
Załącznik nr 5 
do uchwały nr 17 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia  16 marca 2012 roku 

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie 

 
 

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

    

    

    
PAŃSTWOWA WY ŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 
W TARNOWIE 
INSTYTUT SZTUKI 
ZAKŁAD WZORNICTWA 
 
 
 
 
Program studiów dla kierunku wzornictwo 
I rok studiów licencjackich stacjonarnych (2015-2019) 
Rok akademicki 2015/2016 
 
Podstawy projektowania form przemysłowych 
Podstawy projektowania komunikacji wizualnej 
Projektowanie modelowe 
Projektowanie kolorystyki przemysłowej 
Rysunek studyjny 
Malarstwo 
Rzeźba 
Geometria i perspektywa 
Psychofizjologia widzenia 
Światło i barwa 
Technologia informacyjna 
Historia sztuki XX w. 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

Podstawy projektowania form przemysłowych 
 

Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Instytut Sztuki  - Zakład Wzornictwa 
2 Kierunek studiów wzornictwo 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Podstawy projektowania form przemysłowych 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 8 (2x4) 
7 Rodzaj modułu Przedmiot obowiązkowy 
8 Rok studiów I 
9 Semestr 1,2/Ir 
10 Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 120 
12 Koordynator dr Agata Kwiatkowska-Lubańska 
13 Prowadzący Dr Bożena Groborz 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych   

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne - 

18 Efekty kształcenia 

Student zna podstawowe cechy przedmiotów użytkowych, 
potrafi je opisać, usystematyzować i ocenić w. g. założonych 
kryteriów  
Potrafi efektownie i komunikatywnie przedstawić za pomocą 
rysunku i modelu wybrany przedmiot użytkowy 
Potrafi opisać wstępne założenia projektowe dotyczące nowej 
wizji wybranego przedmiotu użytkowego i wykonać rysunki 
koncepcyjne.  
Potrafi wybrać i opisać pole inspiracji poszukiwań cech 
wizualnych i użytkowych nowego przedmiotu 
Rozwija umiejętności tworzenia koncepcji nowych 
przedmiotów użytkowych (nacisk na spójność cech 
wizualnych i użytkowych) 
Rozwija umiejętności prezentacji własnych koncepcji 
projektowych: słownej, wizualnej, przestrzennej 
Efekty kierunkowe wzornictwo:  
K_W01, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U12, K_K05 
 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
prezentacje multimedialne, dyskusje, ćwiczenia, konsultacje i 
korekty indywidualne, 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

realizacja zadania projektowego oraz prezentacja publiczna 
projektu 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na podstawie obecności na zajęciach i 
stopniem uczestnictwa w zajęciach, przebiegu prac 
związanych z realizacją projektu; 
ocena z egzaminu: poziom zrealizowanego projektu, poziom 
przygotowania prezentacji projektu; 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

− wykształcenie umiejętności analizy przedmiotów wg 
zróżnicowanych kryteriów, 

− kształcenie umiejętności opisywania przedmiotów, 
− rozwijanie umiejętności poszukiwania inspiracji, 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

− wypracowywanie własnej metodyki projektowania, 
− kształcenie umiejętności znajdowania powiązań 

pomiędzy wzornictwem-sztuką-nauką-techniką, 
− kształcenie umiejętności projektowania w oparciu o 

proste założenia projektowe; 
− poznawanie roli projektanta w społeczeństwie; 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Obiekt a proces - wzajemne relacje. Studium formy 
polegające na wykonaniu prostych obiektów o założonych 
cechach wizualnych, taktylnych, kinestetycznych . 
Realizowane ćwiczenia mają charakter abstrakcyjny jest 
rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia, analizy cech 
sytuacji i obiektów oraz twórczego rozwiązywania 
problemów. 
 
W drugim semestrze zadania obejmują wykonanie projektu 
przedmiotu użytkowego o określonym przeznaczeniu. 
Student ma za zadanie wypracować i umieć opisac metody 
projektowe użyte w tym procesie. Projekt jest pretekstem do 
zapoznania się z materiałami i technologiami 
umożliwiającymi realizację projektu. 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Hall Edward T. „Bezgłośny język”, PIW, Warszawa 1987 
Hall E. T. „Ukryty wymiar”, Wydawnictwo Muza, Warszawa 
2009 
Rybczyński Witold „Dom. Krótka historia idei” 
Barthes Roland „Mitologie”, Wydawnictwo Aletheia, 2011 
Schumacher F. F. „Małe jest piękne” PIW Warszawa 1981 
2+3D Ogólnopolski Kwartalnik Projektowy  

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar sztuki 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

30 godzin = 1 pkt ECTS 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

4 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 4 

 
Podstawy projektowania komunikacji wizualnej 
 

Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka INSTYTUT SZTUKI  PWSZ w Tarnowie 
2 Kierunek studiów WZORNICTWO 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

PODSTAWY PROJEKTOWANIA 
KOMUNIKACJI WIZUALNEJ 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 8 (2x4) 
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów I 
9 Semestr I i II 
10 Typ zajęć Wykłady, prezentacje, ćwiczenia, kolokwium, konsultacje 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

indywidualne i grupowe, prace projektowe wykonywane w 
domu 

11 Liczba godzin 120 (4/tyg.) 
12 Koordynator  
13 Prowadzący dr Piotr Barszczowski 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk podstawowych  Obszar sztuki, historia sztuki 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Pozytywnie zaliczony egzamin wstępny 

18 Efekty kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 
rozumie istotę komunikacji wizualnej jako procesu 
zachodzącego pomiędzy nadawcą i określonym odbiorcą. 
Rozumie funkcję znaku w komunikacji wizualnej. 
Dysponuje wiedzą na temat projektowania komunikacji 
wizualnej i jej rangę w komunikacji interpersonalnej. 
Rozumie znaczenie struktury komunikatu dla spełnienia 
założonych celów. Potrafi zdefiniować założenia do 
projektu. Potrafi zaprojektować znak identyfikujący osobę, 
instytucję, imprezę. Potrafi zaprojektować grafikę 
opakowania. 
Efekty kierunkowe wzornictwo:  
K_W01, K_W02, K_W05, K_W09, K_U01, K_K03 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykład z dyskusją, prezentacje, ćwiczenia, korekta 
zespołowa z dyskusją, korekta indywidualna 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Bezpośredni kontakt na zajęciach, kolokwia, egzamin, 
przegląd prac 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na podstawie obecności na zajęciach, 
wyników kolokwiów  oraz jakości wykonanych zadań. 
Projekty wykonane i zaprezentowane w programie 
graficznym lub zaprezentowane w formie kolorowego 
wydruku w formacie A3 (min.) lub większym. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Wiedza związana z podstawami komunikacji wizualnej. 
Zagadnienia dotyczące fundamentalnych elementów 
procesów komunikacji w tym głównie komunikacji 
wizualnej, jej mechanizmów i metod i sposobów 
wykorzystania tej wiedzy w praktyce projektowej. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Zajęcia oparte o wykłady, prezentacje i ćwiczenia. Program 
obejmuje poznanie przez studentów podstawowej wiedzy z 
zakresu teorii procesów komunikowania ze szczególnym 
naciskiem na zagadnienia bezpośrednio dotyczące 
komunikacji wizualnej. Zadania i ćwiczenia, poprzedzone 
wykładem z prezentacją, z praktycznym zastosowaniem tej 
wiedzy.  

W pierwszym semestrze program obejmuje:  
Poznanie zagadnień podstawowych: definicje i przykłady 
graficzne dotyczące procesu komunikowania, właściwości, 
rodzajów i form komunikowania. Elementy semiotyki: 
pojęcie znaku i rodzaje znaków. Komunikat – czym jest i 
jakie są jego rodzaje (definicje: znak, symbol, sygnał, 
wiadomość, kod i rodzaje kodów, ikon, piktogram).  

