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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

    

    

    
PAŃSTWOWA WY ŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA 
W TARNOWIE 
INSTYTUT SZTUKI 
ZAKŁAD WZORNICTWA 
 
 
 
 
Program studiów dla kierunku wzornictwo 
II rok studiów licencjackich stacjonarnych (2014-2018) 
Rok akademicki 2015/2016 
 
Projektowanie komunikacji wizualnej 
Projektowanie produktu 
Projektowanie tkanin i tekstyliów użytkowych 
Wybrana pracownia plastyczna – rysunek 
Wybrana pracownia plastyczna – malarstwo 
Wybrana pracownia plastyczna – rzeźba 
Podstawy konstrukcji ubioru 
Rysunek zawodowy 
Podstawy typografii 
Rysunek techniczny 
Komputerowe wspomaganie projektowania komunikacji wizualnej 
Komputerowe wspomaganie projektowania form przemysłowych 
Ergonomia 
Elementy metodyki projektowania 
Historia wzornictwa 
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Projektowanie komunikacji wizualnej 
 

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

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Projektowanie komunikacji wizualnej 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 8 (2x4) 
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów II 
9 Semestr 1,2 

10 Typ zajęć 
Wykłady, prezentacje, ćwiczenia, kolokwium, konsultacje 
indywidualne i grupowe, prace projektowe wykonywane  
w domu 

11 Liczba godzin 120 (4/tyg.) 
12 Koordynator  
13 Prowadzący dr Monika Wojtaszek-Dziadusz 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych  obszar sztuki 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Zaliczony kurs pierwszego roku studiów 

18 Efekty kształcenia 

Student zaliczając przedmiot: 
- posiada wiedzę z zakresu typografii, jej historii i znaczenia 
w komunikacji wizualnej. 
- rozumie znaczenie informacji i identyfikacji wizualnej. 
- rozumie znaczenie wizualizacji szeroko pojętych danych. 
- potrafi zaprojektować kompleksową identyfikację firmy. 
- potrafi zaprojektować formy edytorskie o wskazanej 
funkcji. 
Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W01, K_W02, K_W09, K_U01, K_U14 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykład z dyskusją, korekta zespołowa z dyskusją, korekta 
indywidualna, realizacja projektów na zadany temat, 
przygotowanie dokumentacji projektowej 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Bezpośredni kontakt na zajęciach, korekty, kolokwia, 
przegląd prac. 
Kryteria oceny: zdolność definiowania problemu 
projektowego, samodzielność poszukiwań rozwiązań, 
kreatywność i jakość koncepcji projektowych, adekwatność 
użytych środków, umiejętność wykorzystania zdobytej 
wiedzy  

21 Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie z oceną na podstawie obecności na zajęciach i 
poziomu zrealizowanych prac 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Wiedza związana z podstawami komunikacji wizualnej: 
- podstawy procesu postrzegania wzrokowego 
- podstawy typografii 
- podstawy racjonalnych metod projektowania 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 
Wiedza dotycząca fundamentalnych elementów procesów 
komunikacji w tym głównie komunikacji wizualnej w 
oparciu o: 
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- istota procesu widzenia 
- czynniki poza wizualne procesu komunikacji 
- sposoby wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce      
projektowej 
Tematy zadań mają ułatwić zrozumienie wiedzy teoretycznej 
i wykazanie tego w kolejnych konkretnych przypadkach 
projektowych. Istotę stanowi świadomość podejmowanych 
decyzji, ich adekwatności w stosunku do problemów 
projektowych. 
Semestr pierwszy: definicja znaku, kategorie znaku, znak 
osobisty, znaki publiczne, system znaków 
Zadania projektowe poruszające zagadnienia projektowania 
znaków pojedynczych i systemów znaków w oparciu o 
pogłębioną wiedzę teoretyczną. Opakowanie jako szczególny 
przykład komunikacji wizualnej. 
Semestr drugi: wykorzystanie wiedzy teoretycznej z zakresu 
typografii w projektowaniu prostych, a następnie złożonych 
obiektów zwerbalizowanych przekazów informacji  
Zadania projektowe mają w sposób szczególny uzmysłowić 
rolę i wagę uwarunkowań – odbiorca o specyficznych 
oczekiwaniach, jego wiek, płeć, krąg kulturowy, 
uwarunkowania ekonomiczne – jak wymienione czynniki 
wpływa na decyzje projektowe. 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Bo Bergstrom „Komunikacja wizualna” – PWN, Warszawa 
2009 
G. Ambrose, P.Harris „Pre-press” – PWN, Warszawa 2010 
M. Krampen - Znaki i symbole w komunikacji Graficznej.  
IDEE WFP ASP  
w Krakowie - Kraków 1978  
 H.P.Willberg, F.Forssman, „Pierwsza pomoc w typografii”, 
Słowo obraz terytoria, Gdańsk 2011 

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 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

4 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

4 

 
Projektowanie produktu 
 
Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Sztuki 
2 Kierunek studiów wzornictwo 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Projektowanie produktu 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
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6 Punkty ECTS 8 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3,4/II r. 
10 Typ zajęć Przedmiot kierunkowy 
11 Liczba godzin 120 
12 Koordynator dr Agata Kwiatkowska-Lubańska 
13 Prowadzący Mgr Bożydar Tobiasz 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych   

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
Umiejętność kształtowania modeli przestrzennych, uzyskana 
w trakcie zajęć z przedmiotu „Podstawy modelowania” – I r.- 

18 Efekty kształcenia 

Potrafi scharakteryzować, wybrać i opisać pole inspiracji 
(cechy wizualne, kulturowe, językowe) dla danego zadania 
projektowego. 

Potrafi opisać, określić i zastosować założenia projektowe  

dla podstawowych cech użytkowych i wizualnych przyszłego 
produkt 

Rozwija umiejętności posługiwania  się metodami i 
procedurami projektowania łączącymi aspekty, funkcjonalne, 
estetyczne i rynkowe 

Potrafi wykonać zbiór rysunków i modeli wstępnych 
zgodnych z założeniami dokładnie oddający zamierzenia 
projektanta.  

Rozwija osobowość twórczą, umiejętność samooceny. Zbiera 
doświadczenia w kształtowaniu formy i określania wartości 
semantycznych przedmiotów użytkowych. 

Rozwija umiejętności kształtowania formy  przedmiotu, 
tworzy własne pole kryteriów dotyczących, harmonii kształtu, 
faktury, masy, doboru materiałów i spójności ich cech 
z procesem użytkowym. 

Rozwija umiejętności prezentowania decyzji projektowych 

Kierunkowe efekty kształcenia wzornictwo: 

K_W09, K_U01, K_U03, K_U04, K_U06, K_U08, K_U14 

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

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

realizacja zadań projektowych i ich publiczna prezentacja 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na podstawie obecności, aktywności 
twórczej, zaangażowania oraz terminowości i jakości 
wykonania projektów. Egzamin w formie przeglądu prac 
projektowych przed komisją złożoną z pracowników Zakładu 
Wzornictwa. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

− analizowanie wybranych realizacji przedmiotów 
użytkowych,  przedmioty związane z 
magazynowaniem i oszczędzaniem wody 
deszczowej; semestr I (rynnowy czerpak do wody, 
ogrodowy pojemnik na deszczówkę) oraz „ogień w 
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ogrodzie”, semestr II (plenerowy piecyk opalany 
drewnem) 

− kształcenie umiejętności znajdowania powiązań 
pomiędzy preferencjami projektanta (autora), a 
produktem (efektem procesu projektowego) 

− poznawanie roli projektanta w procesie użytkowym; 

− rozwijanie umiejętności poszukiwania inspiracji, 

− rozwijanie umiejętności prezentowania decyzji 
projektowych, 

− rozwijanie osobowości twórczej i umiejętności 
samooceny, 

− wykształcenie umiejętności analizy formy 
przedmiotów  pod kątem ich cech wizualnych , 
użytkowych i semantycznych 

