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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 
III rok studiów licencjackich stacjonarnych  (2013-2017) 
Specjalność: projektowanie form przemysłowych 
Rok akademicki 2015/2016 
 
Projektowanie form przemysłowych 
Wybrana pracownia plastyczna – rysunek 
Wybrana pracownia plastyczna – malarstwo 
Wybrana pracownia plastyczna – rzeźba 
Projektowanie reklamy 
Projektowanie ubioru 
Fotografia 
Marketing i reklama 
Wizualizacja produktu 
Podstawy poligrafii 
Podstawy konstrukcji i technologii 
Materiałoznawstwo 
Zagadnienia praktyki zawodowej 
Współczesne zjawiska we wzornictwie 
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Projektowanie form przemysłowych 
 

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

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Wybrana specjalność kierunkowa - projektowanie form 
przemysłowych 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 24 (2x12) 
7 Rodzaj modułu Przedmiot fakultatywny 
8 Rok studiów III 
9 Semestr V, VI 
10 Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 240 
12 Koordynator dr Agata Kwiatkowska-Lubańska 
13 Prowadzący prof. Piotr Bożyk, mgr Maciej Własnowolski 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych   

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Zaliczony kurs drugiego roku  

18 Efekty kształcenia 

Student potrafi samodzielnie sformułować temat projektu 
określić szczególne cechy autorskie zaproponowanego 
tematu, potrafi utworzyć założenia projektowe, obejmujące                                        
cechy użytkowe, konstrukcyjne, technologiczne oraz wizualne 
i komercyjne produktu. Uwzględnia potencjalne skutki 
ekologiczne, społeczne i kulturowe wprowadzenia wyrobu na 
rynek. Potrafi sformułować i stosować cechy                     
własnego, autorskiego stylu oraz profesjonalnie publicznie 
zaprezentować swój projekt za pomocą wizualizacji, opisu 
werbalnego i pisemnego oraz modelu 3 D. 
Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W01, K_W02, K_W03, K_W09, K_U01, K_U03, 
K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_U10, K_U11, K_U12 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Wykłady, prezentacje z dyskusją, indywidualne i zbiorowe 
korekty, modelowanie wirtualne i w materiale zastępczym, 
bieżący instruktaż i bezpośrednia pomoc w kształtowaniu 
formy modelu. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Bieżące korekty, dyskusje podczas zajęć, ocena zgodności 
oceny efektów kształcenia przyjętych założeń projektowych z 
faktycznymi rozwiązaniami, ocena jakości prezentacji 
słownej i wizualnej, oryginalność i innowacyjność koncepcji,  
poziom wiedzy dot. bieżących trendów i pomysłów 
w wybranym obszarze użytkowym.  

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) 

Projektowanie przedmiotów, rodzin przedmiotów, wyraźny 
nacisk na projektowanie procesów użytkowych,                                                           
na innowacyjność w aspekcie użytkowym,                                                         
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

konstrukcyjnym i technologicznym oraz na cechy                                                           
związane z semantyką produktu, jego spójnością wizualną                                                         
i kulturową z wybranym środowiskiem. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wybrany przedmiot użytkowy oraz proces użytkowy zostaje 
opracowany w kontekście szerokich uwarunkowań                                                          
społecznych, komercyjnych, kulturowych, ekologicznych, 
produkcyjnych. Oprócz aspektów wizualnych (urody, 
harmonii) rozpatrywana jest ewentualna rola kulturotwórcza 
powołania do zaistnienia (wytworzenia w  skali 
przemysłowej) danego przedmiotu lub spójnej grupy 
przedmiotów. Ważnym aspektem jest próba dostrzeżeni i 
rozwinięcia własnego, rozpoznawalnego  stylu. Analiza dzieł 
wybitnych światowych projektantów omówienie 
niepowtarzalnych cech ich twórczości   zawartych w 
wyglądzie, rozwiązaniach technicznych, przesłaniu 
kulturowym. Szczególnym polem eksploracji jest 
humanistyczny aspekt działalności projektanta, świadomość 
odpowiedzialności i różne oblicza sukcesu. Przy 
opracowywaniu założeń do projektów nacisk położony jest na 
możliwość współtworzenia postaci  przedmiotów przez 
potencjalnych użytkowników (personalizacja). Ważną rzeczą 
jest udział w krajowych i międzynarodowych konkursach 
designu -związany z konfrontacją w szerszej skali własnych 
przemyśleń i ew. uświadomienie własnej wartości. 
 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Kwartalnik 2 +3D, Wallpaper, Designboom, Roger-Pol Droit 
„51 zabaw z rzeczami” Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne Gdańsk 2005, Design XX wieku Lakshmi 
Bhaskaran ABE Marketing Warszawa 2006, Deyan Sudjic 
„Język Rzeczy” Karakter 2013, „Opowieści o rzeczach 
powszednich” Władysław Kopaliński, RYTM Warszawa  
2007, „Rzeczy niepospolite” Czesława Frejlich , Fundacja 
Rzecz Piękna, Kraków 2013,    „Rzeczy pospolite” Bosz ART 
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 

