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Nazwa przedmiotu:  

  

Fotografia 

Forma zaliczenia: 
Egzamin 

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 18 2 

 

Prowadzący przedmiot : Prof. Nadzw. M. Herbik 

 

Wymagania wstępne:  

Przedmiotami wprowadzającymi są przedmioty tzw. Ogólnoplastyczne zaliczone na etapie 

licencjackim – takie jak : fotografia, malarstwo, rysunek, historia sztuki, znajomość programów 

komputerowych takich jak: Photoshop, In design, 3dsmax. 

Ogólny opis i cel przedmiotu:  

Celem nauczania przedmiotu Fotografia na studiach magisterskich jest rozwijanie wyobraźni 

wzrokowej i umiejętności artystycznych w medium zapisującym obrazy automatycznie - różnym w 

swojej istocie od innych dyscyplin ogólnoplastycznych. Celem jest także pokazanie odrębności i 

specyfiki tego medium, przedstawienie jego możliwości wizualnego działania oraz jego zagadnień 

technicznych jak również zapoznanie studentów z historią i najnowszymi osiągnięciami 

artystycznymi tej dyscypliny sztuki. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  Symbole PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie:  

PS7_WG 

 
K7_W03 W pogłębionym stopniu szczegółowe zasady korzystania z technik 

multimedialnych stosowanych w grafice 

K7_W08 W pogłębionym stopniu technologię cyfrową wykorzystywaną w 

grafice z uwzględnieniem jej stałego rozwoju 

  

Umiejętności. Student potrafi:  

PS7_UW Student potrafi: 

K7_U09 Tworzyć prace artystyczne przy wykorzystaniu współczesnych 

technologii cyfrowych z uwzględnieniem ich dynamicznego rozwoju 

K7_U12 Formułować własne złożone koncepcje artystyczne przy użyciu 

narzędzi warsztatowych 

Kompetencje społeczne:  

PS7_KK Student potrafi :  

K7_K01 Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia 

potrzeby poszerzania tej wiedzy 



Metody kształcenia:  

To seria wykładów  poświęconych wybranym – najważniejszym zagadnieniom związanym 

techniką  

i historią fotografii. To również wykłady poprzedzające kolejne ćwiczenia i dialog dydaktyczny 

związany z realizacją tych ćwiczeń. To także seminaria dyplomowe  

 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  

Formą zaliczenia jest egzamin w postaci wystawy prezentującej prace semestralne 

poszczególnych  studentów oraz dołączona do każdej prezentacji - dokumentacja na CD. 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest konieczność uczestniczenia na zajęciach i prezentacja 

kolejnych wersji projektu a także obecność na wykładach. 

 

Treści: 

W skład treści programowych wchodzą ćwiczenia i wykłady poruszające wszystkie najważniejsze 

zagadnienia związane z technologią fotografii z jej historią i z najnowszymi osiągnięciami  

artystycznymi tej dziedziny sztuki. 

1. Technika to: budowa obiektywów i aparatów fotograficznych, rodzaje oświetlenia 

atelierowego. 

2. Historia to: wykłady o historii portretu, reportażu, fotografii inscenizowanej i fotografii mody, 

fotografii socjologicznej i fotografii konceptualnej. 

3. Wykłady o ważnych – aktualnych dokonaniach artystycznych z użyciem fotografii. 

Najważniejszą częścią programu są ćwiczenia - zbudowane tak, aby umożliwiły zapoznanie się 

studentów  

z głównymi zagadnieniami funkcjonującymi w fotografii.  

Seria przykładowych (skróconych) tematów: 

1. Przy pomocy serii zdjęć zobrazować  zagadnienie „Przestrzeni” w fotografii  

2. Wybrać ulubionego fotografa – zanalizować jego twórczość i wykonać serię zdjęć w „Jego” 

stylistyce 

3. Wykonać serię zdjęć „inscenizowany” na wybrany i zatwierdzony temat. 

4. Przy pomocy „fotomontażu komputerowego” wykonać serię (4szt) ilustracji fotograficznych do 

wybranego utworu literackiego. Realizacja layout’u do tych projektów – następnie wykonanie 

zdjęć  

i montaży komputerowych.  

5. Realizacja „reportażu” c.a. 6 zdj. na dowolny temat. 

Realizacja autorskiego katalogu fotograficznego (min.12str.) i plakatu. Projekt graficzny całości 

+ autorski tekst. 

 



Literatura:  

Podstawowa: 

1. „Historia Fotografii Światowej” Naomi Rosenblum, Bielsko Biała 2005  

2. „Przygody plastyczne fotografii” Urszula Czartoryska, Słowo,Obraz, Terytoria 

3. „Fotografia XXwieku”  Taschen, Kolonia 2003 

 

Uzupełniająca: 

4. „Mała Historia Fotografii Światowej” Boris van Brauchitsch 2004 

5. „1000 Photo Icons” Taschen, Kolonia 2002 

6. „Fotografia XXwieku”  Taschen, Kolonia 2003 

 

 

 

Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS:  

 

Rodzaje aktywności Rodzaj pracy 
Studia 

niestacjonarne 

 

Ilość godzin 

łącznie  

Ćwiczenia 
zajęcia 72 

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć, 

przygotowywanie się na zajęcia w ciągu całego kursu 
praca własna  128  

 