Główne zadanie to projekt znaku, symbolu i piktogramu (np. 
słońca, chmury, człowieka, ognia, strzałki kierunkowej, 
toalety, wybranych dyscyplin sportowych) 
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Zabiegi stylistyczne – definicje i przykłady (metafora, 
alegoria, personifikacja, metonimia, synekdocha, oksymoron, 
hiperbola, zeugma). 

Zadanie: projekt plakatu/alegorii/ex-librisu z zastosowaniem 
zabiegów stylistycznych 

 

Podstawy typografii: definicja i przykłady glifów i alfabetów 
z całego świata poprzez wieki. 

Zadanie:  projekt wybranych glifów dla pseudostarożytnego i 
pseudofuturystycznego alfabetu 

 

W drugim semestrze program obejmuje:  
Poznanie definicji i przykładów reklamy, promocji, 
propagandy, marki, tożsamości marki, księgi tożsamości 
marki. 

Główne zadanie to projekt wybranych elementów 
kompleksowej identyfikacji wizualnej firmy lub wydarzenia 
kulturalnego (logo, wizytówka, papier listowy, koperta, 
ulotka, plakat, reklama na pojazdach, tablice kierunkowe, 
gadżety) 
 
Podstawy typografii: podstawowe terminy, funkcja i 
czytelność, projektowanie kolumny, cechy i wybór kroju, 
światła międzyliterowe i kerning. 
Zadanie: projekt planszy z przykładami tekstów bez kerningu 
i po ustawieniu kerningu 
 
Psychologia i komunikacja wizualna: kierunki 
psychologiczne w kompozycji plastycznej, świat fizyczny a 
świat widziany – procesy odbioru komunikatu wizualnego 
(kontekst i kontekstowanie, percepcja, dekodowanie, 
interpretacja) 
Zadanie: projekt plakatu z wykorzystaniem poznanej wiedzy. 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Dołęga Józef Marceli, Znak – język – symbol: z 
podstawowych zagadnień komunikacji, Akademia 
Teologiczna kat., 1991, A. Frutiger - Człowiek i jego znaki. 
Wydawnictwo Do - Warszawa 2003, Cepik Jerzy, Jak 
człowiek nauczył się pisać, Nasza Księgarnia, Warszawa 
1987, J. Sarzyńska-Putowska – „Komunikacja wizualna, 
wybrane zagadnienia”, Fund. im. J. Sarzyńskiej-Putowskiej 
2002, Q.Newark – „Design i grafika dzisiaj – podręcznik 
grafiki użytkowej”, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 
2006, Wilkinson Kathryn, Znaki i symbole, National 
Geographic, G+J RBA, Warszawa 2009 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar sztuki 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Udział w wykładach 30 godz., ćwiczeniach 30 godz., w 
korektach ind. I grupowych 60 godz., ćwiczenia w domu 30 
godz. 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 

4 
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udziału nauczyciela 
akademickiego 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

4 

 
Projektowanie modelowe 
 

1 Jednostka Instytut Sztuki, Zakład Wzornictwa 
2 Kierunek studiów Wzornictwo 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Projektowanie modelowe 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 8 
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów I 
9 Semestr 1, 2 
10 Typ zajęć Przedmiot podstawowy 
11 Liczba godzin 120 
12 Koordynator  
13 Prowadzący Dr hab. Sylwester Michalczewski 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych  Obszar sztuki 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

- 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość geometrii na poziomie szkoły średniej. 
Kurs BHP – obsługa narzędzi, maszyn i urządzeń 
elektrycznych. 

18 Efekty kształcenia 

Zna podstawowe pojęcia z zakresu materiałoznawstwa, 
konstrukcji i technologii, oraz potrafi rozróżniać tworzywa, 
materiały i technologie. 
Potrafi posługiwać się przyrządami pomiarowymi 
(suwmiarka, kątomierz, waga, termometr), oraz narzędziami 
i urządzeniami do obróbki różnych materiałów. 
Potrafi generować różne koncepcje spełniające podstawowe 
wymagania. 
Potrafi zaprojektować i zrealizować (w różnych materiałach i 
technologiach) obiekty spełniające warunki zadania. 
W sposób odpowiedzialny wywiązuje się z podjętych zadań i 
dotrzymuje terminów. 
Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W07, K_W09, K_U01, K_U03, K_K02 
 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Prezentacje, ćwiczenia warsztatowe, zadania projektowe, 
konsultacje. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena na podstawie aktywności na zajęciach i jakości 
wykonywanych ćwiczeń  zadań projektowych. Egzamin 
końcowy w formie przeglądu komisyjnego. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną, przegląd 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 1 semestr: kurs elementarny modelowania 3D; wybrane 
zagadnienia materiałoznawstwa, podstaw konstrukcji i 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

technologii; mierzenie wymiarów, kątów, masy i 
temperatury; trasowanie, cięcie i przecinanie różnych 
materiałów, szlifowanie powierzchni, obróbka skrawaniem 
(frezowanie, toczenie), wykonywanie otworów, 
kształtowanie plastyczne, odlewanie, montaż, typy 
konstrukcji. 

2 semestr: ćwiczenia projektowe; budowanie formy obiektu 
spełniającej określone wymagania (treść), przy zastosowaniu 
różnych tworzyw, typów konstrukcji i technologii. 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Ashby M. F., Jones D. R. H. – “Materiały inżynierskie 2” 
WNT 1996; 
Górecki A. – „Technologia ogólna” WSiP 1996; 
„Konstrukcje z tworzyw sztucznych” Alfa-WEKA 1997 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar sztuki 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Udział w wykładach – 30 godz. (1 ECTS) 
Udział w ćwiczeniach – 60 godz. (2 ECTS) 
Udział w korektach indywidualnych i grupowych – 30 godz. 
(1 ECTS) 
Wykonanie ćwiczeń w domu – 60 godz. (2 ECTS) 
Wykonanie głównego zadania projektowego – 60 godz. (2 
ECTS) 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

4 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

2 

 
Projektowanie kolorystyki przemysłowej 
 

Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Instytut Sztuki, Zakład Wzornictwa 
2 Kierunek studiów Wzornictwo 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Projektowanie kolorystyki przemysłowej 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 6 
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów I 
9 Semestr 1, 2 
10 Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 90 
12 Koordynator  
13 Prowadzący Dr Agata Kwiatkowska-Lubańska 
14 Język wykładowy Polski, angielski 
15 Zakres nauk podstawowych  Obszar sztuki 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

- 

17 Wymagania wstępne - 
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18 Efekty kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 
1. zna podstawowe standardy zapisu barwy 

w systemach CIE, Munsell, NCS, CMYK, RGB, 
Pantone 

2. potrafi posługiwać się urządzeniami do pomiaru 
barwy, atlasami i wzornikami barw oraz zna 
podstawowe zasady colour management 

3. posługuje się terminologią z zakresu wiedzy 
o barwie oraz potrafi sporządzić charakterystykę 
układu barwnego 

4. dysponuje wiedzą na temat projektowania 
kolorystyki przemysłowej 

5. zna zasady budowania harmonii barw i potrafi je 
zastosować w projektowaniu wybranego 
przedmiotu użytkowego 

6. potrafi zaprojektować kolorystykę wybranego 
asortymentu produktów z uwzględnieniem 
czynników psychofizjologicznych, estetycznych, 
marketingowych i technologicznych 

Efekty kierunkowe wzornictwo:  
K_W01, K_W03, K_W04, K_W09, K_U09, K_K03 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Prezentacje, ćwiczenia, konsultacje indywidualne i grupowe, 
prace projektowe wykonywane w domu 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Zaliczenie z oceną na podstawie obecności na zajęciach, oraz 
jakości wykonanych zadań.  