8 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

20 

 
 
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 



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 
 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 4 
7 Rodzaj modułu Ćwiczenia  
8 Rok studiów III 
9 Semestr 1,2 
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. Swobodnie realizuje własne pomysły na podstawie 
szkiców . 
4. Wykazuje chęć kreatywnego i indywidualnego podejścia 
do tematów ćwiczeń. 
5. 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, w których natura jest tylko 
pretekstem do twórczego działania przez interpretację 
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: kreatywne odniesienie do tematów 
ćwiczeń, ilość i jakość prac, postęp, systematyczność, 
zaangażowanie. 
 

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 ćwiczenia rysunkowe zachęcające do 
swobodnej interpretacji rzeczywistości (martwa natura, 
rysunek postaci z modela, pejzaż), tematy angażujące 
wyobraźnię i własne wizje, oraz rysunkowe zadania domowe 
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(szkicownik). Student wykorzystuje zdobytą wiedzę z 
poprzednich dwóch lat we własnych celach. Nacisk jest 
położony na dalszy rozwój indywidualnych predyspozycji i 
pasji studentów. 
 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

 
1. Interpretacja natury 
2. Dalsze poszerzanie wiedzy na temat technik i materiałów 
rysunkowych. 
3.Swoboda przy doborze środków wyrazu do tematu pracy. 
4. Przypomnienie 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 III 
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 
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 sztuki malarskiej, technik 

i technologii malarstwa, sprawnie posługuje się 
technikami i narzędziami malarskimi. 

2. Posiada umiejętność rozpoznawania i analizowania 
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zjawisk wizualnych i potrafi je twórczo opisywać. 
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. Posiada umiejętność krytycznej i konstruktywnej  
oceny własnej pracy. 

7. 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 służą wspomaganiu problematyki 
kierunkowej. Obejmują zagadnienia związane 
z poszerzaniem i pogłębianiem wiedzy oraz doskonaleniem 
umiejętności z zakresu sztuki malarskiej. Służą kształceniu 
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. 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.   
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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) 

Realizacja zadań na III roku opiera się na wykorzystaniu 
bogatego asortymentu malarskich środków wyrazu. Treści 
obejmują ćwiczenia  związane z pogłębianiem zagadnień 
malarskich, wzbogacaniem wiedzy i umiejętności 
kreacyjnych.  

Ćwiczenia interpretacyjne /od analizy do syntezy /          i 
kompozycyjne. 

Zadania i podejmowane problemy mogą ulęgać modyfikacji 
jako reakcja na bieżące postępy i potrzeby studentów. 

1. Martwa natura / interpretacja 

Cele: W oparciu o analizę układu elementów 
dokonie subiektywnej interpretacji, rozpoznanie 
zależności formalnych, kształtowanie formy obrazu,  

Technika: akryl, olej  

format min. 100 x 70 cm 

2. 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  

3. Kompozycja wieloelementowa /powtarzalność 
motywu. 

Cele: Analiza motywu w kontekście przestrzeni, 
komponowanie w oparciu o zróżnicowane struktury  
i materie.  Interpretacja i transpozycja natury. 

Technika: olej 

format:min.100 x 70 cm 

 

4. Materia przedmiotu – materia obrazu 

Cele: Poszukiwanie ekwiwalentu malarskiego do 
oddania charakteru obserwowanego motywu, 
analiza materii przedmiotu, charakter materii 
obrazu.  

