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Nazwa przedmiotu:  

  

Projektowanie typograficzne 

Forma zaliczenia: 

Egzamin 

Zaliczenie z 

oceną 
Zaliczenie 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne 3 V ćwiczenia 45 3 

 3 VI ćwiczenia 30 2 

niestacjonarne 3 V ćwiczenia 45 3 

 3 VI ćwiczenia 18 2 

 

Prowadzący przedmiot: dr T. Sass 

Mgr M. Matysiak 

 

Wymagania wstępne:  

Studenci po ukończonym kursie liternictwa, grafiki edytorskiej, przewidzianych w programie 

studiów przedmiotów projektowych i historii sztuki. 

Ogólny opis i cel przedmiotu:  

Szlifowanie praktycznych umiejętności tworzenia grafiki edytorskiej przy wykorzystaniu wiedzy z 

zakresu projektowania i przygotowania druku ze szczególnym uwzględnieniem metod tworzenia 

aparatu naukowego. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  Symbole PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie:   

 P6S_WG 

 
K6_W01 W zaawansowanym stopniu problematykę związaną z podstawowym 

wykorzystaniem środków plastycznych w obszarze sztuki  

K6_W04 W zaawansowanym stopniu techniki tradycyjne oraz narzędzia cyfrowe 

stosowane w obszarze sztuki 

Umiejętności. Student potrafi:   

P6S_UW 

 
K6_U04 Tworzyć samodzielne koncepcje artystyczne przy użyciu wybranych 

narzędzi, technik oraz technologii 

K6_U05 Połączyć i kreatywnie wykorzystać umiejętności warsztatowe do 

własnej ekspresji artystycznej 

K6_U10 Planować i zrealizować własne projekty graficzne przy uwzględnieniu 

stanu zdobytej wiedzy i własnych umiejętności 

K6_U12 Zaplanować i wykonać projekty graficzne przy użyciu tradycyjnych 

narzędzi warsztatowych  z obszaru sztuki 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  

  P6S_KR K6_K06 Efektywnego komunikowania się w trakcie prezentacji projektów 

graficznych w sposób jasny i zrozumiały dla innych  



Metody kształcenia:  

 Ćwiczenia praktyczne 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  

Efekty kształcenia dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych będą ocenione 

sumarycznie np. za: udział w zajęciach, przygotowanie pracy projektowej jako: 

 

1. Dostateczne (ocena dostateczna - 3.0) – przy uzyskaniu przez studenta wyniku 2.65-3.20 w 

sumie czynników określonych w ocenie 

2. Więcej niż dostateczne (ocena dostateczna plus - 3.5) – przy uzyskaniu przez studenta 

wyniku 3.25-3.60 w sumie czynników określonych w ocenie 

3. Dobre (ocena dobra – 4.0) – przy uzyskaniu przez studenta wyniku 3.65-4.20 w sumie 

czynników określonych w ocenie 

4. Więcej niż dobre (ocena dobra z plusem – 4.5) – przy uzyskaniu przez studenta wyniku 

4.25-4.60 w sumie czynników określonych w ocenie 

5. Bardzo dobre (ocena bardzo dobra – 5.0) – przy uzyskaniu przez studenta wyniku 4.65-5.0  

w sumie czynników określonych w ocenie 

Treści: 

Tworzenie grafiki użytkowej – plakat, folder, okładka. 

Tworzenie grafiki publikacji z wykorzystaniem umiejętności edytorskich, projektowych i 

technicznych (prepress), oraz tworzenia graficznych elementów aparatu naukowego. 

 

Literatura:  

Podstawowa: 

1. Krzysztof Tyczkowski, Lettera Magica, Łódź 2005;  

2. Filip Trzaska, Redakcja techniczna książki, Warszawa 1975;  

3. Bror Zacharisson, Studia nad czytelnością druku, Warszawa 1970;  

4. Barbara Assadi, Galen Gruman, Quark XPress do Windows. Teksty, fonty, grafika, 

Warszawa 1993. 

Uzupełniająca: 

1. J. Tschichold, The Form of the Book: Essays On the Morality of Good Design, Washington 

1991;  

2. R. Bringhurst, The Elements of Typographic Style, Washington 1997. 

 

Nakład pracy studenta w godzinach (cały kurs): 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Praca na zajęciach: 75 Praca na zajęciach: 63 

Praca własna: 50 Praca własna: 62 

 


