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Forma zaliczenia: 
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Zaliczenie z oceną 
Zaliczenie 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne 2 IV ćwiczenia 15 1 

 3 V ćwiczenia 30 2 

 3 VI ćwiczenia 30 2 

niestacjonarne 2 IV ćwiczenia 9 1 

 3 V ćwiczenia 30 2 

 3 VI ćwiczenia 18 2 

 

Prowadzący przedmiot:  Prof. Nadzw.  Marek Herbik  

 

Wymagania wstępne:  

Brak 

Ogólny opis i cel przedmiotu:  

Celem kształcenia jest rozwinięcie umiejętności twórczych i analitycznych studenta w zakresie 

fotografii niezbędnych w przyszłości do podjęcia pracy dla potrzeb projektowania graficznego jak i 

indywidualnych wypowiedzi artystycznych. 

Metody pracy dydaktycznej pomagają ujawnić predyspozycje i zdolności studenta zmierzając do 

wyrobienia samodzielności w podejmowaniu decyzji. 

Efektem kształcenia jest poznanie przez studenta uwarunkowań związanych z medium jakim jest 

fotografia. 

Jak również efektem kształcenia jest nabycie specyficznej świadomości „fotograficznej”  

Opracowywanie tematów przewiduje posługiwanie się działaniami fotograficznymi, 

montażowymi, inscenizacyjnymi., teoretycznymi. 

Student powinien wykazać się umiejętnością wyboru i selekcji własnego materiału, źródeł 

informacji oraz postawą twórczą. 

Poznanie ogólnej charakterystyki i specyfiki fotografii poprzez wykłady z historii tego medium, 

podstawy optyki fotograficznej, reguł tworzenia obrazu cyfrowego, opis spektralnej budowy 

światła i związany z tym tzw. balans bieli. Wykłady i pokazy związane z zagadnieniami źródeł 

oświetlenia np. światło błyskowe, halogenowe, zagadnienia modulacji oświetlenia, pomiaru 

natężenia światła, proporcji i kontrastu oświetlenia. 

Ćwiczenia obejmują takie grupy zagadnień jak: tworzenie narracyjności i sekwencyjności obrazu,  

zagadnienia montażu, znaczenie kadrowania i kompozycji plastycznej w fotografii, tworzenie opowiadania  

i budowania serii  obrazów o podobnym znaczeniu.         

 

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 

K6_W08 Problematykę związaną z technologią cyfrową wykorzystywaną w 

grafice z uwzględnieniem jej stałego 

 

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_U13 Posługiwać się sprzętem służącym do rejestracji oraz przetwarzania 

obrazu i dźwięku 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  

  P6S_KK 

P6S_KR 
K6_K03 Elastycznego myślenia, wykorzystywania wyobraźni, intuicji oraz 

emocji do adaptowania się do nowych warunków i zmieniających się 

okoliczności oraz rozwiązywania problemów 

K6_K06 Efektywnego komunikowania się w trakcie prezentacji projektów 

graficznych w sposób jasny i zrozumiały dla innych 

Metody kształcenia:  

Wykład i ćwiczenia praktyczne 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  

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

Treści: 



Ćwiczenie nr1 

Przy pomocy techniki fotomontażu photoshopowego należy wykonać "replikę” znanego z historii  

wybranego  dzieła sztuki z obszaru malarstwa lub grafiki. Materiały fotograficzne użyte do 

montażu powinny być  własnoręcznie wykonane w oparciu o własne inscenizację planu 

zdjęciowego. 

Ćwiczenie nr2 

Przy pomocy techniki fotomontażu photoshopowego -  wykorzystując własne zdjęcia i tradycję 

surrealizmu w malarstwie i fotografii należy stworzyć własną ilustrację fotograficzną. Całość 

ilustracji należy budować tak – aby zarówno główny temat jak i tło ilustracji tworzyły spójną – 

narracyjną całość. 

Ćwiczenie nr3 

Należy wykonać serię zdjęć wybranego przedmiotu o błyszczącej powierzchni. Seria zdjęć 

powinna prezentować przedmiot w bardzo różnych sytuacjach oświetleniowych – minimum 

5zdjęć. 

Opierając się na materiałach z w/w sesji należy wykonać zdjęcie które użyte w plakacie 

reklamowym.  

Należy stworzyć redakcję teksu a następnie zaprojektować typograficznie w/w plakat. 

Ćwiczenie nr4 

Temat – „Fotografia a zagadnienie przestrzeni”  

Należy wykonać serię zdjęć w których zagadnienie przestrzeni będzie odgrywało pierwszoplanową  

rolę. Można posłużyć się montażem serii zdjęć, prezentacją sekwencyjności zdarzeń i planów,  

prezentacją grup tematycznych, techniką tworzenia panoram lub dowolnie wybraną techniką 

fotograficzną najlepiej pasującą do głównego tematu ćwiczenia. Przed podjęciem realizacji należy 

zapoznać się z takimi zagadnieniami jak np. synchroniczna perspektywa kubistyczna, czy z 

pracami D.Hockney`a czy J.Dibbets,a. 

Ćwiczenie nr1 

Należy wykonać serię prac które będą tzw. Prezentacją autorską w formie miniwystawy 

obejmującej od 6 do 15 zdjęć. 

Student wybiera ze swojego archiwum lub wykonuje zaplanowaną serię zdjęć . Konsultuje pomysł 

– po to aby stworzyć spójną tematycznie – indywidualną mini wystawę – prezentującą jak 

najpełniej osobę autora. 

Ćwiczenie nr2 

Student wybierając temat dyplomowy ma za zadanie określić na jakim etapie będzie przydatna 

fotografia. 

Po indywidualnych konsultacjach ustalany jest zakres realizacji fotograficznych, które mogą się 

przydać do  dyplomu. W tej – ostatniej części student wykorzystuje swoje dotychczasowe 

doświadczenie fotograficzne do realizacji dyplomowej. 

 

Literatura:  

Podstawowa: 

Uzupełniająca: 

 

 

Nakład pracy studenta w godzinach (cały kurs): 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Praca na zajęciach: 75 Praca na zajęciach: 57 

Praca własna: 50 Praca własna: 68 

 