Technika: mieszana 

Format: dowolny 

 

− Układu elementów w przestrzeni Analiza kształtu, 
koloru i relacji przestrzennych. Deformacja jako 
środek budowania obrazu, kreacyjna rola koloru. 

Technika: olej 

Format: min. 100 x 70 cm 
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− Eksperymenty malarskie z materiałami 
i narzędziami,  

Cele: poszukiwanie innych niż tradycyjne form 
wypowiedzi malarskiej 

Techniki mieszane, naturalne barwniki,  itp. 

Format: dowolny 

 

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 

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 - rzeżba 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS  
7 Rodzaj modułu  
8 Rok studiów III 
9 Semestr 1,2 
10 Typ zajęć Fakultatywne 
11 Liczba godzin  
12 Koordynator  
13 Prowadzący dr hab. Jacek Kucaba 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych  Obszar sztuki 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

17 Wymagania wstępne 
Wiedza i umiejętności z zakresu projektowania i rzeźby  
uzyskane na I i II roku 

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 umiejętność  obserwacji i analizy stosunków 
przestrzennych zastanej sytuacji (w terenie lub w przestrzeni 
zamkniętej) pod kątem systemowych rozwiązań zgodnych z 
zasadami projektowania zrównoważonego 
4. Posiada podstawowa wiedzę w zakresie ekologicznych 
materiałów oraz sposobów ich wykorzystania w procesie 
projektowania 
5.Jest świadomy odpowiedzialności projektanta za 
zrównoważony rozwój 
6.Posiada umiejętność opracowania modelu w skali,  
planszy projektowej (wizualizacje), potrafi dokonać 
publicznej prezentacji projektu z wykorzystaniem 
technik multimedialnych.  
7. 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 oraz plener. 
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) 

 

Rozwijanie osobowości artystycznej w oparciu o wrażliwość 
zdobywaną w pracowniach kierunkowych i ukierunkowanie 
jej na zjawiska i zasady bliskie projektowaniu 
zrównoważonemu i  ideom „zielonego designu”  

Zadania projektowe, realizowane w ramach przedmiotu  
dotyczą realizacji form użytkowych jak i dekoracyjnych 
gadżetów przeznaczonych do przestrzeni publicznej lub 
zamkniętej,  jednak ich niezbędnym elementem jest wnikliwa 
analiza LCA - cyklu życia produktu oraz jego wpływu na 
stan środowiska. Przeanalizowany zostaje materiał, kwestia 
transportu, wytwarzania, użytkowania a w końcu utylizacji 
produktu oraz wpływ wszystkich tych czynników na decyzje 
projektanta.  Student poznaje również wartość rodzimej 
kultury materialnej, tradycje i umiejętności lokalnych 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

rzemieślników oraz możliwości ich wykorzystania w 
projektowaniu. 

Kształtowanie świadomości przestrzennej jako elementu 
autonomicznej wypowiedzi twórczej; 
Rozpoznawanie obiektywnych praw i związków 
przestrzennych; 
Znaczenie funkcji i formy elementów „ekorzeźby” w 
środowisku urbanistycznym i społecznym miasta; 
Realizacja opracowań projektowych zmierzających do 
tworzenia nowych jakości przestrzennych w otoczeniu 
człowieka z wykorzystaniem materiałów ekologicznych 
 
 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

W pierwszym semestrze program obejmuje analizę  
następujących problemów:  

1. Materiały najnowszej generacji, biodegradowalne, 
wytwarzane w sposób oszczędzający energię, związane z 
naturalnymi zasobami danego regionu 
2. Recykling – organizacja procesu, wykorzystanie 
materiałów z recyklingu w projektowaniu, projektowanie 
produktów wykorzystujących odpady  
4. Odpowiedzialna konsumpcja, wykorzystanie możliwości 
lokalnego rzemiosła, idea wielorazowości zamiast 
jednorazowości 

5. 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 tak 
estetycznych jak ekologicznych i społecznych.  
Analiza procesu projektowego – od inspiracji do 
realizacji;  

 W pierwszym semestrze planowany jest również 
kilkudniowy plener.  