21 Forma i warunki zaliczenia 
Końcoworoczny egzamin w formie przeglądu prac 
projektowych przed komisją złożoną z pracowników 
Zakładu Wzornictwa. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawowe zagadnienia projektowania kolorystyki 
przemysłowej – projektowanie barwy, wzoru, faktury, 
powierzchni przedmiotu. Rozwój umiejętności świadomego 
budowania zróżnicowanych układów barwnych o różnej 
charakterystyce odpowiadających wymogom estetyki, 
ergonomii wizualnej, psychofizjologii widzenia i in. 
Poznanie przez studentów podstawowych metod 
projektowania kolorystyki w zakresie produktów takich jak: 
odzież, akcesoria, meble, sprzęt sportowy, produkty agd, 
zabawki.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

W pierwszym semestrze studenci wykonują szereg ćwiczeń, 
których celem jest opanowanie różnych sposobów mieszania 
i reprodukcji barw, zjawisk związanych z optycznym 
oddziaływaniem barw (kontrast równoczesny, następczy, 
zjawisko van Bezolda itp.), tworzenia palet barwnych oraz 
skal tonu barwnego, jasności i nasycenia. Tematy ćwiczeń 
to: odwzorowanie 9 próbek barwnych, ocena wizualna oraz 
pomiar wartości delta E z wykorzystaniem spektrofotometru 
X-Rite, zasady łączenia barw oraz budowania harmonii – 
kompozycja „ładna” i kompozycja „brzydka”, koło barw, 
skala jasności i nasycenia. Projekt serii 20 barw farb 
elewacyjnych i 10 przeznaczonych do pokryć dachowych 
dedykowanych dla Tarnowa, Mościc, Powiatu Tarnowskiego 
lub innego wybranego miejsca. 

W drugim semestrze program obejmuje: zagadnienia barwy 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

w otoczeniu człowieka, barwę w technice oświetleniowej 
oraz zjawisko trendów barwnych we wzornictwie i ich 
prognozowania. Seria 4 tablic inspiracji (mood boards) do 
kolorystyki wnętrz opracowanych na podstawie 
wylosowanych haseł („zgaszona elegancja”, „włoskie 
wakacje”, „prowansalskie lato”, „szwedzki styl”, 
„wielkomiejski loft”, „czarna magia”, „Art Deco”, „niebo i 
ziemia”, „angielski ogród”, „motyle w kwiatach”, 
„waniliowy krem”, „pokój myśliwski”, „dolina Hobbitów”, 
„l śniący minimalizm”, „wenecki karnawał”, „hinduski 
klimat”, „paryski szyk”, „chiński jedwab”, „kwiat pustyni”, 
„fabryka czekolady”) 

Główne zadanie projektowe to projekt kolorystyki 
wybranego produktu z uwzględnieniem czynników 
ergonomii wizualnej, estetycznych, marketingowych 
i technologicznych. 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Literatura podstawowa:  
Adam Zausznica „Nauka o barwie”, PWN, Warszawa 2012 
Literatura uzupełniająca: 
John Gage „Kolor i kultura”, Uniwersitas, Kraków 2008 
John Gage „Kolor i znaczenie”, Uniwersitas, Kraków 2010 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar sztuki 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Udział w ćwiczeniach praktycznych 60 godz. (2 ECTS) 
Udział w korektach indywidualnych i grupowych 30 godz. (1 
ECTS) 
Wykonanie ćwiczeń w domu 30 godz. (1 ECTS) 
Wykonanie zadań projektowych w domu 60 godz. (2 ECTS) 
Razem: 6 ECTS 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

3 ECTS 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

5 ECTS 

 
Rysunek studyjny 
 

Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Instytut Sztuki- Zakład Wzornictwa 
2 Kierunek studiów Wzornictwo 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Rysunek studyjny 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 6 
7 Rodzaj modułu Ćwiczenia  
8 Rok studiów I 
9 Semestr 1,2 
10 Typ zajęć Obowiązkowy  
11 Liczba godzin 180 
12 Koordynator  
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

13 Prowadzący mgr Roman Fleszar 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych   

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne - 

18 Efekty kształcenia 

Student który zaliczył przedmiot: 
1. Zna w podstawowym zakresie techniki i materiały 
rysunkowe.  
2. Potrafi wiernie przedstawić martwą naturę lub postać 
stosując zasady kompozycji, proporcji i skali walorowej.  
3. Umie przekazać własne pomysły przy pomocy odręcznych 
szkiców. 
4. Widzi postępy w efektach swojej pracy i czuje potrzebę 
dalszego kształcenia się. Swoje obowiązki wypełnia w 
wyznaczonym terminie. 
Efekty kierunkowe wzornictwo:  
K_U02, K_U06, K_U11, K_K01, K_K02 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Ćwiczenia praktyczne obejmujące studium z natury ( martwa 
natura, postać, pejzaż) oraz interpretacje rzeczywistości, 
oprócz tego zadanie domowe w postaci szkicownika. 
Rozmowy indywidualne i zbiorowe omówienie prac 
studentów, dodatkowo prezentacje poświęcone 
wprowadzeniu do konkretnych zagadnień.  

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ćwiczenia poddawane indywidualnym korektom na bieżąco, 
na zakończenie każdego semestru przegląd wszystkich prac 
studenta. Ocenie podlega: realizacja założeń ćwiczenia, 
poprawne proporcje i kompozycja, skala walorowa, 
uchwycenie podobieństwa, ilość i jakość prac, postęp, 
systematyczność, zaangażowanie i kreatywność.  

21 Forma i warunki zaliczenia 

Egzamin/ocena. 
Egzamin w formie przeglądu prac z całego semestru. 
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest prezentacja prac 
rysunkowych ze wszystkich ćwiczeń z danego semestru, 
zrealizowane na poziomie co najmniej dostatecznym. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Program na pierwszym roku obejmuje realistyczne studium 
rysunkowe z natury (martwa natura, rysunek postaci z 
modela, pejzaż) oraz rysunkowe zadania domowe 
(szkicownik). Student poznaje zagadnienia kompozycji, 
proporcji, konstrukcji, perspektywy, światłocienia,. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Proporcje w rysunku, konstrukcja. 
2.Kompozycja. 
3.Skala walorowa. 
4.Modelunek światłocieniowy. 
5.Rysunek kreską i plamą. 
6. Rysunek plamą 
7.Oddanie podobieństwa materii przedmiotów, 
charakterystyki powierzchni w rysunku. 
8.Perspektywa w rysunku. 
9. Problem wyrażenia ruchu i ciężaru w rysunku. 
 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Albumy z zakresu anatomii dla artystów, albumy z zakresu 
rysunku. 

25 Przyporządkowanie modułu Obszar sztuki 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

.Udział w zajęciach pracownianych - 90 godz. (3 ECTS) 

.Realizacja zadań domowych - 30 godz. (1 ECTS) 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

3 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

4 

 
Malarstwo 
 

Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Instytut Sztuki 
2 Kierunek studiów Wzornictwo 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Malarstwo 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 4 
7 Rodzaj modułu Ćwiczenia praktyczne  
8 Rok studiów I 
9 Semestr 1,2 
10 Typ zajęć Obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów 
11 Liczba godzin 90 
12 Koordynator  
13 Prowadzący dr Aleksandra Benn 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych   

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne - 

18 Efekty kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 
1. Posiada ogólną wiedzę z zakresu formy obrazu. 
2. Zna środki wyrazu plastycznego i umiejętnie   je 

stosuje.  
3. Opanował warsztat malarski i sprawnie posługuje 

się podstawowymi technikami malarskimi. 
4. Posiada zdolność percepcji zjawisk wizualnych, 

potrafi dostrzegać związki i zależności             w 
naturze. 

