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Nazwa przedmiotu:  

Rysunek, malarstwo, i intermedia 

 

Forma zaliczenia: 
Egzamin 2/4 

Zaliczenie z oceną 

Zaliczenie 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne      

niestacjonarne 1 I ćwiczenia 27 4 

 1 II ćwiczenia 27 4 

 2 III ćwiczenia 27 3 

 2 IV ćwiczenia 18 2 

 

Prowadzący przedmiot : prof. Ryszard Hunger    

 

Wymagania wstępne:  

Umiejętności nabyte na studiach I stopnia w pracowniach malarstwa, rysunku, rzeźby, kompozycji 

i grafiki. Świadomość powiązań pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów.  

 

Ogólny opis i cel przedmiotu:  

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do posługiwania się szeroko rozumianym językiem 

wizualnym. Punktem wyjścia jest przedstawiony problem – idea, która znajduje w trakcie pracy 

odpowiednią formę i adekwatne medium. Student powinien opanować umiejętności umożliwiające 

realizacje własnych koncepcji artystycznych. Powinien przyswoić sobie techniki publicznych 

prezentacji. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  Odniesienie do 

PRK 

Wiedza. Student zna:   

  

P7S_WG 
K7_W05 Wybrane tendencje rozwojowe w sztuce współczesnej, z 

uwzględnieniem problematyki grafiki warsztatowej, oraz związane z nimi 

tradycje twórcze 

K7_W07 Wzorce artystyczne grafiki warsztatowej, umożliwiające stworzenie 

własnej złożonej koncepcji artystycznej 

 

Umiejętności. Student potrafi:  

P7S_UW K7_U02 Dobrać i dostosować odpowiednie narzędzia służące wyrażeniu 

zaplanowanej ekspresji artystycznej 

K7_U04 Tworzyć samodzielne koncepcje artystyczne przy wykorzystaniu 

rozwiniętej osobowości artystycznej 

K7_U07 Tworzyć prace artystyczne przy świadomym wykorzystaniu 

tradycyjnych i cyfrowych technik plastycznych 

 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  



K7_K01 Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia 

potrzeby poszerzania tej wiedzy 

K7_K02 Samodzielnego integrowania zdobytej wiedzy a w razie konieczności 

zasięgnięcia opinii innych ekspertów 

 P7S_KK 

 

P7S_KR 

Metody kształcenia:  

Wykłady, ćwiczenia praktyczne w pracowni, korekty, warsztaty, plenery, wystawy, działania           

w przestrzeni publicznej. 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  

Formą zaliczenia przedmiotu jest egzamin sprawdzający realizacje postawionych zadań i ich 

wartość. Ocena jest odzwierciedleniem osiągniętych rezultatów, czynionych postępów, 

zaangażowania, oryginalności i aktywności. Skala ocen od 2 do 5.  

Treści:  

Program pracowni odzwierciedla interdyscyplinarny charakter sztuki współczesnej. Wzbogaca 

dotychczasowe dyscypliny i ich warsztat o nowe narzędzia cyfrowe: obraz ruchomy, fotografia, 

wideo. Podejmuje problemy związane z przestrzenią: obiekty, instalacje, działania w przestrzeni 

otwartej.  

Literatura:  

Podstawowa: 

1. Dick Higgins, Nowoczesność od czasu postmodernizmu 

2. Marcin Giżycki, Koniec i co dalej ?  

3. Marek Wasilewski, Czy sztuka jest wściekłym psem?  

 

Uzupełniająca: 

1. Donald Kuspit, Koniec sztuki.  

2. Eleonora Jedlińska, Polska sztuka współczesna w amerykańskiej krytyce artystycznej.                                               

3.  Anda Rottenberg, Sztuka w Polsce 1945 – 2005. 

 

 

 

Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS:  

 

Rodzaje aktywności Rodzaj pracy 

Studia 

niestacjonarne 

 

Ilość godzin 

łącznie  )cały 

kurs) 

Ćwiczenia 
tak         99  

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć, 

przygotowywanie się na zajęcia w ciągu całego kursu 
praca własna  226 

 