Zadanie 1. Projekt elementu odzieży/ stroju teatralnego 
będącego jednocześnie formą rzeźbiarską, wykonaną z 
materiałów ekologicznych lub przeznaczonych do recyklingu  

Zadanie wspomagające przedmiot projektowanie ubioru.  

Główne zadanie semestralne. : Budowa autonomicznej 
kompozycji przestrzennej na zadany temat: „Eko- oko. 

Rzeźba na placu zabaw dla dzieci, inspirująca do 

proekologicznych i kreatywnych działań.”  

Ćwiczenie kończy się opracowaniem planszy inspiracji 
wraz z opisem o wymiarach 50X50 cm oraz realizacją 
modelu kompozycji przestrzennej  
Ćwiczenie ukierunkowane na rozwijanie zmysłu 
obserwacji oraz analizy formalnej w styku z konkretną 
przestrzenią, określonym odbiorcą oraz ideami 
projektowania zrównoważonego.  
(pytania pomocnicze: jaka forma będzie zachęcała 
najmłodszych do aktywności, forma do której można coś 
wrzucić( nakrętki, płaskie butelki, papierki, kamyki, szkło, 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

liście ) forma, która uświadamia, że można w zabawny 
sposób wykorzystać coś, co wcześniej było tylko śmieciem, 
na której można coś zawiązać, przetknąć, utkać,  nakleić itp. 
forma labirynt, forma gra. Forma na której można coś 
posadzić, pielęgnować. Forma inspirowana porą roku.)  
 
W drugim semestrze program obejmuje: 
Uświadomienie roli indywidualnej ekspresji w 
kształtowaniu materii, rola struktury. 
 Analiza zagadnień kompozycyjnych: kompozycja otwarta 
– kompozycja zamknięta, kompozycja dynamiczna – 
kompozycja statyczna.   

Analiza LCA - cyklu życia produktu oraz jego wpływu na 
stan środowiska. Przeanalizowany zostaje materiał, kwestia 
transportu, wytwarzania, użytkowania a w końcu utylizacji 
produktu oraz wpływ wszystkich tych czynników na decyzje 
projektanta.  

 
Główne zadanie semestralne: : Budowa autonomicznej 
kompozycji przestrzennej na zadany temat „ Ekorzeźba 
jako konstrukcja w procesie” Zadanie polega na 
zaprojektowaniu pewnej „ramy przestrzennej” zachęcającej 
do podjęcia określonej aktywności ze strony odbiorcy. 
Rzeźba powinna inspirować odbiorców do pewnych 
pozytywnych zachowań, wzmacniając idee 
ekologii/recyklingu oraz być obliczona na powstawanie w 
czasie. Forma może być przeznaczona do funkcjonowania w 
przestrzeni miejskiej lub stanowić swoisty domowy gadżet.  
 
Ćwiczenie kończy się opracowaniem kompozycji o maks. 
wymiarach 50X50 cm wykonaniem modelu w skali oraz 
dokumentacji fotograficznej pracy. 
 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Górczyński J. Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i 
obiektów” Wydawnictwo naukowo- techniczne, Warszawa 
2007 
Sachs I. „Trzeci brzeg. W poszukiwaniu ekorozwoju”, 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2011 
Thackara J., „Na grzbiecie fali. O projektowaniu w złożonym 
świecie”, SWPS Wydawnictwo Academica, Warszawa 2010 
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  
(2 ECTS- 60 h) 
Udział w korektach indywidualnych i przeglądach 
 (1ECTS- 30 h) 
Samodzielna realizacja ćwiczeń w domu 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 
 

 (1ECTS- 30 h) 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

 
 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

 

 
Projektowanie reklamy 
 

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

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Projektowanie reklamy 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 8 
7 Rodzaj modułu Fakultatywny 
8 Rok studiów III 
9 Semestr V, VI 
10 Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 120 
12 Koordynator  
13 Prowadzący Dr Piotr Barszczowski 
14 Język wykładowy Polski, angielski 
15 Zakres nauk podstawowych  Obszar sztuki 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

