniu możliwość wykorzystania zdobytej w 

trakcie studiów wiedzy w prowadzeniu własnej działalności zawodowej 

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 

K6_U14 Posługiwać się sprzętem komputerowym do przygotowania i prezentacji 



własnego projektu artystycznego 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:   

   P6S_KR 

   P6S_KO 

 

K6_K02 Samodzielnego podjęcia pracy nad gromadzeniem, przetwarzaniem i 

interpretowaniem informacji potrzebnych do formułowania krytycznej 

argumentacji i rozwijania własnej koncepcji artystycznej 

K6_K05 Uprawiania zawodu grafika w sposób etyczny i społecznie 

odpowiedzialny 

Metody kształcenia:  

 Program realizowany jest poprzez wykłady i ćwiczenia. 

Na każdych zajęciach student otrzymuje korektę w celu wyeliminowania wszelkich błędów 

projektowych oraz podniesieniu ćwiczenia na wyższy poziom artystyczny. 

 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie: 

- czynnej obecności na zajęciach 

- zaprojektowania wszystkich zadań kursowych 

- zrealizowania wszystkich ćwiczeń kursowych 

Treści: 



Wstępne zadania projektowe: 

- układy i kompozycje typograficzne 

- podstawowe  terminy typograficzne 

- poszukiwanie właściwej formy graficznej do przekazywanej informacji.  

Identyfikacja graficzna: 

- geneza znaku graficznego 

- zasady projektowania znaku graficznego 

- znak firmowy, logotyp, ideogram, piktogram 

- system identyfikacji graficznej 

Plakat: 

- historia plakatu 

- specyfika plakatu 

- język plakatu 

- afisz i plakat typograficzny 

- plakat kulturalny, społeczny, reklamowy, autorski 

- relacja słowo - obraz w plakacie 

Grafika książkowa: 

- budowa książki okładka wkład 

-  kompozycja graficzna książki 

- pojęcie i zastosowanie gridu 

- kompozycja typograficzna książki 

- ilustracja i jej związek z tekstem 

- seria wydawnicza 

Inne formy wydawnicze: 

- kalendarz jedno i wieloplanszowy 

- wydawnictwa reklamowe 

- wydawnictwa katalogowe 

- grafika prasowa 

- szata graficzna opakowań 

 

Literatura:  

Podstawowa: 
1.   Georges Jean - Pismo, pamięć ludzkości 

2.   Adrian Frutiger - Człowiek i jego znaki 

3.   Robert Chwiałkowski - Typografia typowej książki 

4.  Joe Crossmann - Projektowanie czasopism na Twoim komputerze 

5.   Muzeum ulicy. Plakat polski w kolekcji Muzeum Plakatu w Wilanowie 
Uzupełniająca: 

1.   R. Arnheim - Sztuka i percepcja wzrokowa 

2.   R. Gombrich - Sztuka i złudzenie 

3.   W. Kandinski - Punkt, linia a płaszczyzna 

4.   J. Zagrodzki - Katarzyna Kobro i konstrukcja przestrzeni 

5.   M. Droste - Bauhaus 

6.   K. Frampton - De Stijl 

7.   A. Scharf - Konstruktywizm  

Czasopisma poświęcone sztuce projektowania graficznego:Novum, 2+3D,   

 

 



Nakład pracy studenta w godzinach (cały kurs): 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Praca na zajęciach: 90 Praca na zajęciach: 54 

Praca własna: 60 Praca własna: 94 

 


