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Kod przedmiotu 
 

Nazwa przedmiotu:  
Rysunek 

Forma zaliczenia: 
Egzamin 

Forma studiów Rok Semestr Rodzaj zajęć Liczba godzin ECTS 
Niestacjonarne 1 I ćwiczenia 27 3 
 1 II ćwiczenia 27 2 
 2 III ćwiczenia 27 2 
 2 IV ćwiczenia 27 2 
 3 V ćwiczenia 27 2 
 
Kierownik przedmiotu: dr Dorota Herbik 

Realizatorzy: dr Dorota Herbik, 

Wymagania wstępne:  
 
Wymogi wstępne dotyczą indywidualnych predyspozycji studentów sprawdzanych w procesie 
rekrutacji na kierunek studiów „Architektura wnętrz”. 
 
Ogólny opis i cel przedmiotu: 
 

W czasie trwania kursu rozwiązywane są problemy dotyczące praktycznej umiejętności          
rysowania odręcznego. Ćwiczone są umiejętności stosowania zasad perspektywy, jej         
poszczególnych rodzajów, kompozycji, proporcji, światłocienia i faktur. 
Celem kursu jest kształcenie umiejętności świadomego posługiwania się narzędziami         
graficznymi – tworzenie notacji graficznych, pomysłów, projektów, idei, myśli, elementów          
prezentacji graficznych. Uzyskanie świadomości relacji pomiędzy użytymi narzędziami        
graficznymi a rodzajem i ilością informacji w rysunku. 
Końcowym efektem kursu jest swobodne posługiwanie się technikami rysunkowymi i          
kreatywność w interpretacji obserwowanej rzeczywistości. 
 

 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie 
do PRK  dla 

kierunku 
Wiedza. Absolwent zna i rozumie K6_W01 

 
K6_W03 

 
 
 

W zaawansowanym stopniu problematykę związaną z podstawowym       
wykorzystaniem środków warsztatowych w obszarze architektury i w        
pokrewnych dyscyplinach artystycznych 

W zaawansowanym stopniu możliwość wykorzystania zdobytej w trakcie        
studiów wiedzy w prowadzeniu własnej działalności zawodowej 



 
Umiejętności: Wykorzystać posiadaną wiedzę do przeprowadzenia określonych 
zadań artystycznych i wykonania własnych projektów architektonicznych 
Tworzyć samodzielne koncepcje artystyczne przy użyciu wybranych narzędzi, 
technik oraz technologii 
Połączyć i kreatywnie wykorzystać umiejętności warsztatowe do własnej 
ekspresji artystycznej 
Świadomie posługiwać się narzędziami warsztatu artystycznego poznanego na 
kierunku architektura wnętrz 
Wypracować własne projekty i koncepcje artystyczne przy użyciu indywidualnej 
wyobraźni, emocji i intuicji 
Samodzielnie rozwijać własne pomysły i koncepcje artystyczne w oparciu o 
umiejętności warsztatowe 
 

K6_U01 
 

K6_U04 
 

K6_U05 
 

K6_U07 
 

K6_U11 
 

K6_U15 

 
Kompetencje. Absolwent jest gotów do: 

K6_K02 
 

K6_K06 

Samodzielnego podjęcia pracy nad gromadzeniem, przetwarzaniem i        
interpretowaniem informacji potrzebnych do formułowania krytycznej      
argumentacji i rozwijania własnej idei artystycznej 
Efektywnego komunikowania się przy użyciu adekwatnych technologii       
architektonicznych w przystępnej formie i w sposób jasny i zrozumiały dla           
innych  
 
Metody kształcenia: 
 
Kurs realizowany jest w formie ćwiczeń indywidualnych (studium rysunkowe martwej natury) 
oraz indywidualnych korekt w czasie odbywania zajęć.  
 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  

 
Warunkiem zaliczenia jest aktywna obecność na zajęciach i realizacja przewidzianych planem 

zajęć ćwiczeń 

 
programowe: 

1. samodzielne wykonywanie przez studentów szkiców i rysunków studialnych, proporcji         
przedmiotów i relacji pomiędzy przedmiotami (modele i martwa natura).  

2. Nauka prawidłowego dostrzegania tych relacji i umiejętność ich graficznej rejestracji.  
3. Studia nad bardziej skomplikowanymi elementami notacji rysunkowej i związków         

między nimi. 
   
Literatura:  
 
Wydawnictwa albumowe z zakresu rysunku i malarstwa. 
 

 
 



Bilans nakładu pracy studenta  i przyznanych punktów ECTS:  

System studiów Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium Seminarium 
Praca 

własna 
Punkty ECTS 

Niestacjonarne 1 0 27 0 0 50 3 

 2 0 27 0 0 25 2 

 3 0 27 0 0 25 2 

 4 0 27 0 0 25 2 

 5 0 27 0 0 25 2 

 