- 

17 Wymagania wstępne - 

18 Efekty kształcenia 

Student, który zaliczył przedmiot: 
1. Zna sposób funkcjonowania i strukturę agencji 

reklamowej 
2. potrafi tworzyć brief kreatywny na podstawie 

wyjściowych informacji dotyczących firmy, marki 
i produktu 

3. potrafi zaprojektować reklamę prasową 
przeznaczoną do prasy codziennej, magazynów 
i prasy branżowej 

4. potrafi zaprojektować reklamę typu outdoor 
zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych nośników, 
jak i mediów niestandardowych 

5. potrafi wymyślić scenariusz reklamy telewizyjnej 
i zaprezentować swoją koncepcję w formie 
storyboardu 

Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W01, K_W09, K_U04, K_U07, K_U10, K_U11, K_U14 

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, 
jakości wykonanych zadań oraz aktywności w pracy 
wykonywanej w trakcie zajęć 
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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 reklamy. Metody 
pracy zespołu kreatywnego w agencji reklamowej. Kampanie 
plakatowe i billboardowe. Reklama w pejzażu miejskim. 
Media niestandardowe; marketing partyzancki (guerilla 
marketing). Reklama prasowa – zasady projektowania. 
Reklama filmowa – prezentacja koncepcji w postaci 
storyboardu. Reklama pocztowa (direct mail). Reklama 
online. Cykl planowania kampanii reklamowej. Podstawowe 
zasady copywritingu. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

W pierwszym semestrze studenci zapoznają się ze strukturą 
i sposobem funkcjonowania agencji reklamowej; tworzą 
w trakcie zająć dwuosobowe zespoły kreatywne – próbując 
zaprojektować elementy przekazu reklamowego o 
zróżnicowanym stopniu trudności. Odwiedzają firmę 
reklamową – poznają stanowiska, sprzęt i oprogramowanie, 
materiały reklamowe, itp. Poznają podstawowe środki 
używane w reklamie: slogan reklamowy, tekst reklamowy 
(body copy), fotografię, ilustrację, typografię. Pracują nad 
technikami prezentacji koncepcji reklamowych przed 
klientami. Uczą się tworzyć brief kreatywny na podstawie 
wyjściowych informacji dotyczących firmy, marki i produktu 
oraz dobierać odpowiednie środki dla różnych grup 
docelowych oraz budżetów reklamowych 

W drugim semestrze program obejmuje projektowanie 
kampanii reklamowych dla wybranych firm lub produktów 
na podstawie otrzymanego przez studenta briefu. Studenci 
określają strategię reklamową, poznają wybrane sposoby 
badań marketingowych i uczą się dostosowywać dobór 
środków wizualnych i mediów do głównych założeń 
strategicznych. Realizowane są tematy zarówno z zakresu 
reklamy komercyjnej, jak i reklamy społecznej poświęconej 
problematyce wybranej przez studenta. Szczególnie istotne 
są zagadnienia skutecznej komunikacji społecznej, 
przeciwdziałającej narastającemu w wieku XXI sprzeciwowi 
odbiorców wobec wszechobecnych prób nachalnej 
sprzedaży. Studenci poznają nowoczesne technologie służące 
reklamie (Digital Signage, itp.) +wyjazd na Targi Reklamy, 
np. PROMA EXPO – Targi reklamy, poligrafii i marketingu. 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Literatura podstawowa:  
Ken Burtenshaw, Nik Mahon, Caroline Barfoot „Kreatywna 
reklama”, PWN, Warszawa 2007 
Literatura uzupełniająca: 
J. Thomas Russell, W. Ronald Lane „Reklama według 
Ottona Kleppnera”, Felberg SJA, Warszawa 2000 
David Ogilvvy „ Ogilvy o reklamie”, Studio Emka, 
Warszawa 2008 
Benjamin R. Barber „Skonsumowani”, Muza SA, Warszawa 
2009  

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

Obszar sztuki 
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26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Udział w ćwiczeniach praktycznych 60 godz. (2 ECTS) 
Udział w korektach indywidualnych i grupowych 60 godz. (2 
ECTS) 
Dokończenie ćwiczeń w domu 30 godz. (1 ECTS) 
Wykonanie zadań projektowych w domu 90 godz. (3 ECTS) 
Razem: 8 ECTS 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