− wypracowywanie własnej drogi i dopasowanie 
odpowiednich narzędzi do osiągnięcia zamierzonego 
efektu projektowego, 

− kształcenie umiejętności  modelowania  
przestrzennego w oparciu o proste założenia 
projektowe, poparte  wcześniejszymi rysunkami i 
wizualizacjami; 

− rozwijanie umiejętności kształtowania formy  
produktu, tworzenie własnych pól kryteriów 
dotyczących, harmonii kształtu, faktury, masy, 
doboru materiałów i spójności ich cech z procesem 
użytkowym 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

W semestrze pierwszym poruszane zagadnienia problemowe 
związane będą z oszczędzaniem i magazynowaniem wody 
deszczowej, zaś tematem opracowania staną się przedmioty 
takie jak rynnowy czerpak wody deszczowej czy ogrodowy 
pojemnik do przechowywania deszczówki. W oparciu o 
doświadczenia i nabyte umiejętności na roku pierwszym, 
studenci opracowują projekty wybranych  przedmiotów 
użytkowych skupiając  się  na ich cechach  wizualnych i 
użytkowych, jednak biorąc pod uwagę  ich przydatność w 
życiu człowieka, oraz ich znaczenie semantyczne.  Rozwijają 
umiejętności posługiwania  się metodami i procedurami 
projektowania łączącymi aspekty, funkcjonalne, estetyczne i 
rynkowe. Dokonują przeglądu rozwiązań istniejących, 
analizując je pod względem cech wizualnych i użytkowych. 
Opracowują zbiór założeń projektowych, określają pole 
inspiracji w oparciu o metafory,  skojarzenia słowne, 
wizualne, sytuacyjne- tworzą wstępne projekty opisane 
rysunkami i modelami. Analizują projekty koncepcyjne, 
korygują założenia i opracowują finalny projekt prezentowany 
na wystawie na koniec semestru. Opracowują prezentację 
poszczególnych etapów procesu projektowania, a także 
prezentację końcową wraz z ostatecznym modelem 
wirtualnym. Całość publicznie prezentują, uzasadniając swoje 
decyzje projektowe. W semestrze drugim te zagadnienia są 
kontynuowane i rozwijane, ale zakres opracowania i 
złożoność zadań jest wyższa. Również obiekt do 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

zaprojektowania będzie bardziej wymagający i czasochłonny, 
gdyż związany z „ogniem w ogrodzie”. Zastosowanie 
materiałów ogniotrwałych wymaga od projektanta większej 
wiedzy i odpowiedzialności projektowej. 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Irene Alegre, „Star Product Designer”, Barcelona 2013 

Alex Milton i Paul Rodgers„Research metod for product 
design”, Londyn 2013 

Bjarki Hallgrimsson „Prototyping and modelmaking for 
product design”, Londyn 2013 

Morris R., „Projektowanie produktu”, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2009 

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 

8 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

8 

 
 
Projektowanie tkanin i tekstyliów użytkowych 
 
Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Sztuki 
2 Kierunek studiów wzornictwo 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Projektowanie tkanin i tekstyliów użytkowych 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 8 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów II 

9 Semestr 3,4/II r. 

10 Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 120 
12 Koordynator  
13 Prowadzący Mgr Ewa Bujak 
14 Język wykładowy Polski, angielski 
15 Zakres nauk podstawowych   

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne - 

18 Efekty kształcenia Student ma podstawową wiedzę na temat rodzajów 
tkanin, technologii produkcji i wykańczania 
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powierzchni; 

Potrafi zaprojektować kolekcję drukowanych tkanin 
dekoracyjnych lub odzieżowych; 

Rozumie znaczenie wymogów technologicznych w 
procesie projektowym i potrafi wykonać projekt z 
uwzględnieniem zadanej technologii 

Zna aktualne trendy w projektowaniu wnętrz, tkanin 
dekoracyjnych oraz mody i potrafi zastosować tę wiedzę 
w procesie projektowania; 

Potrafi przedstawić własny proces projektowy 
towarzyszący powstawaniu projektów realizowanych 
podczas zajęć 

Efekty kształcenia wzornictwo: 
K_W01, K_W07, K_W09, K_U01, K_U04, K_U09, 
K_U14 

19 
Stosowane metody 
dydaktyczne 

prezentacje multimedialne, dyskusje, konsultacje i 
korekty indywidualne, 

20 
Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

realizacja zadań projektowych i ich publiczna 
prezentacja 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na podstawie obecności, aktywności 
twórczej, zaangażowania oraz terminowości i jakości 
wykonania projektów. Egzamin w formie przeglądu 
prac projektowych przed komisją złożoną z 
pracowników Zakładu Wzornictwa. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Program koncentruje się na przekazaniu podstawowej 
wiedzy o tkaninie, związanych z nią procesach 
technologicznych, a w szczególności różnego rodzaju 
technikach druku na tkaninie. Zadania projektowe mają 
na celu wykorzystanie tkanin i tekstyliów we 
wzornictwie przemysłowym, zarówno w projektowaniu 
ubioru, jak i różnego rodzaju akcesoriów oraz aranżacji 
i dekoracji wnętrz. 

23 
Treści kształcenia (pełny 
opis) 

W pierwszym semestrze program koncentruje się na 
przekazaniu podstawowej wiedzy o tkaninie, 
związanych z nią procesach technologicznych i 
możliwościach jej „zdobienia”. Prezentowane są metody 
pracy z materiałami tekstylnymi o różnym 
przeznaczeniu (odzież, produkt, architektura). 
Poruszane są problemy związane z historią tkaniny, 
tradycyjnymi technikami zdobienia, wzorami 
historycznymi i ich wpływem na współczesne 
wzornictwo tkanin oraz rolę tekstyliów we 
współczesnym kształtowaniu przestrzeni osobistej jak i 
miejskiej. 

Główne zadanie projektowe to projekty kolekcji tkanin 
drukowanych oraz ich zastosowaniu w wybranych 
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elementach odzieży lub wybranych produktów 
służących do pakowania, przenoszenia, 
przechowywania (PPP). Inspiracją kolekcji są wzory 
zaczerpnięte z dzieł wizualnych artystów dawnych jak i 
współczesnych; kolekcje realizowane są w oparciu o 
określone założenia formalne i technologiczne. 

W semestrze drugim nacisk położony jest na 
zagadnienia związane z kreatywnym zastosowaniem 
różnych technologii, zjawiskiem „przestrzenności” 
tkaniny. Poruszane zagadnienia pozwalają 
przeanalizować relacje pomiędzy cechami wizualnymi 
tkaniny a jej przeznaczenia. W programie przewidziana 
jest prezentacja i omówienie możliwości  świadomego 
wpływania barwą, wzorem czy cechami taktylnymi 
tkaniny na percepcję otoczenia. 

