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Zarządzanie projektem (projektowanie gier) 

 

 

Forma 

zaliczenia: 

Egzamin 6 

Zaliczenie z oceną 

 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarny III 5 ćwiczenia 45 3 

niestacjonarny III 5 ćwiczenia 27 3 

 

Kierownik przedmiotu :  mgr Adam Stępiński 

 

 

 

Wymagania wstępne:  

Zainteresowanie procesem powstawania gier, podstawowe umiejętności z grafiki cyfrowej i 

warsztatowej 

Ogólny opis i cel przedmiotu: 

Praca nad projektem świata gry charakterystycznym dla wstępnego etapu produkcyjnego gry, 

symulująca styl i metody pracy światotwórczej. Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z 

podstawowymi etapami powstawania gry, koordynacją projektu gamingowego zgodnego z 

potrzebami rynkowymi lub wizją artystyczną twórcy 

EFEKTY KSZTAŁCENIA Symbole 

PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie:  

P6S_WG 

 
K6_W09 Podstawowe pojęcia i zasady dotyczące aspektów prawnych, 

marketingowych oraz finansowych związanych z wykonywaniem zawodu 

grafika 

i teorii sztuki w tej dyscyplinie.  

K6_W10  Powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi 

elementami programu studiów 

Umiejętności. Student potrafi:  P6S_UW 

P6S_UO 

 
K6_U03 Planować i organizować pracę indywidualną oraz pracować w zespole 

K6_U11 Wypracować własne projekty i koncepcje artystyczne przy użyciu 

indywidualnej wyobraźni, emocji i intuicji 

K6_U12 Zaplanować i wykonać projekty graficzne przy użyciu tradycyjnych 

narzędzi warsztatowych  z obszaru sztuki 

 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  



K6_K01 Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia 

potrzeby poszerzania tej wiedzy 

K6_K06 Efektywnego komunikowania się w trakcie prezentacji projektów 

graficznych w sposób jasny i zrozumiały dla innych 

 

P6S_KR 

 

Metody kształcenia: 

Wykład konwersatoryjny, ćwiczenia praktyczne. 

Formy sprawdzania efektów kształcenia: 

Zaliczenie na ocenę na podstawie ocen cząstkowych za poszczególne ćwiczenia.  

Egzamin ze znajomości podstawowych zagadnień powstawania projektu gamingowego 

 

Treści: 
 Podstawowe wiadomości z grafiki 3D: transformacje geometryczne, obiekty złożone, 

oświetlenie.  

2. Metody konstrukcji sceny: tworzenie grafu sceny, budowa hierarchii obiektów, 

metody sortowania obiektów, oświetlenie.  

3. Tworzenie głównej pętli gry.  

6. Programowanie efektów dźwiękowych oraz kanałów we/wy.  

7. Przegląd typów gier na wybranych przykładach.  

8. Przegląd narzędzi i bibliotek wspomagających tworzenie gier. 

Literatura:  

Podstawowa: 

Piotr Kubiński, Gry wideo. Zarys poetyki, Kraków: Universitas 2016 

Uzupełniająca: 

1. Mark J. P. Wolf, Building Imaginary Worlds. The Theory and History of Subcreation, 

New York: Routledge 2013. 

2. The Routledge Companion to Imaginary Worlds, red. Mark J. P. Wolf, New York: 

Routledge 2018. 

 

Nakład pracy studenta w godzinach (cały kurs): 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Praca na zajęciach: 45 Praca na zajęciach: 27 

Praca własna: 45 Praca własna: 63 

 