5. Potrafi transponować fragmenty rzeczywistości na 
płaszczyznę obrazu z zachowaniem spójności 
formalnej.  

6. Potrafi podejmować świadome                                i 
odpowiedzialne decyzje malarskie w oparciu  o 
wiedzę, wyobraźnię i emocjonalność. 

7. Ma świadomość potrzeby doskonalenia             i 
rozwoju osobowości poprzez sztukę i pracę 
twórczą.   

Efekty kierunkowe wzornictwo:  
K_W04, K_W06, K_U02, K_U09, K_U011, K_K01 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

− Wykłady i ćwiczenia w pracowni. 
− Indywidualny i grupowy system korekt               i 

konsultacji / korekty odbywają się na bieżąco w 
zależności od potrzeb /. 

− Prezentacje grupowe 
− Zadania realizowane przez studentów w domu 
 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Przeglądy prac z końcem każdego semestru. Zaliczenie z 
oceną na podstawie aktywnego udziału    w zajęciach, 
umiejętności warsztatowych, systematycznej pracy, jakości 
prac, poczynionych postępów. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną po każdym semestrze. 
Podstawą do zaliczenia są wszystkie prace powstałe w 
pracowni oraz zadania domowe. Wpływ na ocenę mają 
również prace wykonane poza pracownią. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Treści kształcenia obejmują zagadnienia budowy obrazu, 
jego strukturę i logikę  oraz środki wyrazu artystycznego: 
kompozycja, forma, przestrzeń, proporcje, skala, 
perspektywa, kolor, walor, plama, linia, gest, materia 
malarska, temperatura barw, faktura, ekspresja, gest, rytm, 
kontrast, motyw, etc.  

Zadania oparte są na ćwiczeniach z natury, służą 
wyposażeniu studenta w umiejętność obiektywnego 
obrazowania rzeczywistości, poprzez szkice i studia    w 
pracowni..  

Zadania kompozycyjne, na określony temat, inspirowane 
otaczającą rzeczywistością, w oparciu      o szkicownik i 
materiał fotograficzny mają  na celu rozbudzanie wyobraźni, 
kształtowanie umiejętności tworzenia indywidualnej 
wypowiedzi malarskiej poprzez adekwatny dobór środków 
malarskich..  

Ważnym czynnikiem kształcenia jest indywidualne podejście 
do studenta uwzględniające jego wrażliwość  i 
wspomagające jego naturalną ekspresję.  

 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Kształcenie na I roku studiów obejmuje ćwiczenia  związane 
ściśle ze specyfiką kierunku i ma charakter otwarty. Zadania 
i podejmowane problemy mogą ulęgać modyfikacji jako 
reakcja na bieżące postępy       i potrzeby studentów. 

 

1. Studium przedmiotu / walorowe i kolorystyczne 

Cele: Kształcenie umiejętności obserwacji         i 
analizy zagadnień malarskich ( właściwe odczytanie 
różnic natężenia waloru i koloru, wartości tonalne, 
relatywizm barw ). 

Technika: akryl, olej 

Ćwiczenie zakłada wykonanie min. 3 prac               
w formacie A-3  

 

2. Studium martwej natury / kontrast barwny 

Cele: Porządkowanie elementów kompozycyjnych 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

w oparciu o analizę formalną układu / proporcje, 
relacje wielkościowe            i przestrzenne /. 
Kompozycyjne właściwości koloru. 

Technika: akryl, olej, 

Format: min.100 x 70 cm 

 

3. Martwa natura w jasnej tonacji / 

kompozycja w bielach 

Cele: Badanie różnic tonalnych, poszukiwanie 
harmonii, dostrzeganie roli koloru i waloru       w 
obrazie.  

Technika:akryl, olej 

Format: min.100 x70 cm 

 

4. Martwa natura w ciemnej tonacji 

Cele: Badanie relacji barwnych w obrazie, 
rozwijanie wrażliwości na kolor, poszukiwanie 
różnic w obrębie zawężonej gamy barwnej 
kontrasty tonalne, odcień koloru. 

Technika: olej, akryl,  

Format: min. 100 x 70 cm 

 

5. Martwa natura w sztucznym świetle  

Cele: interpretacja relacji barwnych, kolor lokalny, 
kolor relatywny, analiza wpływu światła na kolor, 
możliwości kreacyjne barwy. 

Technika: farby kryjące,  

Format: min. 100 x 70 cm 

 
6. Studium wnętrza / pracownia 

Cele: Badanie relacji przestrzennych zastanej 
rzeczywistości , perspektywa malarska, temperatura 
koloru, nasycenie, kontrasty, planowość,  

Technika: akryl,olej 

Format:min. 100 x 70 cm  

 

Zadania kompozycyjne / domowe 

 

Temat 1 Studium przedmiotu 

Założenia: kształtowanie umiejętności świadomej obserwacji 
i analizy kształtu i materii przedmiotu           w kontekście 
przestrzeni i oświetlenia.  

Problem: dobór środków malarskich do oddania istoty   
przedmiotu.Ukazanie wpływu światła i sytuacji przestrzennej 
na charakter przedmiotu. 

Zadanie polega na namalowaniu 2 obrazów ( jeden  w gamie 
chromatyczne, drugi w gamie achromatycznej ) wybranego 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

przedmiotu w oparciu o materiał szkicowy. 

Format: 50 x 70 cm 

Technika: akryl, olej, akwarela 

 

Temat 2. Przedmioty-obiekty 

Założenia: Badanie zbioru form / m.in. konstrukcji /      w 
określonym układzie przestrzennym i wzajemnych relacjach 
kształtu i barwy. Konfrontacja z materiałem zastanym / 
poszukiwanie inspiracji   w rzeczywistości. 

Problem: wykorzystanie możliwości wyrazowych           i 
kreacyjnych barwy 

Efektem ma być indywidualna wypowiedź malarska, obraz 
w formacie min. 100 x 70 cm  

 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Wł. Ślesiński, Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, 
Wydawnictwo Arkady, 1984 

R. Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa, Wydawnictwa 
Artystyczne i Filmowe 1978 

M. Rzepińska, Historia koloru, Wydawnictwo Arkady 1989 

D. Hornung, Kolor /kurs dla artystów i projektantów / 
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 
UNIVERSITAS, Kraków 2009 

Jerzy Ludwiński, Epoka błękitu, Otwarta Pracownia, 2009 

Albumy o sztuce, czasopisma i katalogi wystaw 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar sztuki 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

.Udział w zajęciach pracownianych - 90 godz. (3 ECTS) 

.Realizacja zadań domowych - 30 godz. (1 ECTS) 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

3 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

4 

 
Rzeźba 
 

Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Instytut Sztuki  - Zakład Wzornictwa 
2 Kierunek studiów Wzornictwo 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Rzeźba  

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 4 
7 Rodzaj modułu Ćwiczenia praktyczne 
8 Rok studiów I 
9 Semestr 1,2 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