Głównym zadaniem projektowym jest projekt i 
wykonanie wzorów tkanin przeznaczonych dla 
konkretnego produktu lub projektu ubioru. 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

David Bramston „Material Thoughts”, 2009 

Bradley Quinn „Textile Futures: Fashion, Design and 
Technology”, 2010 

Michałowska M., „Leksykon włókiennictwa”, Krajowy 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2006 

Michael Fox, Miles Kemp „Interactive Architectures”, 
2009 

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 

8 

 
Wybrana pracownia plastyczna – rysunek 
 

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

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Wybrana pracownia plastyczna - rysunek 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

6 Punkty ECTS 4 
7 Rodzaj modułu Ćwiczenia  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3,4 
10 Typ zajęć Pracownia wolnego wyboru 
11 Liczba godzin 90 
12 Koordynator  
13 Prowadzący mgr Roman Fleszar 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych   

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Zaliczenie dwóch pierwszych semestrów rysunku  

18 Efekty kształcenia 

Student który zaliczył przedmiot: 
1. Przy doborze środków formalnych tematu dzieła 
kieruje się zdobytą wiedzą na temat materiałów i 
technik rysunkowych oraz kompozycji. 
2. Zna etapy procesu twórczego i umie je wykorzystać  
3. Umie zaprezentować własne pomysły przy pomocy 
szkiców oraz dokonać na ich podstawie samodzielnego 
wyboru ostatecznej formy rysunku. 
4. Widzi postępy w efektach swojej pracy i czuje 
potrzebę dalszego kształcenia się. Swoje obowiązki 
wypełnia w wyznaczonym terminie.  
Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W06, K_U02, K_U06, K_U11, K_U14, K_K01 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Ćwiczenia praktyczne obejmujące studium z natury ( 
martwa natura, postać- w tym portret, 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 obejmuje realistyczne studium rysunkowe z 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

natury (martwa natura, rysunek postaci z modela, 
pejzaż), tematy angażujące wyobraźnię i własne wizje, 
oraz rysunkowe zadania domowe (szkicownik). Student 
rozwija umiejętności techniczne i poszerza wiedzę z 
zagadnień: kompozycji, proporcji, konstrukcji, 
perspektywy, światłocienia. Nacisk jest położony na 
uwydatnienie indywidualnych predyspozycji i pasji 
studentów. Wdrożenie kolejnych etapów procesu 
twórczego. 
 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

 
1. Rysunek z natury, poszerzony o doświadczenia z 
pierwszego roku 
2. Interpretacja natury 
3. Szersze omówienie znaczenia kompozycji 
4. Szczegółowa prezentacja technik i materiałów 
rysunkowych. 
5.Nauka doboru środków wyrazu do tematu pracy. 
6. Omówienie etapów i zasad procesu twórczego. 
 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Albumy z zakresu rysunku. 

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 

1 

 
Wybrana pracownia plastyczna – 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 z elementami teorii  
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3,4 
10 Typ zajęć Obowiązkowy do zaliczenia semestru / roku studiów 
11 Liczba godzin 90 
12 Koordynator  
13 Prowadzący dr Aleksandra Zuba-Benn 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

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 wiedzę z zakresu języka malarskiego, 

sprawnie posługuje się technikami malarskimi. 
2. Posiada umiejętność obserwacji i analizy zjawisk 

wizualnych i potrafi je twórczo wykorzystać. 
3. Ma zdolność myślenia analitycznego 

i syntetycznego, potrafi świadomie transponować 
wybrane fragmenty rzeczywistości. 

4. Potrafi świadomie i odpowiedzialnie podejmować  
decyzje malarskie w oparciu o wiedzę, wyobraźnię 
i emocjonalność.   

5. Potrafi racjonalnie dokonywać wyborów 
artystycznych /również w zakresie doboru środków, 
materiałów i narzędzi / do kreowania zamierzonych 
koncepcji malarskich. 

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

Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W06, K_U02, K_U06, K_U11, K_U14, K_K01 

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 dotyczą zagadnień związanych          z 
budową obrazu, doskonaleniem języka wypowiedzi 
artystycznej oraz kształceniem umiejętności obserwacji jako 
nadrzędnego czynnika w procesie nabywania umiejętności 
transpozycji przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyznę. 
Istotne elementy kształcenia to: rozwijanie wrażliwości na 
kolor, rozumienie roli i znaczenia światła,  zagadnienie 
przestrzeni malarskiej, nabywanie umiejętności 
prawidłowego, a zarazem twórczego komponowania obrazu. 
Wszelkie działania zmierzają w kierunku kształtowania 
umiejętności podejmowania świadomych decyzji i 
rozstrzygnięć malarskich adekwatnych do podejmowanych 
tematów. Szczególnie akcentowane są takie zagadnienia jak: 
konstrukcja, przestrzeń, optyczna równowaga elementów 
malarskich, cechy i działanie barw, tonacja, rytm.                                               
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

Zadania obejmują: 

• studia z natury/ studium martwej natury, studium 
postaci, studium wnętrza i pejzażu / w oparciu  o 
wzorce klasyczne oraz obserwację zjawisk natury.   

• ćwiczenia kreacyjne, o  określonej problematyce ze 
wskazaniem źródeł inspiracji.   

Korekty i konsultacje odbywają się na bieżąco w ciągu 
całego semestru Integralną częścią procesu kształcenia jest 
uczestnictwo w życiu artystycznym i lektura związana z 
problematyką sztuki. 

 

 

 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Kształcenie na II roku studiów obejmuje ćwiczenia  
związane z pogłębianiem zagadnień malarskich, 
wzbogacaniem wiedzy i umiejętności kreacyjnych. Zadania i 
podejmowane problemy mogą ulęgać modyfikacji jako 
reakcja na bieżące postępy i potrzeby studentów. 

 

 

1. Martwa natura  / interpretacja motywu 

Cele: Obserwacja i analiza układu elementów   we 
wzajemnych relacjach barwnych i przestrzennych, 
rozpoznanie zależności formalnych, kształtowanie 
przestrzeni malarskiej, relatywizm barw, analogia i 
opozycja barw. 

Technika: akryl, olej  

format dostosowany do wybranego kadru 

 

2. Studium przedmiotu  

Cele: rozwijanie umiejętności kreatywnego 
myślenia, budowanie obrazu w oparciu             o 
naturę, poszukiwanie spójnego charakteru 
wypowiedzi malarskiej przy jednoczesnym użyciu 
zróżnicowanych środków / plama, linia, faktura / 

Technika: mieszana  

format min. 100 x 70 cm 

mat min. 100 x 70 cm  

 

3. Studium postaci we wnętrzu.  

Cele: Transpozycja układu przestrzennego na 
płaszczyznę, skala, proporcje, anatomia. Twórcze 
wykorzystanie właściwości koloru         ( odcień, 
temperatura, jasność, nasycenie ),  synteza form. 

Technika: olej, akryl,  

format min. 100 x 70 cm  

 

4. Kompozycja wieloelementowa /martwa natura we 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

wnętrzu. 

Cele: Poszukiwanie zróżnicowanych struktur      i 
materii w oparciu o obserwację układu. Analiza, 
interpretacja, transpozycja natury. 

Technika: olej 

Format :min. 100 x 70 cm 

 

5. Materia przedmiotu – materia obrazu 

Cele: Poszukiwanie ekwiwalentu malarskiego do 
oddania charakteru obserwowanej                  i 
analizowanej materii.  

Technika: mieszana 

Format:dowolny 

 

6. Eksperymenty malarskie z materiałami               i 
narzędziami,  

Cele: poszukiwanie innych niż tradycyjne form 
wypowiedzi malarskiej 

Technika: m.in. batik, naturalne pigmenty, itp. 

Format: dowolny 

 

Zadania kompozycyjne / domowe obejmujące problematykę 
malarską  

 

Temat 1. Światło-mrok   

Założenia: Analiza haseł, skojarzenia, poszukiwanie 
rozwiązania tematu w oparciu o znajomość środków wyrazu 
oraz umiejętności warsztatowe.    

Problem: adekwatny dobór środków wyrazu, ekspresja 
koloru, forma obrazu.  

Efektem ma być indywidualna wypowiedź malarska      w 
dowolnej technice, w formacie min. 50 x 70 cm  

 

Temat 2. Dźwięki barw  

Założenia: Poszukiwanie inspiracji w otaczającej 
rzeczywistości, muzyce,itp. analiza pojęcia, gromadzenie 
materiałów w formie szkiców.i  

Problem: malarska interpretacja tematu, budowanie formy 
obrazu w oparciu o selekcję i różnicowanie elementów 
kompozycyjnych. 

Rezultatem ma być praca będąca subiektywną interpretacją 
tematu w dowolnej technice i wymiarach. 

