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stacjonarne      

niestacjonarne 1 II ćwiczenia 18 2 

 

Prowadzący przedmiot : dr T. Sass 

 

Wymagania wstępne:  

Przedmioty ogólnoplastyczne zaliczone na poziomie licencjackim oraz komunikacja wizualna  

i projektowanie graficzne a także  psychofizjologia widzenia. 

Ogólny opis i cel przedmiotu:  

Projektowanie informacji to dział projektowania graficznego, w którym zakłada się, że informacja 

jest integralną częścią wytworów i działalności człowieka. Celem zajęć jest wyposażenie 

studentów w wiedzę      i umiejętności analizowania procesu projektowego, generowania 

odpowiednich rozwiązań oraz ich wdrażania i monitoringu w bliskim związku producent, produkt, 

informacja, klient.  

EFEKTY KSZTAŁCENIA  Symbole PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie:  

P7S_WG 

 
K7_W01 W pogłębionym stopniu szczegółowe zasady wykorzystania środków 

plastycznych związanych z malarstwem, rysunkiem i grafiką 

K7_W05 Wybrane tendencje rozwojowe w sztuce współczesnej, z 

uwzględnieniem problematyki grafiki warsztatowej, oraz związane z nimi 

tradycje twórcze 

Umiejętności. Student potrafi:  

  P7S_UW 

 
K7_U01 Samodzielnie zaplanować i zrealizować złożone projekty graficzne 

K7_U08 Podejmować samodzielne decyzje dotyczące indywidualnego procesu 

artystycznego i sposobu jego realizacji 

K7_U10 Zaplanować efekty prac artystycznych uwzględniając aspekty prawne, 

etyczne i społeczne 

Kompetencje społeczne. Student jest gotów do:  

  P7S_KO K7_K06 Uprawiania zawodu grafika w sposób etyczny i społecznie 

odpowiedzialny 

Metody kształcenia:  

 Wykłady aktywne poprzedzające kolejne ćwiczenia, korekty indywidualne i grupowe związane 

 z realizacją  ćwiczeń kursowych oraz elementy seminaryjne. 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  



Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest konieczność aktywnego uczestniczenia w zajęciach                              

i prezentacja kolejnych wersji realizowanych ćwiczeń. Rok kończy egzamin w postaci wystawy 

prezentującej prace semestralne poszczególnych  studentów - obowiązuje dokumentacja na CD. 

Efekty kształcenia dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych będą ocenione 

sumarycznie: udział w zajęciach, przygotowanie pracy pisemnej, referat itp. jako: 

1. Dostateczne (ocena dostateczna - 3.0) – przy uzyskaniu przez studenta wyniku 2.65-3.20 w 

sumie czynników określonych w ocenie 

2. Więcej niż dostateczne (ocena dostateczna plus - 3.5) – przy uzyskaniu przez studenta 

wyniku 3.25-3.60 w sumie czynników określonych w ocenie 

3. Dobre (ocena dobra – 4.0) – przy uzyskaniu przez studenta wyniku 3.65-4.20 w sumie 

czynników określonych w ocenie 

4. Więcej niż dobre (ocena dobra z plusem – 4.5) – przy uzyskaniu przez studenta wyniku 

4.25-4.60 w sumie czynników określonych w ocenie 

        5.  Bardzo dobre (ocena bardzo dobra – 5.0) – przy uzyskaniu przez studenta wyniku 4.65-5.0          

w sumie czynników określonych w ocenie 

Treści:  

Tematyka ćwiczeń dotyczy: 

analizowania  i projektowania piktogramów, symboli i diagramów w celu tworzenia: 

instrukcji obsługi,  

opisów sposobu użytkowania,  

wizualizacji zasad poruszania się.  

W trakcie kursu realizowane są ćwiczenia projektowe kształcące umiejętność połączenia 

informacji i produktu oraz przestrzeni społecznej zgodnie z określonymi kryteriami: 

łatwość odnalezienia pożądanej informacji (1),  

efektywność odbioru (2),  

atrakcyjność wizualna przekazu (3),  

stosowność tonu informacji (4),  

dobra widoczność i czytelność (5).  

Literatura:  

Podstawowa: 

1. Lenk K., Krótkie teksty o sztuce projektowania, słowo/obraz terytoria,2011 

2. Lenk K., Projects and Doodles – Projekty i bazgroły, słowo/obraz terytoria,2009 

3. Horn R. E. , Visual language: Global communication for the 21st century,    

MacroVU, Inc., 1998;                                                                                                                                                     

3.   B. Jacobson (red.), Information Design, MIT Press, 1999;                                                             

4.   Wurman R. S. , Information Anxiety 2, QUE, 2000 

Uzupełniająca: 

             2+3D kwartalnik 

             www.InformationDesign.org  

             www.stc.org/idsig/books 

 

 

Rodzaje aktywności Rodzaj pracy 
Studia 

niestacjonarne 

 

Ilość godzin 

łącznie  

http://www.informationdesign.org/
http://www.stc.org/idsig/books


Ćwiczenia  

Zajęcia z 
prowadzącym 18 

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć, 

przygotowywanie się na zajęcia w ciągu całego kursu 
praca własna  32  

 