10 Typ zajęć Obowiązkowe  
11 Liczba godzin 90 (3/tyg.) 
12 Koordynator  
13 Prowadzący dr hab. Jacek Kucaba 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych  Obszar sztuki 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot : 
1.Ma podstawową wiedzę dotyczącą 
realizacji rzeźby w glinie oraz wiedzę dotyczącą środków 
ekspresji i umiejętności warsztatowych 
2.Rozumie związek między formalną strukturą dzieła a 
przenoszonym przez nie komunikatem. Ma świadomość roli 
doboru środków wyrazu i materiałów do tematu i koncepcji 
pracy 
3.Umie posługiwać się warsztatem 
plastycznym w zakresie rzeźby, umie wykorzystać w 
praktyce wiedzę z zakresu metod i technik odlewu w gipsie 
lub żywicy 
4. Posiada umiejętność modelowania 
przestrzennego i umiejętność różnicowania planów 
5. Umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie 
realizacji własnych prac artystycznych 
6. Wykazuje się umiejętnościami analizowania 
i interpretowania informacji, rozwijania idei oraz 
wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy 
Efekty kierunkowe wzornictwo:  
K_W04, K_W06, K_U02, K_U11, K_K02 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Zajęcia  pracowniane z elementami teorii, indywidualne 
korekty,  prace projektowe wykonywane w domu, wykłady 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Korekta, przegląd. 
Kryteria oceny: jakość, kreatywność i samodzielność w 
poszukiwaniu adekwatnych rozwiązań technicznych i 
artystycznych, adekwatność użytych rozwiązań i materiałów, 
umiejętność stosowania wiedzy w praktyce, umiejętność 
precyzyjnego definiowania koncepcji 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie z oceną na podstawie obecności na zajęciach oraz 
jakości wykonanych zadań. 
 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Kształcenie warsztatu rzeźbiarskiego, doskonalenie 
umiejętności warsztatowo- technicznych niezbędnych w 
procesie tworzenia obiektu rzeźbiarskiego. Uświadomienie 
potencjalnych możliwości wyrazowych języka plastycznego 
stosowanego w pracach rzeźbiarskich, nabycie umiejętności 
świadomego i celowego stosowania go w tworzonych 
pracach. Nabywanie wiedzy i sprawności w zakresie 
stosowania metod rzeźbiarskich oraz rozpoznawanie ich 
walorów wyrazowych i estetycznych. Uświadomienie 
związków i różnic pomiędzy płaskim obrazem a 
trójwymiarową formą. Uświadomienie roli indywidualnej 
ekspresji w kształtowaniu materii. 
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23 Treści kształcenia (pełny opis) 

W pierwszym semestrze program obejmuje:  

Kształcenie warsztatu rzeźbiarskiego, doskonalenie 
umiejętności warsztatowo- technicznych niezbędnych w 
procesie tworzenia obiektu rzeźbiarskiego, podstawowe 
metody organizowania warsztatu pracy w glinie. Zapoznanie 
z technikami odlewniczymi w gipsie lub żywicy, sylikonie 
wraz z realizacją odlewu.  

Uświadomienie potencjalnych możliwości wyrazowych 
języka plastycznego stosowanego w pracach rzeźbiarskich. 
Nabycie umiejętności świadomego i celowego stosowania go 
w tworzonych pracach. 
Zagadnienia formy przestrzennej i proporcji. Zapoznanie z 
elementami anatomii w zakresie realizowanego zdania- 
wykład. 

Główne zadanie semestralne. : Studium z natury w glinie. 
Budowanie bryły i analiza proporcji. .Detal anatomiczny 
człowieka lub studium głowy, skala 1:1  (opcjonalnie 
kompozycja rzeźbiarska będąca zwielokrotnieniem 
wybranego detalu anatomicznego człowieka) .  

Ćwiczenie semestralne: „Ożywione- nieożywione”. 
Realizacja kompozycji rzeźbiarskiej będącej połączeniem 
formy biologicznej z formą geometryczną, abstrakcyjną. 
Materiał dowolny ( glina, karton, syntetyki, styropian, 
styrodur itp.) 

W drugim semestrze program obejmuje: 
Nabywanie wiedzy i sprawności w zakresie stosowania 
metod rzeźbiarskich oraz rozpoznawanie ich walorów 
wyrazowych i estetycznych. Uświadomienie roli doboru 
środków wyrazu i materiałów do tematu i koncepcji pracy 
oraz związków tych zagadnień z współczesnym 
wzornictwem- wykład. 
 Budowa planów przestrzennych; sposoby tworzenia iluzji 
przestrzeni za pomocą elementów płaskich i 
trójwymiarowych. Uświadomienie związków i różnic 
pomiędzy płaskim obrazem a trójwymiarową formą. 
Uświadomienie roli indywidualnej ekspresji w kształtowaniu 
materii, rola struktury.  
Ćwiczenia kompozycyjno – rzeźbiarskie: Realizacja 
abstrakcyjnej kompozycji rzeźbiarskiej (technika dowolna), 
zawierającej pierwiastki metaforyczne lub symboliczne, 
będącej realizacją odpowiedzi na wybrane hasło 
(przykładowe tematy: Gra, Równowaga, Rewolucja, 
Mechanizm, Ewolucja, Bioróżnorodność, Przekrój, Punkt 
zwrotny, Atrofia, lub wybrane hasło ze słownika wyrazów 
obcych i próba przełożenia znaczenia/procesu na 
abstrakcyjną formę).   

Główne zadanie semestralne: realizacja obiektu 
rzeźbiarskiego  o funkcjach użytkowych, nawiązującego do 
wybranego kierunku XX wieku, (np. surrealizmu, dadaizmu,  
op-artu, pop-artu, konceptualizmu, land-artu, minimalizmu, 
abstrakcjonizmu)  

W obu zadaniach obowiązkowa faza koncepcyjno- 
projektowa w formie odręcznych szkiców. 
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24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

• Simblet S.,“Anatomia dla artystów”, wyd. Arkady 
2007 

•  Potocka M.A. “Rzeźba. Dzieje Teoretyczne”, 
wyd.Baran i Suszczyński Sp. z o.o. , 2002 

• Kotula, P. Krakowski, Rzeźba współczesna, 
Warszawa 1985. 

• M.-J. Opie Rzeźba. Historia sztuki rzeźbiarskiej od 
czasów prehistorycznych do współczesnych 
mistrzów, Wrocław 1996. 

• P. Bade, S. Costello, J. Manca, 1000 Genialnych 
rzeźb, Olesiejuk, 2008 

Albumy z zakresu historii rzeźby 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Udział w zajęciach pracownianych  
(2 ECTS- 60 h) 
Udział w korektach indywidualnych i przeglądach 
 (1ECTS- 30 h) 
Samodzielna realizacja ćwiczeń w domu 
 (1ECTS- 30 h) 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

3 ECTS 
 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

4 ECTS 

 
Geometria i perspektywa 
 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie - Instytut 
Sztuki 

2 Kierunek studiów Wzornictwo 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Geometria i perspektywa 
 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 4 punkty 
7 Rodzaj modułu studia stacjonarne I-go stopnia 
8 Rok studiów pierwszy 
9 Semestr pierwszy i drugi 

10 Typ zajęć 
Wykłady, prezentacje, ćwiczenia, konsultacje indywidualne i 
grupowe. 

11 Liczba godzin 60 (2 godziny w tygodniu) 
12 Koordynator  
13 Prowadzący mgr Stanisław Chmiel 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych   

