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Nazwa przedmiotu:  

 Psychofizjologia widzenia 

 

Forma zaliczenia: 

Zaliczenie z oceną 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

niestacjonarne 2 IV Konwersatorium 18 2 

 

Kierownik przedmiotu: dr D. Matysik-Herbik   

 

Wymagania wstępne:  

Zaliczony kurs zagadnienia kompozycji i percepcji plastycznej na studiach licencjackich 

Ogólny opis i cel przedmiotu:  

Kurs ma się stać podstawą do analizy wzajemnych zależności między wzrokiem, a widzeniem. 

Omawiać wybrane zagadnienia związane z percepcją i mechanizmami fizjologicznymi 

dotyczącymi zapoznania ze sposobami rejestrowania i przetwarzania informacji u człowieka. 

Bazując na elementach psychologii ogólnej, poświęconej problematyce odbioru sygnałów z 

otoczenia. Zapoznać z systemem wzrokowym i dokonać  psychologicznej analizy procesu 

widzenia. Wprowadzić w zagadnienia czynników wpływających na spostrzeganie bodźców z 

otaczającego nas środowiska. Potraktowanie procesu percepcji jako świadomego rejestrowania 

wizualnych doznań zmysłowych stanowiących początek twórczych impulsów. Próba zrozumienia 

natury zdolności artysty do zauważania istotnych zjawisk, istniejących pomiędzy prostymi 

reakcjami wrażeniowymi i przypadkowymi, a kalkulacją.  

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  Symbole EK 

Wiedza:  

    

P7S_WG 

 

Student zna i rozumie: 

K7_W06 Kontekst historyczny i kulturowy sztuk plastycznych i jego związek z 

innymi dziedzinami życia 

K7_W10 Powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi 

elementami programu studiów 

Umiejętności:  

    

P7S_UW 

 

P7S_UK 

 

Student potrafi: 

K7_U10 Zaplanować efekty prac artystycznych uwzględniając aspekty prawne, 

etyczne i społeczne 

K7_U15 W sposób odpowiedziany podejść do prezentacji projektu oraz 

umiejętnie nawiązać kontakt z odbiorcą wystąpienia 

 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  



K7_K06 Uprawiania zawodu grafika w sposób etyczny i społecznie 

odpowiedzialny 

    

P7S_KO 

 

Metody kształcenia:  

Prezentacja multimedialna teorii oraz ćwiczeń. Student wykonuje ćwiczenia praktyczne – praca 

metodą projektu.   

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  

Zaliczenie w formie gotowej pracy przygotowanej przez studenta. Warunkiem zaliczenia jest praca 

o co najmniej dostatecznych poziomie graficznym.  

Treści:  

Omówienie zasad kontrastu – zestawienie elementów kontrastujących ze sobą jako sposób wzmagania 

bodźca. Zasada ilości – odpowiednia ilość bodźca. Zasada długości – odpowiedni czas trwania bodźca (120 

m/s – próg świadomości percepcyjnej). Kognitywne znaczenie informacji. Oddziaływanie barw na 

człowieka: kolory wpływają na psychikę bądź bezpośrednio – poprzez wzbudzenie określonych reakcji 

fizjologicznych, bądź pośrednio – poprzez skojarzenia. Barwa w pomieszczeniach. Barwy a oświetlenie. 

Barwy a nastrój (odpoczynek, praca). Świadome zarządzanie psychofizjologicznym oddziaływaniem barw 

w projektowaniu. Funkcja informacyjna i ostrzegawcza barw. Wpływ barw na fizjologiczny stan organizmu. 

Barwy i nastroje. Barwa wpływa na ocenę innych cech przedmiotów – wielkość, ciężkość, odległość w 

jakiej się znajduje. Barwy a ocena odległości.  

 

Literatura:  

Podstawowa: 
   Mączyńska-Frydryszek A., Jaskólska-Klaus M., Psychofizjologia widzenia, Wydawnictwo: ASP   

Poznań  2001 
Uzupełniająca: 

     Gregory R.L i Colman A.M., Czucie i percepcja. Warszawa: Zysk i S-ka. 2002 

 

 

Rodzaje aktywności Rodzaj pracy 
Studia 

niestacjonarne 

 

Ilość godzin 

łącznie  

Konwersatorium  

Zajęcia z 
prowadzącym 18 

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć, 

przygotowywanie się na zajęcia w ciągu całego kursu 
praca własna  38  

 