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 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

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 

Przedmioty podstawowe 

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 

 
Wybrana pracownia plastyczna – rzeźba 
 

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

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Wybrana pracownia plastyczna - rzeźba 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 4 
7 Rodzaj modułu Fakultatywny 
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3, 4 
10 Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 90 
12 Koordynator dr Agata Kwiatkowska-Lubańska 
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. Rozumie obiektywne zasady w budowaniu kompozycji 
plastycznej oraz układów przestrzennych.  
2. Potrafi posługiwać się rysunkiem odręcznym jako 
podstawowym narzędziem komunikacji w procesie 
projektowania.  
3. Posiada podstawy umiejętności czytania planów, map i 
podkładów geodezyjnych 
4.Posiada umiejętność opracowania modelu w skali,  planszy 
projektowej (proste wizualizacje), umiejętność 
autoprezentacji i logicznej argumentacji.  
4.Rozumie związek między formalną strukturą dzieła a 
przenoszonym przez nie komunikatem. Ma świadomość roli 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

doboru środków wyrazu i materiałów do tematu i koncepcji 
pracy 
5. Potrafi konsekwentnie przeprowadzić proces projektowy 
od inspiracji do realizacji. 
Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W06, K_U02, K_U06, K_U11, K_U14, K_K01 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Realizacja zadań projektowych poprzez korekty 
indywidualne, wykłady i dyskusje. 
Realizacja makiet, modeli i plansz koncepcyjnych oraz 
przeglądy i wystawy prac.  
 

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) 

 

1.Rozwijanie osobowości artystycznej w oparciu o 
wrażliwość zdobywaną w pracowniach kierunkowych i 
ukierunkowanie jej na zjawiska przestrzenne architektury i 
urbanistyki ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni 
publicznej. 

2.Kształtowanie świadomości przestrzennej jako elementu 
autonomicznej wypowiedzi twórczej; 
3.Rozpoznawanie obiektywnych praw i związków 
przestrzennych; 
4.Znaczenie funkcji i formy elementów rzeźbiarskich oraz 
małej architektury w środowisku urbanistycznym i 
społecznym miasta; 
5.Realizacja opracowań projektowych zmierzających do 
tworzenia nowych jakości przestrzennych w otoczeniu 
człowieka; 
Tematy zadań uwzględniają przyswojenie przez studenta 
niezbędnych wiadomości i umiejętności z zakresu: czytania 
planów, map i podkładów geodezyjnych, obserwacji i 
analizy pod kontem stosunków przestrzennych zastanej 
sytuacji w terenie, konstruowania idei w oparciu o kontekst 
kulturowy i społeczny wybranego miejsca. 
 
 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

W pierwszym semestrze program obejmuje: 

• Zagadnienia formy przestrzennej i proporcji. 

• Zagadnienie dynamiki, mobliności, ruchu i 
interakcji w rzeźbie. Interakcja z otoczeniem jako 
tworzywo twórcze. 

• Rysunek odręczny jako narzędzie komunikacji w 
pracy projektowej 

• Analizę procesu projektowego – od inspiracji do 
realizacji; 
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• Rozpoznawanie obiektywnych praw i związków 
przestrzennych, pozwalających na świadome 
podejmowanie decyzji projektowych w przyszłej 
pracy twórczej.  

• Nabywanie wiedzy i sprawności w zakresie 
stosowania metod rzeźbiarskich oraz 
rozpoznawanie ich walorów wyrazowych i 
estetycznych.  

• Narzędzia cyfrowe w kreowaniu prostych 
wizualizacji architektoniczno – rzeźbiarskich oraz w 
dokumentacji  opracowań projektowych.  

  

Główne zadanie semestralne. : Budowa autonomicznej 
kompozycji przestrzennej na zadany temat: „Od integracji 
do interakcji. Mobile w tkance miasta. ” lub „Formy 
natury jako inspiracja do stworzenia abstrakcyjnej 
kompozycji przestrzennej w tkance miasta”  
Ćwiczenie kończy się opracowaniem planszy inspiracji – 
wybranego motywu (wraz z opisem) o wymiarach 50X50 cm 
oraz realizacją kompozycji przestrzennej- modelu w skali. 
Ćwiczenie ukierunkowane na rozwijanie zmysłu obserwacji 
oraz analizy formalnej wybranego motywu w styku z 
konkretna przestrzenią miejską 
Realizacja makiet, modeli i plansz koncepcyjnych oraz 
przeglądy i wystawy prac.  
 
W drugim semestrze program obejmuje: 

• Budowa planów przestrzennych; sposoby tworzenia 
iluzji przestrzeni za pomocą elementów płaskich i 
trójwymiarowych.  

• Przygotowanie do współpracy z urbanistą i 
architektem (wykłady zaproszonego architekta).  

• Uświadomienie związków i różnic pomiędzy 
przestrzenia architektury a trójwymiarową formą 
rzeźby. Stosunki: architektura – zieleń - światło, 
osie widokowe, dominanty. 

•  Uświadomienie roli indywidualnej ekspresji w 
kształtowaniu materii, rola struktury. 

• Analiza zagadnień kompozycyjnych: kompozycja 
otwarta – kompozycja zamknięta, kompozycja 
dynamiczna – kompozycja statyczna, ciężar,  
punkty formalnie ważne w kompozycji.  

 
Główne zadanie semestralne: : Budowa autonomicznej 
kompozycji przestrzennej na zadany temat „ Kompozycja 
statyczna lub dynamiczna w przestrzeni publicznej. np. 
Spotkanie, Enklawa, Filtr, Brama   
 
Ćwiczenie kończy się opracowaniem kompozycji  
wymiarach 50X50 cm oraz dokumentacji fotograficznej 
pracy. Budowanie modeli i makiet, czytanie planów, 
projektowanie w określonej skali, wykonywanie prostych 
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wizualizacji. 
 
 
 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

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

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

• F. Springer"Zaczyn. Przestrzenie  Zofii i Oskara 
Hansena". 

• O. Hansen, Zobaczyć świat, Warszawa 2005 
• Yi-Fu Tuan, Przestrzeń i miejsce, tł. A. 

Morawińska, Warszawa 1987 
• A. Wallis, Miasto i przestrzeń, Warszawa 1977 

Albumy z zakresu  rzeźby i architektury 
Czasopisma z zakresu architektury 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Udział w zajęciach pracownianych  
 
Udział w korektach indywidualnych i przeglądach 
  
Samodzielna realizacja ćwiczeń w domu 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

3 
 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

4 

 

Podstawy konstrukcji ubioru 
 
Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Sztuki 
2 Kierunek studiów wzornictwo 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 
Podstawy konstrukcji ubioru 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

 
5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 4 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów II 

9 Semestr 3,4/II r. 

10 Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 60 
12 Koordynator dr Agata Kwiatkowska-Lubańska 
13 Prowadzący mgr Ewa Bujak 
14 Język wykładowy Polski,  
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15 Zakres nauk podstawowych   

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne - 

18 Efekty kształcenia 

Student ma podstawową wiedzę na temat rodzajów 
tkanin, technologii produkcji i wykańczania 
powierzchni; 

Potrafi zaprojektować i skonstruować kolekcję 
odzieżową; 

Rozumie znaczenie wymogów technologicznych w 
procesie projektowym i potrafi wykonać projekt z 
uwzględnieniem zadanej technologii 

Zna aktualne trendy w projektowaniu ubioru, tkanin i 
potrafi zastosować tę wiedzę w procesie projektowania; 

Potrafi przedstawić własny proces projektowy 
towarzyszący powstawaniu projektów realizowanych 
podczas zajęć 

19 
Stosowane metody 
dydaktyczne 

prezentacje multimedialne, dyskusje, konsultacje i 
korekty indywidualne, 

20 
Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

realizacja zadań projektowych i ich publiczna 
prezentacja 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na podstawie obecności, aktywności 
twórczej, zaangażowania oraz terminowości i jakości 
wykonania projektów. Egzamin w formie przeglądu 
prac projektowych przed komisją złożoną z 
pracowników Zakładu Wzornictwa. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Program koncentruje się na przekazaniu podstawowej 
wiedzy o tkaninie, związanych z nią procesach 
konstrukcyjnych, technologicznych, na tkaninie. 
Zadania projektowe mają na celu wykorzystanie tkanin i 
tekstyliów we wzornictwie przemysłowym, zarówno w 
projektowaniu ubioru, jak i różnego rodzaju akcesoriów 
oraz stylizacji. 