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 
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18 Efekty kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot:  
Zna zasady konstrukcji geometrycznych figur płaskich i 
siatek brył przestrzennych. 
Potrafi czytać i sporządzać rysunki w rzutach prostokątnych. 
Rozumie znaczenie geometrii w projektowaniu płaskim i 
przestrzennym. 
Potrafi przedstawić układ obiektów trójwymiarowych przy 
pomocy aksonometrii. 
Potrafi przedstawić układ obiektów trójwymiarowych w 
perspektywie zbieżnej z cieniami. 
Efekty kierunkowe wzornictwo:  
K_W01, K_W02, K_U06, K_U08 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykłady, prezentacje, ćwiczenia, konsultacje indywidualne i 
grupowe. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena ćwiczeń w trakcie zajęć, kolokwium, realizacja 
zadania 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na podstawie obecności na zajęciach oraz 
poziomu wykonanych zadań i zaangażowania. Student ma 
prawo nie stawić się na zajęciach dwukrotnie w trakcie 
semestru. Kolejne nieusprawiedliwione nieobecności będą 
wpływały na obniżenie oceny końcowej bez względu na 
jakość pracy. Nieobecność (również usprawiedliwiona) nie 
zwalnia studenta z obowiązku uzupełnienia braków. 
Spóźnienia powyżej 15 minut traktowane będą jako 
nieobecność. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Program obejmuje konstrukcje figur płaskich i brył, 
rzutowanie prostokątne, przekroje, przenikania, cienie, 
zastosowanie zasad aksonometrii i perspektywy wykreślnej 
w projektowaniu. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Nauczanie oparte o wykłady teoretyczne oraz system 
ćwiczeń i korekt.  Program obejmuje zagadnienia dotyczące:  
Konstrukcje figur płaskich i brył, rzutowanie prostokątne, 
przekroje, przenikania, cienie, budowy brył, aksonometrii i 
perspektywy wykreślnej. Modelowanie geometryczne: 
symetrie, przekształcenia, wypełnianie przestrzeni. 
W pierwszym semestrze program obejmuje zagadnienia:  
Konstrukcje płaskie, symetrie, obroty i kłady, rzutowanie 
prostokątne, konstrukcje przestrzenne, przekroje i 
rozwinięcia 
Ćwiczenia to:  
Konstrukcja wielokątów i brył geometrycznych. Rzuty 
Monge’a. 
W drugim semestrze program obejmuje zagadnienia:  
Przenikanie brył, cienie, aksonometria i perspektywa 
wykreślna 
Ćwiczenia to: 
Wykreślanie krawędzi przenikania brył. Odwzorowanie 
układów brył za pomocą izometrii i perspektywy wykreślnej. 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

B. Grochowski : „Geometria wykreślna z perspektywą 
stosowaną”, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2005; 
Z. Lewandowski : „Geometria wykreślna”, Wydawnictwa 
Naukowe PWN, Warszawa 2001; 
Otto F., Otto E.: Podręcznik Geometrii Wykreślnej, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995; 
oraz samouczki i tutoriale ze źródeł internetowych (do 



Załącznik nr 5 
do uchwały nr 17 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia  16 marca 2012 roku 

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie 

 
 

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

samodzielnego wyszukania) 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Udział w wykładach – 1 ECTS., udział w ćwiczeniach – 
1ECTS, wykonanie ćwiczeń w domu – 2 ECTS 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

4 ECTS 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

3 ECTS 

 
Psychofizjologia widzenia 
 

Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Instytut Sztuki  - Zakład Wzornictwa 
2 Kierunek studiów wzornictwo 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Psychofizjologia widzenia 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 
7 Rodzaj modułu Przedmiot obowiązkowy 
8 Rok studiów I 
9 Semestr 1/Ir 
10 Typ zajęć Przedmiot podstawowy 
11 Liczba godzin 30 
12 Koordynator dr Bożena Groborz 
13 Prowadzący dr Bożena Groborz 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych   

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne nie ma 

18 Efekty kształcenia 

Zna podstawowe zagadnienia dotyczące fizjologii 
i psychologii człowieka w procesie spostrzegania i wie jaki 
mają wpływ na konstruowanie przekazu wizualnego 
Potrafi scharakteryzować rodzaje złudzeń jednoznacznych 
i wieloznacznych oraz rozpoznać je na przedstawionych 
przykładach 
Zna różnego rodzaju formy obrazowania stosowane w 
świecie współczesnym oraz zasady ich budowania 
Ma wiedzę w dotyczącą wpływu starzenia się człowieka na 
jego percepcję wzrokową i potrafi zastosować ją w 
projektowaniu  
Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W01, K_W04, K_W09, K_U09 
 

19 Stosowane metody dydaktyczne wykłady, prezentacje multimedialne  

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

realizacja i prezentacja wybranego zagadnienia z zakresu 
psychofizjologii widzenia 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną na podstawie obecności na zajęciach oraz 
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wyników kolokwium. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

- podstawowe zagadnienia fizjologii i psychologii widzenia, 
- zagadnienia wrażliwości zmysłowej, 
- podstawowa budowa oka i mechanizm percepcji 
wzrokowej, 
- kulturowe aspekty obrazowania, 
- obserwacja i analiza przykładów z codziennego życia 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Program ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami dotyczącymi fizjologii i psychologii 
człowieka w procesie spostrzegania oraz znaczeniem, jakie 
mają one w funkcjonowaniu komunikacji wizualnej. Program 
obejmuje następujące grupy zagadnień: wrażliwość 
zmysłowa, podstawowe funkcje percepcji, miejsce i sposób 
powstawania wrażeń zmysłowych, odbiór sygnałów, ich 
integracja i przetwarzanie, pojęcie progu, rodzaje progów i 
prawo Webere-Fechnera, adaptacja i habituacja, rozwój i 
starzenie się zmysłów, zmiany natężenia sygnału, deprywacja 
sensoryczna, redundacja, zagadnienia spostrzegania 
pozazmysłowego.  
Poprzez wykłady i prezentacje studenci zapoznają się z 
budową układu wzrokowego, układem optycznym oka, 
mózgowymi mechanizmami procesu widzenia, widzeniem 
przestrzennym oraz dynamiką percepcji wzrokowej. 
Przeanalizowane zostają związki widzenia z myśleniem oraz 
mową. 
Zaprezentowane zostają rodzaje złudzeń wizualnych, ich 
typologia oraz przykłady wykorzystania zjawiska złudzeń 
optycznych w sztuce i projektowaniu – złudzenia kontrastu, 
kształtu, wielkości, przestrzeni, ruchu i barwy, figury 
alternatywne, figury niemożliwe.  
W programie znajdują się również kulturowe aspekty 
obrazowania: zagadnienia komunikacji wizualnej, ilustracji 
książkowych i komiksów, fotografii i obrazu filmowego. 
W trakcie ćwiczeń studenci dokonują analizy różnego 
rodzaju obrazów pod kątem ich odbioru wzrokowego, 
hierarchii ważności poszczególnych elementów i kodu 
obrazowego. 
Studenci poszerzają indywidualnie swoją wiedzę poprzez 
analizę różnego rodzaju przykładów z życia codziennego 
(informacje, promocja, reklama) oraz w oparciu o dodatkową 
literaturę. 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Deręgowski J., „Oko i obraz”, PWN, Warszawa 1990 
Młodkowski J., „Aktywność wizualna człowieka”, PWN, 
Warszawa 1998  
Strzemiński W., „Teoria widzenia”, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1974 
„Obrazy w umyśle”, red. Piotr Francuz, Scholar, Warszawa 
2007 
Piotr Francuz, „Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii 
obrazu”, 2013 
 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby 30 godzin = 1 pkt ECTS 
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punktów ECTS 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

1 

 
Światło i barwa 
 

Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Instytut Sztuki  - Zakład Wzornictwa 
2 Kierunek studiów wzornictwo 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Światło i barwa 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów I 
9 Semestr 2/Ir 
10 Typ zajęć wykłady 
11 Liczba godzin 30 
12 Koordynator dr Agata Kwiatkowska-Lubańska 
13 Prowadzący dr Bożena Groborz 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych   

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne nie ma 

18 Efekty kształcenia 

Zna mechanizm procesu percepcji barwy oraz zjawiska z nim 
związane. 
Potrafi scharakteryzować psychologiczne aspekty percepcji 
barwy oraz zna ich wpływ na proces komunikacji wizualnej 
Zna symbolikę barw i ich znaczenie w różnych kulturach 
Zna podstawowe cechy światła oraz charakterystykę różnego 
rodzaju źródeł światła. 
Potrafi poszukiwać informacji na temat nowych technologii 
oświetleniowych oraz wykorzystać je w procesie 
projektowania produktu (lamp, opraw oświetleniowych) 
Zna wpływ światła na percepcję barwy i potrafi 
przeciwdziałać zjawisku metameryzmu barw. 
Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W01, K_W04, K_W07, K_U09 

