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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:  dr T. Sass 

 

Wymagania wstępne:  

Zaliczenie projektowania graficznego na poziomie licencjackim. 

Ogólny opis i cel przedmiotu:  

Celem nauczania jest przygotowanie studentów do samodzielnej, oryginalnej i twórczej 

działalności artystycznej w dziedzinie projektowania graficznego. Ponad to ważnym celem 

kształcenie jest nauka twórczego myślenia opartego o indywidualne, twórcze predyspozycje 

studenta. Ważnym celem jest  nauczanie studenta wypowiedzi projektowej za pomocą 

syntetycznego języka wizualnego koniecznego w pracy grafika - projektanta.Program nauczania 

zawiera specjalistyczną wiedzę z zakresu projektowania graficznego, rozwija wartości 

intelektualne i  umiejętności warsztatowe studenta oraz wzbogaca Jego doświadczenia 

umożliwiające świadome rozwiązywanie zadań projektowych i artystycznych na poziomie 

magisterskim.  

EFEKTY KSZTAŁCENIA  Symbole PRG 

Wiedza. Student zna i rozumie:  

P7S_WG 

 
K7_W01 W pogłębionym stopniu szczegółowe zasady wykorzystania środków 

plastycznych związanych z malarstwem, rysunkiem i grafiką 

 

K7_W04 W pogłębionym stopniu szczegółowe zasady korzystania z technik 

tradycyjnych oraz narzędzi cyfrowych stosowanych w grafice 

Umiejętności. Student potrafi:  

      P7S_UW K7_U04 Tworzyć samodzielne koncepcje artystyczne przy wykorzystaniu 

rozwiniętej osobowości artystycznej 

K7_U05 Rozwijać osobowość artystyczną samodzielnie pogłębiając wiedzę z 

obszaru sztuk plastycznych 

K7_U10 Zaplanować efekty prac artystycznych uwzględniając aspekty prawne, 

etyczne i społeczne 

K7_U12 Formułować własne złożone koncepcje artystyczne przy użyciu 



narzędzi warsztatowych 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  

   P7S_KK 

 

 

K7_K01 Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia 

potrzeby poszerzania tej wiedzy 

Metody kształcenia:  

 Temat ćwiczenia omawiany jest pod względem problematyki projektowej  

i artystycznej. Omawianiu nowego ćwiczenia towarzyszy wykład. Pracę koncepcyjne poprzedza 

sformułowanie założeń w ujęciu podstawowych problemów: inwentaryzacja (zapoznanie się 

wcześniejszymi dokonaniami), technika realizacji, określenie stylu plastycznego.  

Korekty odbywają się w momencie przedłożenia przez studenta samodzielnie wykonanego etapu 

pracy projektowej. Treść i korekty dostosowuje się do indywidualnych rozwiązania ćwiczenia. 

Przewiduje się organizowanie dyskusji na temat związany z aktualnym ćwiczeniem.  

Organizowane są pokazy najlepszych światowych osiągnięć z dziedziny projektowania 

graficznego.  

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  

Zaliczenie przedmiotu zawsze z oceną uzyskuje student na podstawie czynnego uczestnictwa na 

zajęciach kursowych, przedłożenia zakończonych, objętych programem ćwiczeń semestralnych.   

Treści: 

Program nauczania opiera się na rozwijaniu wiedzy i doświadczeń zdobytych na studiach 

licencjackich. Ćwiczenia kursowe opierają się na podobnych treściach programowych jak studiów 

licencjackich, jednak ich poziom trudności jest o wiele wyższy a zakres projektowy bardzo szeroki. 

Projektowanie graficzne: layout, typografia na płaszczyźnie, typografia na obiektach 

przestrzennych, ilustracja i fotografia na obiektach płaskich i na obiektach przestrzennych, relacja 

między słowem a obrazem, wyraz graficzny nazwy produktu, znak graficzny, marka produktu, 

pojęcie i stosowanie layout'u,   plakat reklamowy, plakat społeczny, plakat kulturalny, bilbord 

reklamowy, stend reklamowy, display reklamowy. 

Projektowanie wydawnictw: projektowania indywidualnych form typograficznych, analizy znaku 

typograficznego , podstawowych relacji struktury typograficznej, nowoczesnego projektowania 

 i edytorstwa książkowego, ilustracji.Ilustracja – tekst, wizualizacji pojęć, kształtowania stylu 

typograficznego i opracowania wielowarstwowych, złożonych struktur  komunikacji wizualnej.  



Literatura:  

Podstawowa: 

W. Kandinski - Punkt, linia a płaszczyzna 

J. Zagrodzki - Katarzyna Kobro i konstrukcja przestrzeni 

R. G. Neubaer - Packaging the contemporary media 

J. Frascara - Dziedzina sztuk pięknych czy sztuk społecznych 

A. Frutiger - Człowiek i jego znaki 

J. Sarzyńska - Putowska - Komunikacja wizualna 

Takeo Yao - Package desing in New York 1985 

D. Brier - Gret Type and Lettering Desing 

R. Ruegg - Basic Typography Desing  with Letters 

Tricia Austin, Richard Doust – Projektowanie dla nowych mediów – PWN, Warszawa 2007; 

James Felici – Kompletny przewodnik po typografii – Słowo/Obraz, 2006; 

Jan Tschichold – The New Typography – University of California Press, 2006; 

Bror Zachrisson – Studia nad czytelnością druku – Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 

Warszawa 1970; 

Lawrence Zeegen/Crush – Twórcze ilustrowanie – PWN, Warszawa 2007; 
 

Wydawnictwa: Graphis, Novum, Form + Funkction, 2+3 D, Art Forum, Flash Art, Format, 

Tekst&Cover, Photo, Print, Projektowanie graficzne Projekt 2/90, Katalogi Międzynarodowego 

Biennale Plakatu w Warszawie, Katalogi wystaw poświęcone projektowaniu graficznemu.  

 

Uzupełniająca: 

M. Droste - Bauhaus 

K. Frampton - De Stijl 

A. Scharf - Konstruktywizm 

U. Czartoryska - Od Pop - Artu do sztuki konceptualnej 

W. Gołaszewska - Estetyka i antyestetyka. Zarys estetyki 

U. Eco - Pejzaż semiotyczny 

M. Wollman, J. Bellantoni - Moving Type 

Kazimierz Malewicz – Świat Bezprzedmiotowy – Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2006; 

Władysław Strzemiński – Teoria Widzenia – Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974; 

 

Rodzaje aktywności Rodzaj pracy 
Studia 

niestacjonarne 

 

Ilość godzin 

łącznie  

Ćwiczenia 

Zajęcia z 
prowadzącym 108 

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć, 

przygotowywanie się na zajęcia w ciągu całego kursu 
praca własna  192 

 