23 
Treści kształcenia (pełny 
opis) 

W pierwszym semestrze program koncentruje się na 
przekazaniu podstawowej wiedzy o konstrukcji ubioru 
tkaninie, związanych z nią procesach technologicznych i 
możliwościach jej wykończenia. Prezentowane są 
metody pracy z materiałami tekstylnymi o różnym 
przeznaczeniu (odzież, produkt). Poruszane są problemy 
związane z historią kroju, konstrukcji europejskiej jak i 
światowej, tradycyjnymi technikami szycia i zdobienia, 
wzorami historycznymi i ich wpływem na współczesną 
modę.. 

Główne zadanie konstrukcyjne to zaprojektowanie 
kolekcji ubioru Inspiracją kolekcji są wzory historyczne; 
kolekcje realizowane są w oparciu o określone założenia 
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formalne i technologiczne. Konstrukcja sukienki 
podstawowej z rękawem oraz modelowania zaszewek 
piersiowych, konstrukcja i modelowanie spodni 
podstawowych damskich jak i męskich. 

W semestrze drugim nacisk położony jest na 
zagadnienia związane z kreatywnym zastosowaniem 
różnych technologii, zjawiskiem „przestrzenności” 
tkaniny. Poruszane zagadnienia pozwalają 
przeanalizować relacje pomiędzy cechami wizualnymi 
tkaniny a jej otoczeniem. W programie przewidziana 
jest prezentacja i omówienie możliwości świadomego 
wpływania modelowaniem na percepcję otoczenia. 

Głównym zadaniem konstrukcyjnym jest 
zaprojektowanie kolekcji, wykonanie konstrukcji i 
modelowań przeznaczonych dla konkretnego projektu 
ubioru. Konstrukcja bluzki podstawowej oraz 
wykonanie modelowań wybranych fasonów ubiorów,  
konstrukcja marynarki męskiej z rękawem, fason 
sportowy 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

David Bramston „Material Thoughts”, 2009 

Bradley Quinn „Textile Futures: Fashion, Design and 
Technology”, 2010 

Michałowska M., „Leksykon włókiennictwa”, Krajowy 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2006 

Michael Fox, Miles Kemp „Interactive Architectures”, 
2009 

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 

2 

28 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

4 

 
Rysunek zawodowy 
 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Sztuki 

2 Kierunek studiów Wzornictwo 

3 Nazwa modułu kształcenia/ Rysunek zawodowy 
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przedmiotu 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

- 

5 Kod Erasmusa - 

6 Punkty ECTS 4 

7 Rodzaj modułu Ćwiczenia praktyczne 

8 Rok studiów II 

9 Semestr III, IV 

10 Typ zajęć Obowiązkowy 

11 Liczba godzin 60 

12 Koordynator - 

13 Prowadzący mgr Marta Dubanowicz 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  Obszar sztuki 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

- 

17 Wymagania wstępne Podstawowe umiejętności z zakresu rysunku 

18 Efekty kształcenia 

 
Student, który zaliczył przedmiot: 

• Zna zasady przedstawiania sylwetki i potrafi je 
stosować 

• Zna podstawowe zagadnienia dotyczące 
przedstawienia ubioru i detali odzieżowych oraz 
akcesoriów 

• Zna zasady rysunku technicznego 
• Potrafi posługiwać się różnymi narzędziami, 

materiałami i technikami 
• Potrafi przedstawiać projekty w czytelny i 

atrakcyjny graficznie sposób 
• Posiada umiejętność rozwijania własnych 

pomysłów, rozwiązywania problemów graficznych i 
poszukiwania nowych źródeł inspiracji 

Kierunkowe efekty kształcenia wzornictwo: 
K_W02, K_U02, K_U06, K_U10 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

 
• Wykłady i ćwiczenia praktyczne w pracowni. 
• Korekty i konsultacje, indywidualne i grupowe   
• Prezentacje materiałów i pomocy dydaktycznych. 
• Zadania realizowane przez studentów w domu. 

 
20 Metody sprawdzania i kryteria  
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oceny efektów kształcenia  Bieżące przeglądy  poszczególnych etapów  realizacji  zadań, 
przegląd pod koniec semestru. 
Podstawę oceny stanowią: aktywny udział w zajęciach, 
wykonanie wszystkich ćwiczeń, wiedza i umiejętności 
warsztatowe, kreatywność.   

 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po każdym semestrze.  
Ocena na podstawie:  zrealizowanych zadań, poziomu ich 
wykonania, kreatywności w rozwiązaniu postawionych 
zadań, obecności i aktywności na zajęciach, poczynionych 
postępów. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Zagadnienia grafiki modowej obejmujące rysunek żurnalowy 
i techniczny odzieży oraz akcesoriów, z wykorzystaniem 
tradycyjnych technik graficznych jak również wspomagania 
komputerowego. 
Zajęcia w formie ćwiczeń warsztatowych z elementami 
wykładu i prezentacji, obejmujące analizę postawionych 
problemów i dyskusję.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

 
• Podstawy rysunku postaci, analiza anatomii, 

proporcji i motoryki ludzkiego ciała. 
• Techniki graficzne, narzędzia i materiały 
• Analiza elementów ubioru rozszerzona o 

nazewnictwo detali odzieżowych 
• Przedstawianie tekstyliów z uwzględnieniem ich 

charakterystyki (deseń, faktura, transparentność, 
układalność)  

• Zasady rysunku technicznego i opisów techniczno-
technologicznych  

• Techniki komputerowe wspomagające tradycyjny 
rysunek żurnalowy i pozwalające tworzyć ilustrację 
mody od podstaw. 

• Tło w rysunku żurnalowym, aranżacja strony 
• Tendencje w rysunku żurnalowym 
• Tworzenie moodboardów i scatchbooków. 

 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Podręcznik ilustrowania mody, Maite Lafuente, Arkady, 
2009 
Rysunek postaci w projektowaniu mody, Elisabetta Drudi, 
Tiziana Paci, The Pepin Press, 2007 
Ilustrowanie Mody, Morris Bethan, Arkady, 2008 
Moda projektowanie, Jones Su Jenkyn, Arkady, 2012 
 
Magazyny o modzie, strony internetowe 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Przedmioty podstawowe 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

 
Udział w zajęciach pracownianych  
( 2 ECTS- 30 h) 
Samodzielna realizacja ćwiczeń w domu 
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 ( 2 ECTS- 30 h) 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

2 
 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

4 

 
Podstawy typografii 
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Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Zakład Wzornictwa 
2 Kierunek studiów Wzornictwo 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Podstawy typografii 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 4 ECTS 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3, 4 
10 Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 60 (2/tyg.) 
12 Koordynator Dr Agata Lubańska-Kwiatkowska 
13 Prowadzący Mgr Joanna Tyborowska 
14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych 

Najważniejsze zagadnienia z historii pisma i typografii. 
Nauka budowania prawidłowego ideogramu litery, spójnego 
zespołu literniczego, nauka prawidłowego składu tekstu. 
Podstawowa terminologia stosowana w typografii.  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 

Posiadanie komputera z oprogramowaniem graficznym  
w tym pakiet Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, 
Indesign) lub/i pakiet CorelDRAW Graphics Suite. 