19 Stosowane metody dydaktyczne wykłady,prezentacje multimedialne  

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

realizacja i prezentacja wybranego zagadnienia z zakresu 
wiedzy o barwie i świetle. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie z oceną na podstawie obecności na zajęciach oraz 
wyników kolokwium. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

− podstawowa wiedza o barwie i świetle, 
− aspekty percepcji barwy, 
− wpływ barwy na psychikę człowieka, 
− symbolika barwy, 
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− znaczenie barwy jako nośnika informacji, 
− podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o świetle, 
− wpływ światła na  odbiór barwy, zjawisko 

metameryzmu barwy, 
− wpływ światła na stan psychowizjologiczny 

człowieka; 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Program obejmuje ujęte w sposób interdyscyplinarny 
zagadnienia wiedzy o świetle i barwie oraz interakcjach 
pomiędzy nimi. W części dotyczącej barwy omówione 
zostają następujące zagadnienia: percepcja barwy – jej 
prawidłowy przebieg (trichromatyczna teoria widzenia barw) 
oraz  anomalia – zaburzenia widzenia barwnego. Studenci 
zapoznają się ze sposobami diagnozowania wad widzenia 
barw oraz zasadami projektowania dla osób o zaburzonej 
percepcji barwy. Zaprezentowane zostają 
psychofizjologiczne aspekty percepcji barwy m. in.: zjawiska 
kontrastu równoczesnego, następczego i brzegowego, 
indukcja jednoznaczna, stałość widzenia barw, zjawiska 
Purkinjego oraz van Bezolda, zjawisko adaptacji, addytywne 
i subtraktywne mieszanie barw, mechanizm działania barw 
dopełniających, wpływ natężenia światła na nasycenie barw. 
Barwy płaszczyznowe, przestrzenne  i powierzchniowe, 
stałość barw w fotografii i malarstwie. Omówione zostanie 
oddziaływanie barwy na psychikę człowieka, takie jak: 
asocjacje, preferencje barw, wpływ barwy na ocenę innych 
cech przedmiotu, hierarchia czytelności kontrastów 
barwnych, pojęcie charakteru barwy oraz znaczenie kodów 
barwnych w systemach znaków i życiu codziennym. 
Zaprezentowana zostanie symbolika barw w różnych 
epokach i tradycjach kulturowych oraz współczesne 
znaczenie barwy w środowisku wizualnym – jako nośnika 
informacji i reklamy. 
W części programu dotyczącej światła pojawią się 
zagadnienia podstawowych wielkości fotometrycznych 
(strumień świetlny, światłość, natężenie oświetlenia, 
luminancja),temperatury barwowej światła, współczynnika 
oddawania barw. Zaprezentowany zostaje wpływ światła na 
odbiór barwy oraz zjawisko metameryzmu. Studenci 
zapoznają się z klasyfikacją źródeł światła oraz ich 
charakterystyką – spektralnym rozkładem promieniowania. 
Przedstawiony zostaje wpływ światła na stan 
psychofizjologiczny człowieka. 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Hornung D., „Kolor. Kurs dla artystów i projektantów”, 
Universitas, Kraków 2009 
Mączyńska-Frydryszek A., Jaskólska-Klaus M. 
„Psychofizjologia widzenia”, ASP Poznań 2002 
Johannes Itten „Sztuka barwy”, 2015 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar sztuki 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

30 godzin = 1 pkt ECTS 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 

1 
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akademickiego 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 1 

 
 
Technologia informacyjna 
 

Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka INSTYTUT SZTUKI  PWSZ w Tarnowie  
2 Kierunek studiów WZORNICTWO 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 (2x1) 
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów I 
9 Semestr I i II 

10 Typ zajęć 
Wykłady, ćwiczenia, zadania projektowe wykonywane na 
zajęciach 

11 Liczba godzin 
60 (2 godziny w tygodniu) 
 

12 Koordynator  
13 Prowadzący dr Piotr Barszczowski 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych   

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Wszyscy zaczynają od poziomu podstawowego 

18 Efekty kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot:  
Zna ogólną budowę komputera, przykładowe rodzaje 
stosowanego oprogramowania, zasady posługiwania się 
siecią, zasady bezpieczeństwa w systemach 
informatycznych. Potrafi posługiwać się w podstawowym 
zakresie edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, 
programem do tworzenia prezentacji i publikacji. Posługuje 
się terminologią z zakresu podstawowych pojęć 
informatycznych, a także 
z zakresu podstawowych pojęć artystycznych dotyczących 
projektowania komunikacji wizualnej. Potrafi dokonywać 
podstawowych operacji przekształceń grafiki rastrowej w 
celu zastosowania jej w projektach z zakresu komunikacji 
wizualnej. Potrafi dokonywać podstawowych operacji 
z zakresu grafiki wektorowej do zastosowań w dokumentacji 
projektów. Potrafi samodzielnie stworzyć nieskomplikowany 
projekt graficzny wykonany w programie CorelDRAW. 
Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W01, K_W02, K_W09, K_U07, K_U10, K_K03 
 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykłady, prezentacje, ćwiczenia, konsultacje indywidualne i 
grupowe. 
 

20 Metody sprawdzania i kryteria Student, który zaliczył przedmiot:  



Załącznik nr 5 
do uchwały nr 17 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia  16 marca 2012 roku 

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia oraz programy i plany studiów 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie 

 
 

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

oceny efektów kształcenia  Zna ogólną budowę komputera, przykładowe rodzaje 
stosowanego oprogramowania, zasady posługiwania się 
siecią, zasady bezpieczeństwa w systemach informatycznych 
(wykład, prezentacja, ćwiczenia - ocena ćwiczeń w trakcie 
zajęć). 
 
Potrafi posługiwać się w podstawowym zakresie edytorem 
tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem do tworzenia 
prezentacji i publikacji (ćwiczenia – kolokwium). 
 
Posługuje się terminologią z zakresu podstawowych pojęć 
informatycznych, a także 
z zakresu podstawowych pojęć artystycznych dotyczących 
projektowania komunikacji wizualnej (ćwiczenia – 
kolokwium). 
 
Potrafi dokonywać podstawowych operacji przekształceń 
grafiki rastrowej w celu zastosowania jej w projektach z 
zakresu komunikacji wizualnej (wykład, konsultacje, praca 
w domu - realizacja zadania projektowego).  
 
Potrafi dokonywać podstawowych operacji z zakresu grafiki 
wektorowej do zastosowań w dokumentacji projektów. 
Potrafi samodzielnie stworzyć nieskomplikowany projekt 
garficzny wykonany w programie CorelDRAW (wykład, 
konsultacje, praca w domu - realizacja zadania 
projektowego). 
 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na podstawie obecności na zajęciach, 
wyników kolokwiów  oraz jakości wykonanych zadań. 
Projekty wykonane i zaprezentowane w programie 
graficznym lub zaprezentowane w formie kolorowego 
wydruku w formacie A3 (min.) lub większym. 
Student ma prawo nie stawić się na zajęciach dwukrotnie w 
trakcie semestru. Kolejne nieusprawiedliwione nieobecności 
będą wpływały na obniżenie oceny końcowej bez względu 
na jakość pracy. Nieobecność (również usprawiedliwiona) 
nie zwalnia studenta z obowiązku uzupełnienia braków. 
Spóźnienia powyżej 15 minut traktowane będą jako 
nieobecność. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawa pracy z komputerami, obsługa edytorów tekstu, 
programów wektorowych i bitmapowych, tworzenie 
projektów graficznych 
w podstawowych pakietach graficznych oraz prezentacja 
tych projektów. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Zajęcia oparte o wykłady i ćwiczenia.  
Program obejmuje zapoznanie studentów z podstawami 
budowy komputerów, oprogramowania i wykorzystania 
systemów informatycznych. Organizacja pracy przy 
komputerze wraz z obsługą podstawowych programów 
komputerowych - edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, 
program do grafiki rastrowej i wektorowej. Obsługa sieci i 
bezpieczeństwo danych. 

