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Nazwa przedmiotu:  

  

Rzeźba 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. Nadzw. A. Fołtarz 

 

Wymagania wstępne:  

Umiejętność  kreacji formy plastycznej w przestrzeni i na płaszczyźnie nabytej  poprzez studia 

rzeźby, malarstwa, grafiki warsztatowej i projektowej, fotografii i filmu oraz rysunku w trakcie 

studiów  I stopnia. 

Ogólny opis i cel przedmiotu:  

Założeniem  przedmiotu  INTERMEDIA  jest zdobycie wiedzy i erudycji plastycznej niezbędnej 

do określenia osobowości twórczej studenta  środkami przestrzennymi.  Celem w tym przypadku   

jest określenie  osobowości  twórczej przez kreację takich form plastycznych jak: kompozycja 

przestrzenna, rzeźba, instalacja , environment, asamblaż,  performance, happening i inne nowe 

formy wygenerowane w pracowni uczelni. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  Symbole PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie:  

 PS7_WG K7_W05Wybrane tendencje rozwojowe w sztuce współczesnej, z 

uwzględnieniem problematyki grafiki warsztatowej, oraz związane z nimi 

tradycje twórcze  

K7_W06 Wybrane tendencje rozwojowe w sztuce współczesnej, z 

uwzględnieniem problematyki grafiki warsztatowej, oraz związane z nimi 

tradycje twórcze 

Umiejętności. Student potrafi:  

PS7_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_U09 Tworzyć prace artystyczne przy wykorzystaniu współczesnych 

technologii cyfrowych z uwzględnieniem ich dynamicznego rozwoju 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  



K7_K01 Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia 

potrzeby poszerzania tej wiedzy 

K7_K07 Współpracy i kontaktu z innymi artystami w ramach różnych 

aktywności artystycznych 

PS7_KK 

 

PS7_KO 

Metody kształcenia:  

 Wykład,  omówienie, korekta indywidualna,  seminarium. 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  

Wykonanie zadań  semestralnych warunkiem zaliczenia z oceną. 

Wykonanie zadań rocznych warunkiem oceny egzaminacyjnej.     

Treści: 

Ćwiczenia projektowe:  

Projektowanie rysunkowe dowolnych kompozycji przestrzennych w skali.                                                               

Projektowanie rysunkowe lub komputerowe dowolnych kompozycji przestrzennych będących 

kompilacją dowolnych mediów w skali. 

Projektowanie rysunkowe lub komputerowe kompozycji o charakterze: instalacji, performance, 

environment, asamblażu. 

Ćwiczenia realizacyjne : 

Modelowanie w wybranej skali w wybranym materiale zatwierdzonego projektu rysunkowego 

kompozycji przestrzennej. 

Modelowanie w skali w wybranych mediach kompozycji przestrzennej będącej kompilacją 

dowolnych mediów. 

Realizacja w skali 1:1 w wybranym materiale i technologii zatwierdzonego modelu  kompozycji 

przestrzennej. 

Realizacja w skali 1:1  w wybranych materiałach kompozycji przestrzennej  będącą  kompilacją 

dowolnych mediów według zatwierdzonego modelu. 

Realizacja w skali 1:1 kompozycji o charakterze: instalacji, performance, environment, asamblażu 

według zatwierdzonego projektu. 

 

Literatura:  

Podstawowa: 

       1.  Adam Kotula, Piotr Krakowski „Kronika nowej sztuki” Wyd. Literackie , Kraków 1968 

       2.  Adam Kotula, Piotr Krakowski ”Malarstwo, rzeźba, architektura” PWN Warszawa 1972 

       3.  POP-ART. – www. artcyclopedia.com 

       4.  August Rodin –www. artcyclopedia. com  

 

Uzupełniająca: 

      1.  Joseph  Beuys   - www.artcyclopedia.com 

      2.  Constantin Brancusi - www.artcyclopedia.com 

      3.  Jean Arp – www.artcyclopedia.com 

      4.  Abstrakcja organiczna – www.artcyclopedia.com 

 

Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS:  

 



 

Rodzaje aktywności Rodzaj pracy 
Studia 

niestacjonarne 

 

Ilość godzin 

łącznie  

Ćwiczenia 
tak 99 

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć, 

przygotowywanie się na zajęcia w ciągu całego kursu 
praca własna  226 