18 Efekty kształcenia 

Student: Posiada podstawową wiedzę o genezie pisma, zna 
zarys historii pisma i jego rozwój do współczesności. 
Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu zdefiniować 
ideogram liter łacińskich. Posiada wiedzę o konstrukcji litery 
łacińskiej (w tym klasycznej). Posiada wiedzę i umiejętności 
tworzenia zgodnego zespołu liter, prostych układów i 
kompozycji typograficznych, składu tekstu ciągłego. 
Rozumie abstrakcyjny charakter liter. Zna podstawowe 
zasady typografii. Zna specjalistyczne słownictwo 
typograficzne. Zna najważniejszych twórców typografii. Jest 
świadomy funkcji typografii. 
Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W01, K_W09, K_U01 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Omówienia, ćwiczenia, konsultacje indywidualne i grupowe, 
praca koncepcyjna w domu. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia 

Egzamin pisemny/ustny – sprawdzenie wiedzy studenta  
z materiału omawianego na wykładach: znajomość genezy, 
historii pisma i współczesnych tendencji w typografii, 
znajomość twórczości najważniejszych przedstawicieli tej 
dziedziny. Sprawdzian z przekazywanej wiedzy w postaci 
rozmowy lub testu zakończony jest osobną oceną. 
 
Przegląd prac semestralnych – Na ostatnich zajęciach  
w semestrze odbywa się przegląd i ocena prac studentów 
wykonywanych na Uczelni i w domu i omawianych na 
cotygodniowych korektach. Na ocenę prac semestralnych 
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wpływ będzie mieć: zgodność pracy z założeniami zadania, 
jakość artystyczna i techniczna wykonanych zadań w tym 
perfekcja warsztatowa, sposób prezentacji, świadomość 
użytych środków i umiejętność ich uzasadnienia oraz stopień 
zaangażowania, rzetelność i kreatywna postawa studenta. 
Ocena na koniec semestru jest sumą ocen za poszczególne 
zadania i sprawdzian wiedzy. Każdy student jest 
zobowiązany wykonać wszystkie ćwiczenia i uzyskać za nie 
pozytywne oceny. Każde ćwiczenie wykonane w ustalonym 
terminie jest oceniane osobno. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Obecność – Opuszczenie więcej niż 2 zajęć bez 
usprawiedliwienia powoduje obniżenie oceny lub 
niezaliczenie semestru. 
Obecność podczas egzaminu: egzamin teoretyczny oraz 
przegląd prac semestralnych – prezentacja obligatoryjnych 
prac semestralnych, potwierdzenie zdobytej wiedzy 
egzaminem teoretycznym, oraz dostarczenie materiałów do 
archiwizacji i dokumentacji pracy 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawowa wiedza o literze, jej historii, konstrukcji, 
proporcjach. Zrozumienie relacji treści do formy litery. 

Podstawowa wiedza o typografii, jej historii, 
najważniejszych przedstawicielach. Poznanie zasad 
prawidłowego składu. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Praktyczne umiejętności studenci zdobywają w trakcie 
ćwiczeń w pracowni oraz w trakcie zadań realizowanych 
samodzielnie także w domu. Program obejmuje: zapoznanie 
studenta z genezą historii pisma, z cechami konstrukcji i 
proporcji litery klasycznej, poznanie i zastosowanie zasad 
spójnego zespołu literniczego, prawidłowej konstrukcji 
ideogramu litery oraz zrozumienie i zastosowanie zależności 
treść-forma w kształtowaniu obrazu układu literniczego. 
Program obejmuje także: definicję i historię typografii, 
podstawową terminologię używaną w typografii, poznanie 
najważniejszych typografów i zaprojektowane przez nich 
kroje pisma, podstawowe zasady składu tekstu oraz 
klasyfikację i funkcje krojów pisma. 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Hans Peter Willberg i Friedrich Frossman – „Pierwsza 
pomoc w typografii”, Robert Chwałowski – „Typografia 
typowej książki”, Jacek Mrowczyk – „Niewielki słownik 
typograficzny”, Tibor Szanto – „Pismo i styl” 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar sztuki 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Udział w ćwiczeniach:  60 godzin, 3  ECTS 
Udział w korektach indywidualnych i grupowych:  
30 godzin, 1 ECTS 
Dokończenie ćwiczeń w domu: 30 godzin, 1 ECTS 
Realizacja zadań projektowych: 30 godzin,  
1 ECTS 

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akadem. 

2 ECTS 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

4 ECTS 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

Rysunek techniczny 
 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie - Instytut 
Sztuki 

2 Kierunek studiów Wzornictwo 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Rysunek techniczny 
 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 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 

18 Efekty kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot:  
Zna zasady rzutowania, zasady wymiarowania i opisywania 
arkuszy, rodzaje i grubości linii stosowanych w rysunku 
technicznym. 
Potrafi posługiwać się przyborami kreślarskimi i pomocami 
rysunkowymi w celu sporządzenia projektu. 
Dysponuje wiedzą na temat norm w rysunku technicznym. 
Rozumie znaczenie rysunku technicznego w procesie 
projektowania. 
Potrafi przedstawić wybrany przedmiot trójwymiarowy 
o znacznym stopniu komplikacji w rzutach i przekrojach - 
odręcznie jak i w grafice wektorowej. 
Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W02, K_W09, K_U05, 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, 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

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:  
W pierwszym semestrze program obejmuje zagadnienia:  
- rzuty Monge’a, obraz punktu, prostej i płaszczyzny,  
- standardowe podziałki rysunkowe, rodzaje linii 
rysunkowych, elementy przynależne,  
- rzutowanie prostokątne, układ rzutni, rozmieszczenie 
rzutów na arkuszu,  
- widoki, przekroje, kłady, przerwania, kreskowanie, 
wymiarowanie. 
Ćwiczenia to: kreskowania, sporządzanie widoków, 
przekrojów brył i ich  układów 
W drugim semestrze program obejmuje zagadnienia:  
- odwzorowanie w rysunku technicznym obiektów o różnym 
stopniu komplikacji,  
- komputerowe wspomaganie w rysunku technicznym 
Główne zadanie to odwzorowanie w skali przedmiotu o 
większym stopniu komplikacji w widokach i przekrojach 
oraz przeniesienie odwzorowania do edytora grafiki 
wektorowej (CorelDraw). 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Dobrzański T., „Rysunek techniczny maszynowy”, WNT 
Warszawa, 2005; 
oraz samouczki i tutoriale ze źródeł internetowych (do 
samodzielnego wyszukania) 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Udział w wykładach – 0,5 ECTS., udział w ćwiczeniach – 
1ECTS, udział w konsultacjach – 0,5 ECTS 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

2 ECTS 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

1 ECTS 

 
Komputerowe wspomaganie projektowania komunikacji wizualnej 
 

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

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Komputerowe wspomaganie projektowania komunikacji 
wizualnej. 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 4 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów II 
9 Semestr III i IV 
10 Typ zajęć Wykłady i ćwiczenia 
11 Liczba godzin 60 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

12 Koordynator  
13 Prowadzący mgr Zbigniew Pozarzycki 
14 Język wykładowy Polski 
15 Zakres nauk podstawowych  Obszar sztuki 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Wiedza z zajęć: Technologia informacyjna - Ir 

18 Efekty kształcenia 

Po zakończeniu zajęć, student, który zaliczył przedmiot: 
Posiada podstawowe umiejętności posługiwania się 
programami graficznymi, zna logikę interfejsów popularnych 
profesjonalnych pakietów oprogramowania. Zna i potrafi 
posługiwać się podstawowymi pojęciami informatycznymi 
oraz z zakresu grafiki cyfrowej i projektowania komunikacji 
wizualnej. Rozumie specyfikę działań wspomagających 
projektowanie komunikacji wizualnej przy zastosowaniu 
narzędzi cyfrowych. Potrafi przygotować materiały graficzne 
zawierające elementy obróbki obrazu fotograficznego, edycji 
tekstu, tworzenia ilustracji oraz przygotowania materiałów 
do publikacji. Wykazuje się swobodą oraz inwencją w 
korzystaniu z oprogramowania. Umie myśleć kompleksowo 
o rozwijaniu projektu z użyciem narzędzi cyfrowych. Potrafi 
samodzielnie rozwijać swoje umiejętności w zakresie tematu 
zajęć. 
Kierunkowe efekty 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 
oceny efektów kształcenia  

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

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na podstawie obecności na zajęciach, 
aktywności, jakości wykonanych zadań. 
Prace wykonane i  prezentowane w programach graficznych 
w ustalonych formatach i rozmiarach plików. Wydruki prac 
w formacie A3 (o ile nie uzgodniono indywidualnie innych). 
Przegląd prac. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawa pracy z programami grafiki rastrowej, edytorami 
tekstu, programami DTP, przygotowywanie projektów w 
podstawowych pakietach graficznych oraz prezentacja tych 
projektów. 
 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

W pierwszym semestrze: Nauka posługiwania się 
programami graficznymi ze szczególnym uwzględnieniem 
pakietu Adobe Creative Suite. Nauka podstawowych funkcji 
programów, ich możliwości oraz elementów interfejsu. 
Opanowanie wiedzy na temat formatów plików graficznych i 
ich przekształceń. Nauka posługiwania się narzędziami do 
rysowania, przekształceń, wywoływania i obróbki obrazu 
fotograficznego oraz narzędziami do edycji tekstu. 
Eksperymenty z efektami specjalnymi. 
 
