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Nazwa przedmiotu:  

  

Projektowanie stron internetowych 

Forma zaliczenia: 

Egzamin 4 

Zaliczenie z oceną 
Zaliczenie 

Tryb studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 

niestacjonarne 1 I ćwiczenia 27 3 

 1 II ćwiczenia 27 3 

 2 III ćwiczenia 18 2 

 

Prowadzący przedmiot : mgr Łukasz Przybylak 

 

Wymagania wstępne:  

Znajomość programu Adobe Photoshop lub pokrewnego 

Znajomość podstaw kompozycji  

Ogólny opis i cel przedmiotu: cele i efekty kształcenia są warunkami brzegowymi definiującymi 

ramy każdego przedmiotu 

Zapoznanie z podstawami projektowania graficznego w zakresie stron internetowych oraz 

narzędziami potrzebnymi do tego celu 

Przekazanie  wiedzy z zakresu zasad projektowania stron internetowych oraz nowych trendów w 

projektowaniu stron internetowych 

Wyposażenie studenta w umiejętność doboru technologii i potrzebnych narzędzi do określonego 

projektu strony internetowej 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA efektów nie należy przepisywać dosłownie z 

tabeli efektów, ale dostosować do treści przedmiotu 

Symbole PRK 

Wiedza. Student zna i rozumie: P6S_WG 

 

 
K6_W03 W pogłębionym stopniu szczegółowe zasady korzystania z technik 

multimedialnych stosowanych w grafice 

K6_W07 Wzorce artystyczne grafiki warsztatowej, umożliwiające stworzenie 

własnej złożonej koncepcji artystycznej 

K6_W10 Powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi 

elementami programu studiów 

Umiejętności. Student potrafi:  

P6S_UW K6_U04 Tworzyć samodzielne koncepcje artystyczne przy wykorzystaniu 

rozwiniętej osobowości artystycznej 

K6_U07 Tworzyć prace artystyczne przy świadomym wykorzystaniu 

tradycyjnych i cyfrowych technik plastycznych  

K6_U10 Zaplanować efekty prac artystycznych uwzględniając aspekty prawne, 

etyczne i społeczne 

 

Kompetencje społeczne. Student potrafi:  



K6_K01 Krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności oraz rozumienia 

potrzeby poszerzania tej wiedzy 

 

P6S_KK 

Metody kształcenia:  

Wykład problemowy i konwersatoryjny 

Ćwiczenia praktyczne: metoda projektów 

Metody eksponujące: pokaz  

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia:  

Efekty kształcenia sprawdzane są na poprzez korekty, a następnie końcową ocenę realizacji 

zadanych projektów. Przedmiotem oceny jest stopień opanowania problematyki związanej  z 

technologiami internetowymi i rozwojem technologicznym związanym z projektowaniem stron 

www. Oceniane są także umiejętności tworzenia i realizacji własnych koncepcji artystycznych w 

zakresie przedmiotu jak i świadome posługiwanie się techniką i technologią. Ocenie poddane są 

także umiejętności pracy w grupie nad wspólnym problemem jak również umiejętność 

podejmowania samodzielnych decyzji w odniesieniu do projektowania stron internetowych. 

 

Narzędzia: projekt 

 

W ocenie uwzględnia się wykorzystanie koncepcji teoretycznych omawianych na wykładzie i 

ćwiczeniach oraz zastosowanie umiejętności praktycznych  i kompetencji społecznych  zdobytych na 

ćwiczeniach przy realizacji zadanych projektów. 

Efekty kształcenia dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych będą ocenione 

sumarycznie za: udział w zajęciach oraz przygotowanie zadanych projektów 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: 

wiedza teoretyczna z zakresu projektowania stron www  i internetowych technologii; przekazanie 

umiejętności realizacji własnych koncepcji artystycznych w zakresie projektowania stron 

internetowych oraz świadome operowanie dostępnymi technologiami; realizacja projektu zarówno 

indywidualna jak i grupowa 

 



Literatura:  

Podstawowa: 

1. Robbins J.N., Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących 

webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice, Helion 2012. 

2. Baird J., Artystyczne projektowanie stron internetowych. Przewodnik po etapach 

projektowania estetycznych stron internetowych, Sitepoint 2007. 

3. Baird J., Niezawodne zasady web design. Projektowanie spektakularnych witryn 

internetowych, Helion 2012 

 

 

 

 

Nakład pracy studenta w godzinach (cały kurs): 

Studia niestacjonarne 

Praca na zajęciach: 72 

Praca własna: 128 

 


