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30 

45 

 

2 

3 

 

niestacjonarny II 

 

III 

 

 

IV 

V 

ćwiczenia 
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18 
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2 
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Kierownik przedmiotu  : mgr A. Stępiński 

 

Wymagania wstępne:  

Podstawowa wiedza z zakresu concept arts, zainteresowanie game studies 

 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

 

Kreacja postaci i lokacji w grze jest dziedziną grafiki koncepcyjnej. Celem przedmiotu jest 

nabycie wiedzy o kanonie gier, charakterystykach postaci (ich typologii) oraz tworzenia lokacji. 

Przedmiot łączy w sobie wiedzę teoretyczną i praktyczną.   

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_W08 Problematykę związaną z technologią cyfrową wykorzystywaną w 

grafice z uwzględnieniem jej stałego rozwoju 

 

Umiejętności. Student potrafi:  

P6S_UW 

P6S_UU 

P6S_UK 

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_U15 Samodzielnie rozwijać własne pomysły i koncepcje artystyczne w 

oparciu o umiejętności warsztatowe 



K6_U18 Przygotować i przedstawić publicznie prezentację własnej koncepcji 

artystycznej w sposób jasny i zrozumiały dla innych 

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: 

Przedmiot ma charakter ćwiczeń, studenci sprawdzają w praktycznych zadaniach zdobytą 

wiedzę z zakresu kreacji postaci i lokacji.  

Formy sprawdzania efektów kształcenia: 

Efekty kształcenia oceniane są na podstawie aktywnego uczestnictwa studenta na zajęciach oraz 

zaliczenia egzaminu.  

Treści:  

Badania gier przed grami wideo. Antropologiczne konceptualizacje gry i zabawy i ich 

współczesna użyteczność (J. Huizinga, R. Caillois). 

Historia gier wideo. 

Gatunki gier - konwencje i różnorodność współczesnego rynku gier wideo. 

Gamifikacja w kulturze. 

Sproblematyzowanie przestrzeni w grze 

Ćwiczenia praktyczne nad projektem gry cyfrowej (praktyka z zakresu concept arts; na 

podstawie omówionej problematyki) 

 

  

Literatura:  

Podstawowa: 

M. Filiciak (red.), Światy z pikseli. Antologia studiów nad grami komputerowymi, Warszawa, 

Wydawnictwo SWPS Academica, 2010. 

P. Sterczewski, Czytanie gry. O proceduralnej retoryce jako metodzie analizy ideologicznej gier 

komputerowych, „Teksty Drugie” 6(138)/2012. 

R. Caillois, Gry i ludzie, tłum. A. Tatarkiewicz, M. Żurowska, Warszawa, Oficyna Wydawnicza 

Volumen, 1997. 

J. Dovey, H. Kennedy, Kultura gier komputerowych, tłum. T. Macios, A. Oksiuta, Kraków, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. 

Uzupełniająca: 

J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, tłum. M. Kurecka, W. Wirpsza, 

Warszawa, Wydawnictwo Czytelnik, 1985. 

G. Frasca, Simulation versus Narrative: Introduction to Ludology, dostęp: 

http://www.ludology.org/articles/VGT_final.pdf. 

Immo, Jak napisać Game Design Document, dostęp: https://forum.gamedev.pl/t/jak-napisac-

game-design-document/174 

 

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 

 