W drugim semestrze: Praktyczne wykorzystanie programów. 
Próby tworzenia złożonych prac  graficznych za pomocą 
narzędzi cyfrowych. Praca nad post-produkcją materiałów 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

fotograficznych. Przygotowanie projektu publikacji. 
Zapoznanie z podstawową wiedzą na temat warunków 
publikacji w różnych mediach i na różnych nośnikach. 
 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Oficjalne podręczniki pakietu Adobe. 
Internetowe materiały edukacyjne Adobe 
Tutoriale AdobeTV. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Udział w zajęciach pracownianych  
(1 ECTS- 30 h) 
Samodzielna realizacja ćwiczeń w domu 
 (1ECTS- 30 h) 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

2 
 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

2 

 
Komputerowe wspomaganie projektowania form przemysłowych 
 

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

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Komputerowe wspomaganie projektowania form 
przemysłowych 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 4 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów II 

9 Semestr 3,4/II r. 

10 Typ zajęć Przedmiot kierunkowy 
11 Liczba godzin 60 
12 Koordynator dr Agata Kwiatkowska-Lubańska 
13 Prowadzący Mgr Bożydar Tobiasz 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych   

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
Podstawowa znajomość zasad rysunku i konstrukcji obiektów 
3d, obsługa systemu windows 

18 Efekty kształcenia 

Zna podstawowe zagadnienia procesu rysowania obiektów w 
programie Rhinoceros, potrafi je opisać i ocenić zgodnie z 
założonymi kryteriami.  
Widzi  
Sprawnie rysuje w perspektywie, zna najczęściej popełniane 
błędy i potrafi je wyeliminować 
Zna zasady technicznego odwzorowywania przestrzeni na 
płaszczyznę.  
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

Umie  posługiwać się  rysunkiem konstrukcyjnym również 
tym z zastosowaniem  warstw  i rozumie ich znaczenie w 
kolejnych przedstawieniach przedmiotu. 
Potrafi wykonać proste  rysunki płaskie, a na ich podstawie 
zbudować wirtualny model przestrzenny 
Umie posługiwać się narzędziami dostępnymi w programie w 
taki sposób, aby uzyskać zamierzony efekt. 
Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W02, K_W04, K_U03, K_08, K_U10 
 

19 Stosowane metody dydaktyczne prezentacje multimedialne, ćwiczenia, konsultacje  

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

realizacja ćwiczeń w programie Rhinoceros 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie z oceną na podstawie obecności na zajęciach , 
przebiegu pracy związanej z realizacją ćwiczeń; 
 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

− wykształcenie umiejętności  rysowania i 
wizualizowania własnych koncepcji projektowych w 
wirtualnym środowisku 

− dostrzeganie analogii między odręcznym rysunkiem 
konstrukcyjnym, a rysunkiem „cyfrowym” 

− poznawanie możliwości różnych technik przekazu 
− rozwijanie umiejętności wirtualnego modelowania 

wspomagającego proces projektowy 
− poznawanie profesjonalnego warsztatu projektanta 
− rozwijanie biegłości w rysunku konstrukcyjnym 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Program obejmuje podstawowe zagadnienia związane z 
procesem wizualizacji komputerowej oraz niezbędnego do 
tego celu rysunku konstrukcyjnego. Umiejętności te są 
niezbędne do sprawnego i profesjonalnego przeprowadzenia 
procesu projektowego i są jego integralną częścią. 
Podczas zajęć następuje seria ćwiczeń zapoznawczych z 
interfejsem programu Rhinoceros, a także z jego wszystkimi 
funkcjami, które umożliwiają modelowanie w środowisku 
wirtualnym. Ćwiczenie każdego zagadnienia poprzedzone jest 
wykładem i prezentacją.  Studenci ćwiczą rysowanie brył o 
różnym stopniu komplikacji na dostosowanym do 
indywidualnych potrzeb i preferencji interfejsie, stosując 
warstwy, podkłady rysunkowe ze szkiców i rysunków 
odręcznych. 
Dochodzenie do ostatecznej formy obiektu, która następnie 
już w czystej formie stanowi podkład rysunkowy do 
renderowania. 
Używanie renderingu oprócz wyjściowej formy przedmiotu,  
imitującej również jej cechy wizualne, zastosowane struktury, 
materiały i  faktury. Również przez zastosowanie różnych 
narzędzi zwielokrotnia możliwości uzyskania 
przeciwstawnych cech wizualnych i użytkowych. 
 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Jeremy Birn “Cyfrowe oświetlenie i rendering”, 
wydawnictwo Helion, 2007 

Rozelien Steur “Drawing Techniques for Product Designers” 

Nowy Jork 2009 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

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 

 
Historia wzornictwa 
 

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

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Historia wzornictwa 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 4 
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy 
8 Rok studiów II 
9 Semestr 3, 4 
10 Typ zajęć Wykład 
11 Liczba godzin 60 (2godz./tyg.) 
12 Koordynator dr Agata Kwiatkowska-Lubańska 
13 Prowadzący mgr Katarzyna Górowska 
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 znajomością głównych kierunków we wzornictwie na 
tle historyczno-kulturowym epoki. Student zna dorobek 
najwybitniejszych polskich i zagranicznych projektantów 
wzornictwa. 
Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W05, K_W06, K_U12, K_K01 

19 Stosowane metody dydaktyczne Wykłady, prezentacje multimedialne 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Test pisemny, egzamin 

21 Forma i warunki zaliczenia 3 semestr – zaliczenie z oceną, 4 semestr egzamin 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Prezentacja głównych kierunków we wzornictwie XIX w. 
oraz I poł. XX w. w Europie oraz Ameryce. Zapoznanie z 
adekwatną terminologią oraz różnorodnymi kontekstami 
kulturowymi, z jakimi wiąże się historia wzornictwa. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 
Program obejmuje:  

1. The Arts & Crafts Movement w Wielkiej Brytanii 
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2. Twórczość Williama Morrisa  

