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Profil studiów: A  

Kod przedmiotu 

 

 

Nazwa przedmiotu:  

  

Grafika cyfrowa 

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 27 3 

 

Prowadzący przedmiot : Prof. Nadzw. A. Fołtarz 

 

Wymagania wstępne:  

Propedeutyka programów graficznych - podstawowe umiejętności w posługiwaniu się 

przynajmniej dwoma programami graficznymi. 

Ogólny opis i cel przedmiotu:  

Celem zajęć dydaktycznych jest kształcenie wyobraźni oraz wrażliwości plastycznej studenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

a  także rozwijanie sprawności technicznej i manualnej oraz umiejętność łączenia różnych 

programów graficznych w celu uzyskania wysokiego poziomu artystycznego w wykonywanych 

grafikach. Przedmiot ma przygotować studenta do samodzielnej pracy twórczej 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  Symbole prk 

Wiedza. Student zna i rozumie: 

K7_02 W pogłębionym stopniu technologie stosowane w grafice z 

uwzględnieniem ich stałego rozwoju 

K7_04 W pogłębionym stopniu szczegółowe zasady korzystania z technik 

tradycyjnych oraz narzędzi cyfrowych stosowanych w grafice 

K7_08 W pogłębionym stopniu technologię cyfrową wykorzystywaną w grafice 

z uwzględnieniem jej stałego rozwoju 

 

P7S_WG 

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_KR  K7_K02 Samodzielnego integrowania zdobytej wiedzy a w razie konieczności 

zasięgnięcia opinii innych ekspertów 

 



Metody kształcenia:  

 Korekty indywidualne, wykłady i omawianie twórczości wybitnych artystów-grafików. 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  

Zaliczenie na ocenę, egzamin końcowy na ocenę. Przy ocenie brany jest pod uwagę poziom 

artystyczny i umiejętność kreacji, a także swoboda w posługiwaniu się programami graficznymi. 

 

Treści: 

Ćwiczenia wykonywane w ramach tego przedmiotu mają za cel nauczenie studenta w miarę 

intuicyjnego posługiwania się programami graficznymi , poprawnego i swobodnego budowania 

formy plastycznej przy pomocy współczesnego oprogramowania i narzędzia jakim jest komputer. 

Wszystkie prace wykonywane w pracowni, powinny być poprzedzone odręcznymi lub 

elektronicznymi szkicami koncepcyjnymi i poddane omówieniu i korekcie z prowadzącym.    

 

Literatura:  

Podstawowa: 

1. Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. 

2. Barthes R., Mit i znak. 

3. Czartoryska U., Od pop-artu do sztuki konceptualnej 

4. Fejkiel J., Polska grafika lat dziewięćdziesiątych  

5. Kandynski W., Punkt, linia a płaszczyzna 

6. Piranesi G. B., Drawing and etchings 

Uzupełniająca: 

Literatura techniczna - wszystkie książki z zakresu  propedeutyki takich programów jak  

Photoshop, Corel, 3DMax Studio, Poser,  Adobe Illustrator,  Adobe Flasch , ZBrush, Painter. 

 

 

Rodzaje aktywności Rodzaj pracy 
Studia 

niestacjonarne 

 

Ilość godzin 

łącznie  

Konwersatorium  

Zajęcia z 
prowadzącym 108 

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć, 

przygotowywanie się na zajęcia w ciągu całego kursu 
praca własna  192  

 


