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Wykształcenie średnie i predyspozycje kreacyjne 

 
Ogólny opis i cel przedmiotu: 
 

Celem zajęć dydaktycznych jest kształcenie wyobraźni przestrzennej oraz wrażliwości         
plastycznej a także rozwijanie sprawności manualnej i znajomości zasad kształtowania          
różnorodnych materiałów. Student powinien osiągnąć umiejętność projektowania i realizacji         
formy przestrzennej i wnętrza architektonicznego z wykorzystaniem różnych mediów i          
środków wyrazu oraz świadomość kompozycji plastycznej. Istotnym zagadnieniem jest         
osiąganie wysokiego poziomu realizacyjnego. 
 

 PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie 
do PRK  dla 

kierunku 
Wiedza: 

K6_W01 
 

K6_W05 
 

K6_W06 
 

K6_W10 

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

Podstawową znajomość stylów i tendencji w sztuce oraz związanych z nimi           
tradycji twórczych 

Podstawowe linie rozwojowe w historii sztuki i architektury, reprezentatywne         
dzieła oraz wybitnych twórców z dyscypliny sztuk pięknych i         
projektowych 

Powiązania i zależności między teoretycznymi i praktycznymi elementami        
programu studiów 

 



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 
Podejmować samodzielne decyzje dotyczące indywidualnego procesu 
artystycznego i sposobu jego realizacji 
Planować i zrealizować własne projekty przy uwzględnieniu stanu zdobytej 
wiedzy i własnych umiejętności 
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_U08 
 

K6_U10 
 

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: 
 
Ćwiczenia praktyczne z elementami wykładu oraz korekty indywidualne i zbiorowe z           
wystąpieniami studentów; referaty oparte na wyszukiwaniu i opracowywaniu zleconych         
informacji. 
 
 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  

 
Zaliczenie na ocenę, której kryterium stanowi stopień wykonania zadań określonych w           
tematach ćwiczeń oraz realizacja zadania z zakresu wyszukiwania i opracowywania          
informacji /referat wygłaszany publicznie/. 
Kryteria oceny: Stopień zrealizowania zadania zawartego w temacie ćwiczenia, oryginalność          
i wartość kreacyjna rozwiązania, poziom jego realizacji oraz systematyczność pracy.   
 
programowe: 

Zadania projektowe związane z kompozycją przestrzeni realizowane poprzez: podział         
przestrzeni przy użyciu układu elementów, z określeniem racjonalnej zasady doboru ich           
wielkości – proporcji , wykonanie układu brył o założonym, określonym charakterze           
emocjonalnym, z wykorzystaniem wartości koloru i faktury, układu brył o charakterze           
metaforycznym i zróżnicowanym działaniu, oraz użycie go w multiplikacji dla stworzenia           
kompozycji rytmicznej, podział i aktywizację przestrzeni wnętrza poprzez zaprojektowanie         
kilku elementów wykazujących wzajemne związki i nawiązujących kontakt z przestrzenią. 
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Uzupełniająca: 
Jean /Hans/Arp – www.artcyclopedia.com 
Constantin Brancusi - www.artcyclopedia.com 
Alexander Calder - www.artcyclopedia.com 
Henry Moore - www.artcyclopedia.com 
 
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 45 3 

 2 0 27 0 0 45 3 

 


