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Nazwa przedmiotu:  

  

Grafika warsztatowa 

Forma zaliczenia: 
Egzamin 2/4 

Zaliczenie z oceną 

Zaliczenie 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne      

niestacjonarne 1 I ćwiczenia 27 3 

 1 II ćwiczenia 27 3 

 2 III ćwiczenia 27 3 

 2 IV ćwiczenia 18 2 

 

Prowadzący przedmiot : Dr Tamara Sass   

 

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie przedmiotu Podstawy grafiki warsztatowej oraz kursu grafiki warsztatowej na poziomie 

licencjatu. 

Ogólny opis i cel przedmiotu:  

Przedmiot zaznajamia studentów z szerokim kompendium wiedzy na temat istoty technologii, 

powstawania matryc i rycin w trzech technikach grafiki artystycznej: druku wypukłego, wklęsłego  

i płaskiego (sitodruk) a także skupia się na uzyskaniu umiejętności swobodnej kompilacji łączenia 

w/w technik stymulowanej indywidualnym temperamentem artystycznym studenta – przyszłego 

twórcy. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  Symbole prk 

Wiedza. Student zna i rozumie:  

P7S_WG 

 
K7_W02 W pogłębionym stopniu technologie stosowane w grafice z 

uwzględnieniem ich stałego rozwoju 

K7_W04 W pogłębionym stopniu szczegółowe zasady korzystania z technik 

tradycyjnych oraz narzędzi cyfrowych stosowanych w grafice 

Umiejętności. Student potrafi:  

P7S_UW K7_U01 Samodzielnie zaplanować i zrealizować złożone projekty graficzne 

K7_U02 Dobrać i dostosować odpowiednie narzędzia służące wyrażeniu 

zaplanowanej ekspresji artystycznej 

K7_U06 Posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem graficznym i 

innymi narzędziami cyfrowymi przy realizacji własnych prac artystycznych 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  

P7S_KK K7_K01 Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia 

potrzeby poszerzania tej wiedzy  



Metody kształcenia:  

Kształcenie studenta związane jest realizacją własnego projektu plastycznego np. powstawania 

cyklu prac graficznych zawierającego wyzwania formalne, być może semantyczne, warsztatowe 

itd. leżące w obszarze zainteresowań autora a także spójne z jego temperamentem artystycznym i 

mentalnością w ogóle. Program nauczania w Pracowni Grafiki Warsztatowej powinien być 

elastyczny i powinien umożliwiać indywidualny tok nauczania. 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  

Student zobowiązany jest do obecności na zajęciach. 

Zaliczenie następuje po: 

Przedstawieniu przez studenta koncepcji pracy w semestrze i wspólnym zaakceptowaniu metod 

realizacji założeń owej koncepcji. 

Widocznej, zaangażowanej pracy nad matrycą. 

Sporządzeniu odbitki próbnej. 

Wspólnej pracy z pedagogiem nad osiągnięciem możliwie najlepszych efektów reprodukcyjnych 

(oczekiwana postawa ofensywna). 

Treści: 

Przedmiot zaznajamia studentów z szerokim kompendium wiedzy na temat istoty technologii, 

powstawania matryc i rycin w trzech technikach grafiki artystycznej: druku wypukłego, wklęsłego  

i płaskiego (sitodruk) a także skupia się na uzyskaniu umiejętności swobodnej kompilacji łączenia 

w/w technik stymulowanej indywidualnym temperamentem artystycznym studenta – przyszłego 

twórcy. 

Literatura:  

Podstawowa: 

1. J. Werner „Technika i technologia sztuk graficznych” W.L. Kraków 1972 r 

      2. A. Jurkiewicz „Podręcznik metod grafiki artystycznej” Arkady 1975 r. 

      3. J. Werner „Podstawy technologii malarstwa i grafiki” PWN 1974 r. 

4. Maria Grońska „Nowoczesny drzeworyt polski” Ossolineum 1971 r. 

      (na stanie pracowni) 
Uzupełniająca: 

1.  J. Białostocki „W pracowni dawnych grafików” Warszawa 1957 r. 

2.  J. Orańska „Sztuka graficzna i jej rola społeczna” Poznań 1951 r. 

3.  St. Storczyk „Spotkanie z grafiką” 

 

 

Rodzaje aktywności Rodzaj pracy 
Studia 

niestacjonarne 

 

Ilość godzin 

łącznie  

Ćwiczenia 

Zajęcia z 
prowadzącym 99  

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć, 

przygotowywanie się na zajęcia w ciągu całego kursu 
praca własna  176 

 