3. Styl Zakopiański 

4. Warsztaty Wiedeńskie  

5. Art. Nouveau we Francji i Belgii  

6. Secesyjny plakat i książka 

7. Działalność Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana 
i Warsztatów Krakowskich 

8. Twórczość Stanisława Wyspiańskiego  

9. Bauhaus - program nauczania, najważniejsi twórcy i 
projekty  

10. Twórczość Miesa van der Rohe  

11. Wzornictwo przemysłowe w USA - styling i 
streamline  

12. Twórczosć Raymonda Loewy’ego  

13. Wzornictwo Awangardowe w okresie 
międzywojennym (De Stijl, Le Corbusier, Styl 
Miedzynarodowy) 

14. Wzornictwo Skandynawskie  

15. Twórczość Alvara Aalto  

16. Art. Deco w architekturze wnętrz i wzornictwie  

17. Pawilon Polski na wystawie paryskiej 1925  

18. Awangardowe wzornictwo w architekturze wnętrz 
w międzywojennej Polsce  

19. Działalność Spółdzielni Ład  

20. Wzornictwo i konsumpcjonizm w latach 50-tych, 
60-tych XX w.  

21. Szkoła z Ulm – najważniejsi twórcy i projekty  

22. Wzornictwo w okresie odwilży w Polsce na 
przełomie lat 50/60 tych XX w. 

23. Działalność prof. Andrzeja Pawłowskiego oraz 
Wydziału Form Przemysłowych  w Krakowie 

24. Polska szkoła plakatu 

25. Pop design w latach 50-tych, 60-tych, 70 –tych XX 
w.  

26. Projektowanie graficzne w Polsce i na świecie w II 
poł. XX w.  

27. Wzornictwo Skandynawskie w II poł. XX w.  

28. Wzornictwo i kontrkultura w latach 60-tych XX w.  

29. Wzornictwo postmodernistyczne – najważniejsi 
twórcy i projekty,  

30. Najważniejsi polscy projektanci II połowy XX w.  

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Bhaskaran L., Design XX w. ABE Dom Wydawniczy, 
Warszawa 2006 

Guidot R., Design 1940-1990, Arkady Warszawa 1998 

Rzeczy niepospolite. Polscy projektanci XX w. pod red. 
Czesławy Frejlich 2+3 D Kraków 2013 

Sparke P., Design – historia wzornictwa, Arkady Warszawa 
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2009 

Sztuka świata, t.9, t.10, Warszawa 1998 

Warsztaty Krakowskie 1913-1926 pod red Marii Dziedzic 
Kraków, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych 2009 

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 

2 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

 

 
Ergonomia 
 

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

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Ergonomia 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 
7 Rodzaj modułu Przedmiot obowiązkowy 
8 Rok studiów I 

9 Semestr 3 

10 Typ zajęć Przedmiot kierunkowy 

11 Liczba godzin 30 (2/tyg.) 

12 Koordynator dr Agata Kwiatkowska-Lubańska 
13 Prowadzący Mgr Ewa Bujak 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych   

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne - 

18 Efekty kształcenia 

Student zna podstawowe rodzaje miar antropometrycznych 
i potrafi je zastosować w projektowaniu. 

Ma wiedzę na temat podstawowych cech światła oraz 
ergonomicznego oświetlenia miejsca pracy. 
Potrafi zaprojektować podstawowe rodzaje miejsc pracy, z 
uwzględnieniem odpowiednich wielkości i kątów. Posiada 
podstawową  znajomość zasad ergonomii wizualnej. 
Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W01, K_W03, K_W09, K_U01 

19 Stosowane metody dydaktyczne Wykłady 
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20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Kolokwium zaliczeniowe  

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

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu ergonomii oraz 
umiejętność ich zastosowania w działalności projektanta 
wzornictwa. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Program przedmiotu koncentruje się na relacji człowiek – 
obiekt, obejmując następujące grupy zagadnień: elementy 
antropometrii formułowane na potrzeby projektowania 
wzornictwa, atlas miar człowieka na potrzeby projektowania 
i oceny ergonomicznej, określanie potrzeb różnych grup 
odbiorców (niepełnosprawni, starsi, dzieci, młodzież), zasady 
kształtowania elementów manipulacyjnych i narzędzi 
ręcznych, optymalne pozycje pracy, zagadnienia ergonomii 
wizualnej. Przestrzeń pracy: przestrzeń widzenia – kąty i 
dystanse, przestrzeń pracy rąk – zasięgi maksymalne, 
wielkość pola pracy w pozycji siedzącej, stojącej, 
przestrzenne relacje interpersonalne. Wymiary 
bezpieczeństwa: ochrona kończyn, ochrona oczu i twarzy, 
odzież ochronna. Rodzaje obciążeń powodowanych poprzez 
pracę: praca statyczna i dynamiczna. Oświetlenie miejsc 
pracy we wnętrzach: rozkład luminancji, natężenie 
oświetlenia, olśnienie, kierunkowość światła, migotanie. 
Podstawowe zasady ergonomii wizualnej. Wykorzystanie 
badań eye tracking w projektowaniu komunikacji wizualnej. 
Pojęcie projektowania uniwersalnego, jego zastosowania, 
przykłady projektów i projektantów. 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Gedliczka A., „Atlas miar człowieka. Dane do projektowania 
i oceny ergonomicznej”, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 
Warszawa 2001 

Jabłoński J., „Ergonomia produktu. Ergonomiczne zasady 
projektowania produktów”, Wydawnictwo Politechniki 
Poznańskiej, Poznań 2006 

Neufert E., „Podręcznik projektowania architektoniczno-
budowlanego”, Arkady, Warszawa 2001 

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 

1 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

- 

 
Elementy metodyki projektowania 
 

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

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu Elementy metodyki projektowania 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 
7 Rodzaj modułu Przedmiot obowiązkowy 
8 Rok studiów II 

9 Semestr 4 

10 Typ zajęć Wykłady 

11 Liczba godzin 30 (2/tyg.) 

12 Koordynator dr Agata Kwiatkowska-Lubańska 
13 Prowadzący Mgr Zbigniew Pozarzycki 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych   

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne - 

18 Efekty kształcenia 

Zna harmonogram procesu projektowego i potrafi go 
sformułować dla zadań projektowych o różnym stopniu 
komplikacji. 
Potrafi przeprowadzić analizę SWOT w procesie 
wprowadzania na rynek nowego produktu. 
Potrafi wykonać specyfikację produktu – określającą istotę 
problemu projektowego.  
Zna i potrafi wykorzystać w projektowaniu różnorodne 
metody pozyskiwania danych do projektowania: ankiety, 
reportaże, analizy istniejących rozwiązań. 
Potrafi przeprowadzić scenariusz projektowy i dobrać 
odpowiednie metody badawcze do zagadnienia 
projektowego. 
Posiada umiejętności efektywnego komunikowania się, 
negocjacji oraz prezentacji prac projektowych. 
Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W02, K_W09, K_U01, K_U05, K_U10, K_K02 

19 Stosowane metody dydaktyczne Wykłady, prezentacje 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Realizacja ćwiczeń na zajęciach  

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

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

- Poznanie technik heurystycznych 
- Poznanie podstawowych metod projektowych i badawczych 
pozwalających na jak najlepsze sformułowanie założeń 
projektowych 
- Kształcenie umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności  
opisywania i prezentowania projektu na różnych etapach jego 
rozwoju 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Program z zakresu metodyki projektowania obejmuje 
następujące grupy zagadnień: zagadnienia ogólne – metody i 
techniki heurystyczne, harmonogram procesu projektowego, 
opracowanie specyfikacji produktu w oparciu o informacje 
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uzyskane od zleceniodawcy (PDS – Product Design 
Specification), analiza SWOT. Spora część zajęć poświęcona 
zostanie na zapoznanie się i przećwiczenie metod 
projektowych i badawczych pozwalających zrozumieć 
potrzeby odbiorcy, dla którego projektujemy, takich jak 
scenariusze projektowe, pozyskiwanie danych do 
projektowania (ankiety, reportaże, rejestracja), analizy 
istniejących rozwiązań. Omówiona zostanie również 
metodyka pracy w interdyscyplinarnych zespołach 
projektowych, obejmująca wypracowanie 
najskuteczniejszych sposobów działania na kluczowych 
etapach projektu wzorniczego, przećwiczenie metod 
prezentacji projektu, prowadzenia rozmów i spotkań 
projektowych. 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Altszuler H., “Algorytm wynalazku”, Wyd. Omega, 1975 

Gasparski W., „Projektoznawstwo. Elementy wiedzy o 
projektowaniu.”, WNT, Warszawa 1988 

IDEO Method Cards 

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 

1 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

1 

 


