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Ilustracja 

Forma zaliczenia: 
Egzamin 

Zaliczenie z oceną 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

stacjonarne      

niestacjonarne 1 I ćwiczenia 18 2 

 1 II ćwiczenia 18 2 

 

Prowadzący przedmiot : dr T. Sass 

 

Wymagania wstępne:  

Umiejętności nabyte na studiach I stopnia w pracowniach malarstwa, rysunku,  kompozycji i 

grafiki. Świadomość powiązań pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami studiów.  

 

Ogólny opis i cel przedmiotu:  

Celem przedmiotu jest opanowanie umiejętności praktycznych i teoretycznych w zakresie formy 

plastycznej właściwej dla rysunku i malarstwa - rozszerzenie i pogłębienie umiejętności zdobytych 

podczas studiów I stopnia w oparciu o studium z natury i wyobraźni. Program jest poszerzony o 

elementy indywidualnej kreacji w nawiązaniu do przedmiotów projektowych, z których studenci 

realizują zadania do aneksu dyplomowego.  

EFEKTY KSZTAŁCENIA  Symbole PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie:  

    

P7S_WG 
K7_W05 Wybrane tendencje rozwojowe w sztuce współczesnej, z 

uwzględnieniem problematyki grafiki warsztatowej, oraz związane z nimi 

tradycje twórcze 

 

K7_W07 Wzorce artystyczne grafiki warsztatowej, umożliwiające stworzenie 

własnej złożonej koncepcji artystycznej 

Umiejętności. Student potrafi:  

P7S_UW K7_U04 Tworzyć samodzielne koncepcje artystyczne przy wykorzystaniu 

rozwiniętej osobowości artystycznej 

K7_U07 Tworzyć prace artystyczne przy świadomym wykorzystaniu 

tradycyjnych i cyfrowych technik plastycznych 

K7_U11 Rozwijać w sposób ciągły umiejętności zdobyte w procesie kształcenia 

w procesie samodzielnej pracy 

Kompetencje społeczne. Student Jest gotów do:  

   P7S_KK 

 
K7_K01 Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia 

potrzeby poszerzania tej wiedzy 



Metody kształcenia:  

 Wykłady, ćwiczenia praktyczne w pracowni, korekty, warsztaty, plenery, wystawy. Na studiach 

niestacjonarnych ważnym elementem programu są zadania wyznaczone do samodzielnej realizacji 

w domu. 

 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  

Zaliczenia i egzamin. Podstawą do uzyskania zaliczenia i przystąpienia do egzaminu jest obecność 

na zajęciach oraz czynne uczestniczenie w zajęciach. 

Treści:  

    Problemy i zagadnienia omawiane i realizowane w czasie zajęć: 

1. Zagadnienia technologii technik malarskich i rysunkowych. 

2. Zagadnienia koloru w teorii i praktyce malarskiej. 

3. Zagadnienia kompozycji malarskiej i rysunkowej. 

4. Zagadnienia podstawowych elementów języka plastycznego właściwego dla ilustracji  -  

proporcje, wielkość, kształt, skala walorowa, bryła, konstrukcja, perspektywa 

Literatura:  

Podstawowa: 

     1.   Parramon J. M., Kolor w malarstwie. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne 

     2.   Hornung D., Kolor. Kurs dla artystów i projektantów. Wyd. Universitas  

     3.   Podręcznik artysty (rysunek i malarstwo - materiały i techniki). Wyd. Muza SA 

     4.   Teissig K., Technika rysunku. 

 

Uzupełniająca: 

     1.   Welton J., Patrząc na malarstwo. Wyd. Dolnośląskie 

     2.   Cole A., Kolor. Wyd. Dolnośląskie 

     3.   Cole A., Perspektywa. Wyd. Dolnośląskie 

           Pisma o sztuce: "Sztuka pl", "Exit", "Format", "Art In America", "Art", "Art Forum” 

 

Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS:  

 

Rodzaje aktywności Rodzaj pracy 
Studia 

niestacjonarne 

 

Ilość godzin 

łącznie  

Ćwiczenia  
tak 36 

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć, 

przygotowywanie się na zajęcia w ciągu całego kursu 
praca własna  60 

 


