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Profil studiów: A  

Kod przedmiotu 

 

 

Nazwa przedmiotu:  

  

Praktyki zawodowe 

Forma zaliczenia: 
Zaliczenie z oceną 

 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

      

Niestacjonarne 2 III Praktyki zawodowe 240 8 

 2 IV Praktyki zawodowe 240 8 

 

Prowadzący przedmiot : mgr E. Rokicka 

 

Wymagania wstępne:  

Znajomosć technik graficznych i obsługi wybranych programów komputerowych 

Ogólny opis i cel przedmiotu:  

Zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami zagadnień poznanych w czasie realizacji 

studiów.  Zapoznanie się ze specyfiką działalności i organizacją pracy grafika.  Nabycie 

umiejętności współpracy w zespole.  Przygotowanie studenta do samodzielności i 

odpowiedzialności za powierzone mu zadania 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  Symbole prk 

Wiedza. Student zna i rozumie: 

K7_W01 W pogłębionym stopniu szczegółowe zasady wykorzystania środków 

plastycznych związanych z malarstwem, rysunkiem i grafiką  

K7_W07 Wzorce artystyczne grafiki warsztatowej, umożliwiające stworzenie 

własnej złożonej koncepcji artystycznej 

K7_W08 W pogłębionym stopniu technologię cyfrową wykorzystywaną w 

grafice z uwzględnieniem jej stałego rozwoju 

K7_W09 Podstawowe pojęcia i zasady dotyczące aspektów prawnych, 

marketingowych oraz finansowych związanych z wykonywaniem zawodu 

grafika we współczesnym świecie 

K7_W10 Powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi 

elementami programu studiów 

 

P7S_WG 

Umiejętności. Student potrafi:  

P7S_UW 

P7S_UK 

P7S_UO 

K7_U01 Samodzielnie zaplanować i zrealizować złożone projekty graficzne 

K7_U02 Planować i organizować pracę indywidualną oraz pracować w zespole 

K7_U10 Zaplanować efekty prac artystycznych uwzględniając aspekty prawne, 

etyczne i społeczne 

K7_U12 Formułować własne złożone koncepcje artystyczne przy użyciu 

narzędzi warsztatowych 

K7_U14 W sposób odpowiedziany podejść do prezentacji projektu oraz 

umiejętnie nawiązać kontakt z odbiorcą wystąpienia 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  



 K7_K01 Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia 

potrzeby poszerzania tej wiedzy 

K7_K03 Inspirowania i organizowania procesu doskonalenia umiejętności 

warsztatowych innych osób 

K7_K05 Kontrolowania swoich zachowań w warunkach publicznych oraz 

przeciwdziałania stresowi podczas pracy 

K7_K07 Współpracy i kontaktu z innymi artystami w ramach różnych 

aktywności artystycznych 

  P7S_KR 

P7S_KK 

P7S_KO 

Metody kształcenia:  

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

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  

Zaliczenie na ocenę u opiekuna praktyk na podstawie informacji przekazanych przez osobę 

zarządzającą, w miejscu, w którym odbywały się praktyki 

 

Treści: 

Szkolenie z BHP 

W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa:   

Współpraca przy tworzeniu oprogramowania, opracowywania dokumentacji oraz instrukcji 

użytkowania..  

 Współpraca w tworzeniu, konserwacji serwisów WWW, pocztowego oraz innych występujących 

w zakładzie pracy./   

Współpraca w projektowaniu, budowaniu, administrowaniu sieci komputerowej.   

Współpraca w tworzeniu grafiki wektorowej, rastrowej, obrazów 3D itp. 

 

Literatura:  

literatura przypisana do studiowanych przez studenta przedmiotów zbieżnych tematycznie z 

zadaniami realizowanymi podczas wykonywania praktyki oraz materiały i dokumentacja wskazana 

przez bezpośredniego opiekuna w miejscu odbywania praktyki 

 

Rodzaje aktywności Rodzaj pracy 
Studia 

niestacjonarne 

 

Ilość godzin 

łącznie  

Konwersatorium  

Zajęcia z 
prowadzącym 480 

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć, 

przygotowywanie się na zajęcia w ciągu całego kursu 
praca własna  40 

 