W pierwszym semestrze program obejmuje: 
Budowa komputera, systemy plików, pamięci masowe, 
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zajęcia praktyczne 

- ćwiczenia graficzne na programach rastrowych i 
wektorowych – podstawa pakiet CorelDRAW Graphics 
Suite. 

Główne zadanie to zestaw ćwiczeń w programie 
CorelDRAW przygotowujący studenta do pracy projektowej 
z zastosowaniem programu wektorowego 

W drugim semestrze program obejmuje:  
Podobieństwa i różnice, zalety i wady plików wektorowych i 
rastrowych. Charakterystyka grafiki rastrowej i wektorowej. 
Obszar zastosowań. Podstawowe techniki w grafice 
komputerowej. Formaty zapisu. 

Główne zadanie to zestaw ćwiczeń opartych o 
oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej 
pakietu CorelDRAW Graphics Suite – kreatywne łączenie 
tych dwóch środowisk graficznych.  

Prezentacja osiągnięć studentów w postaci wystawy 
końcoworocznej. 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Murray K.- Microsoft Office 2010 PL. Praktyczne podejście, 
Wyd. Helion 2011 

Zimek R.,- CorelDRAW X5 PL. Ćwiczenia praktyczne, 
Wyd. Helion 2010  

Arkadiusz Gawełek – Informatyka, Zakres podstawowy, 
Wyd. Opreron 2012 

G. i W. Hermanowscy – Ciekawi Świata – informatyka, 
Wyd. Operon 2012 

G. i W. Hermanowscy – Technologia informacyjna, Wyd. 
Operon 2012 
 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Bilans nakładu 
pracy studenta 

Ilo ść godzin Ilość punktów 
ECTS 

Udział w wykładach 30 1 
Udział w 
ćwiczeniach 

15 0,5 

Udział w korektach 
indywidualnych 
i grupowych 

15 0,5 

RAZEM 60 2 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

1 

 
Historia sztuki XX w. 
 

Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Instytut Sztuki, Zakład Wzornictwa 
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2 Kierunek studiów Wzornictwo  

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Historia Sztuki XX wieku 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 4 
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów I 
9 Semestr 1, 2 
10 Typ zajęć Wykład 
11 Liczba godzin 60 (2godz./tyg.) 
12 Koordynator  
13 Prowadzący dr Piotr Drewniak 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych   

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

Nie 

17 Wymagania wstępne Znajomość podstawowych faktów z historii sztuki XX w. 

18 Efekty kształcenia 

Student dysponuje wiedzą na temat przemian 
cywilizacyjnych i kulturowych zachodzących w XX wieku 
oraz świadomością funkcjonowania dzieł sztuki na tle 
historyczno-kulturowym epoki. Student zna zjawiska w 
kulturze i sztuce XX w. – style, obiekty, dzieła sztuki 
i sylwetki twórców.  
Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W05, K_W06, K_U12, K_K01 

19 Stosowane metody dydaktyczne Wykład, prezentacje multimedialne 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Test pisemny, egzamin 

21 Forma i warunki zaliczenia I semestr – zaliczenie z oceną, II semestr egzamin 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Obejmuje całość zagadnień historyczno-artystycznych XX 
w. w Polsce i Europie, prezentując następujące zagadnienia 
problemowe: dzieje pojęcia sztuki, formy, treści, stylu, 
awangarda historyczna, sztuka i kultura między wojnami, 
sylwetki twórców, pojawienie się i rozwój nowych dyscyplin 
artystycznych. Najważniejsze tendencje, style, kierunki w 
sztuce od pierwszej wojny światowej do czasów obecnych. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Korzenie nowoczesności – Impresjonizm 
2. Korzenie nowoczesności – Secesja  
3. Ekspresjonizm w Europie. Fowizm.  
4. Ekspresjonizm w Niemczech, ekspresjonizm 

austriacki 
5. Kubizm 
6. Cudzoziemcy w Paryżu: Chagall, Modigliani, 

Brancusi 
7. Futuryzm i jego kontynuacje 
8. Sztuka abstrakcyjna 
9. Sztuka państw totalitarnych 
10. Realizm amerykański 
11. Konstruktywizm 
12. Neoplastycyzm – De Stijl 
13. Niemiecki Bauhaus 
14. Dadaizm 
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15. Malarstwo Metafizyczne (Georgio de Chirico, Carlo 
Carra, Georgio Morandi) 

16. Surrealizm 
17. Informel w sztuce europejskiej, ekspresjonizm 

abstrakcyjny (Pollock, Taszyzm) 
18. Pop-art. 
19. Hiperrealizm 
20. Minimalizm 
21. Sztuka konceptualna 
22. Land art., Body art. 
23. Modernizm. Postmodernizm 
24. Architektura I połowy II wieku 
25. Architektura po II wojnie światowej  

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

A. Opracowania ogólne: 
A. Kotula, P. Krakowski, Malarstwo, rzeźba, 

architektura, Warszawa 1972, (książka zalecana 
jako podręcznik) 

M. Porębski, Dzieje sztuki w zarysie, t. 3: wiek XIX i 
XX, Warszawa 1988. 
Słownik Sztuki XX wieku, Warszawa 1998 
Wielka Historia Sztuki, t. 9-10, Warszawa 2012 
B. Architektura: 
R. Banham, Rewolucja w architekturze, Warszawa 1979 
A. Kotula, P. Krakowski, Architektura współczesna, 

Kraków 1967 
P. Gospel, G. Leuthauser, Architektura XX w., 
Warszawa 2006 
Ch. Jencks, Architektura postmodernistyczna, Warszawa 
1987 
C.  Style, kierunki, tendencje: 
Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej, Warszawa 
1980 
Ch. Baumgarth, Futuryzm, Warszawa 1978 
U. Czartoryska, Od Pop – artu do sztuki konceptualnej, 
Warszawa 
M. Hussakowska, Spadkobiercy Duchampa? Kraków 
1984 
M. Hussakowska, Minimalizm, Kraków 2003 
K. Janicka, Surrealizm, Warszawa 1973 
A. Kępińska, Energie sztuki, Warszawa 1990 
A. Kotula, P. Krakowski Sztuka abstrakcyjna, 

Warszawa 1973 
A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba współczesna, 

Warszawa 1980 
E. Kuryluk, Hiperrealizm – Nowy realizm, Warszawa 
1979 
A. Kotula, P. Krakowski, O sztuce nowej i najnowszej, 

Warszawa 1981 
G. Naylor, Bauhaus, Warszawa 1977 
P. Overy, De Stijl, Warszawa 1979 
T. Pawłowski, Happening, Warszawa 1982 
M. Porębski, Kubizm, Warszawa 1980 
H. Richter, Dadaizm, Warszawa 1983 
A. Turowski, W kręgu konstruktywizmu, Warszawa 

1979 
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J. Willett, Ekspresjonizm, Warszawa 1976 
Sztuka polska 
A. Olszewski, Nowa forma w architekturze polskiej 

1900-1925, Warszawa 1967 
P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu, Poznań 1999 
J. Pollakówna, Malarstwo polskie między wojnami 
1918-1932, Warszawa 1982. 
M. Porębski, Pożegnanie z krytyką, Kraków 1983 
A. Turowski, Budowniczowie świata, Kraków 2000. 
A. Wojciechowski, Młode malarstwo polskie 1944-
1974, Ossolineum 1983.    

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar sztuki 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

1 ECTS = 30 godz. 
Udział w wykładach 60 godz. – 2 ECTS 
Zapoznanie się z literaturą – 40 godz. – 1,5 ECTS 
Przygotowanie do egzaminu 20 godz. – 0,5 ECTS 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

2 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

 

 
 