4 ECTS 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

6 ECTS 

 
Projektowanie ubioru 
 

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

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Projektowanie ubioru 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 8 (2x4) 
7 Rodzaj modułu Przedmiot fakultatywny 
8 Rok studiów III 
9 Semestr V, VI 
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 

- podstawowe umiejętności z zakresu kompozycji; 
- podstawowe umiejętności z zakresu formułowania koncepcji 
projektowej i przedstawiania jej w czytelny i zrozumiały 
sposób; 
- podstawowa wiedza z zakresu konstrukcji wybranych 
elementów ubioru; 
 

18 Efekty kształcenia 

- student potrafi zaprojektować spójną kolekcję ubiorów; 
- potrafi przedstawić projekt w postaci rysunków, kolaży i 
innych technik plastycznych; 
- zna wybrane zagadnienia z zakresu historii ubioru; 
- potrafi wykonać zaprojektowane modele 
Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W01, K_W07, K_U01, K_U04, K_U14, K_K03 

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 
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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) 

Rozwijanie umiejętności projektowych z zakresu 
projektowania ubioru, kształcenie umiejętności poszukiwania 
inspiracji dla projektu w różnych dziedzinach życia, 
poszerzanie wiedzy o rodzajach tkanin, poszerzanie wiedzy 
z zakresu historii ubioru; 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Student uczy się jak projektować kolekcje ubioru; rozwiązuje 
problemy związane aspektami użytkowymi i 
technologicznymi ale również związane z zagadnieniami 
mody i potrzebami autoprezentacji. Uczy się korzystać z 
dostępnych informacji o trendach oraz samemu znajdować 
czynniki budujące trendy w mody. 
Projektując kolekcję ubrań, student uczy się jak budować 
kolejne modele, zachowując formalna spójność kolekcji. 
Student poznaje tkaniny, uczy się rozróżniać je ze względu na 
ich rodzaj, sposób układania się na sylwetce, przeznaczenia i 
chwyt. Uczy się jak budować formę ubioru różnicując faktury 
i struktury użytych materiałów. 
Zajęcia uczą sposobów prezentacji projektu – zarówno w 
postaci plansz i fotografii jak i w formie pokazu lub krótkiej 
etiudy filmowej. 
 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Moda. Historia mody XX wieku, Instytut Ubioru w Kioto, 
2012 
Historia mody, Francois Boucher, Arkady 
Krój i modelowanie odzieży lekkiej. Krawiectwo miarowo-
usługowe, Mierowska Karolina, 1995 
Pattern Magic, Pattern Magic 2, Pattern Magic 3 - 
Nakamichi Tomoko 
Encyklopedia materiałów odzieżowych, Baugh Gail, Arkady 
2012 
Colette Wolff 
The Art of Manipulating Fabric, 1996 
 

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 

 
Fotografia 
 
Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Sztuki 
2 Kierunek studiów Wzornictwo 
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3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Fotografia 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 4 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów III 
9 Semestr V i VI 
10 Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 90 
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 
Znajomość programów graficznych umożliwiających 
pracę z cyfrowym obrazem fotograficznym. 

18 Efekty kształcenia 

Osoba, która zaliczyła przedmiot: Posiada podstawowe 
umiejętności warsztatowe z zakresu fotografii, w tym: 
obsługi cyfrowego aparatu fotograficznego, obsługi 
studia, prawidłowego naświetlania zdjęć i 
przygotowania materiału do post-produkcji. Posługuje 
się terminologią z zakresu podstawowych pojęć 
fotografii cyfrowej i klasycznej. Rozumie zasady 
budowy obrazu fotograficznego i potrafi zastosować je 
w praktyce. Potrafi dokonać analizy obrazu oraz 
zdefiniować cechy wyróżniające poszczególne rodzaje 
fotografii. Potrafi poprawnie wykonać fotografie 
barwne i czarno/białe z wykorzystaniem światła 
zastanego i sztucznego. Potrafi samodzielnie 
zrealizować typowe zadania fotograficzne, ze 
szczególnym uwzględnieniem fotografii użytkowej, w 
tym postaci i produktu oraz dostosowania ich do 
potrzeb projektów graficznych.  Posiada wiedzę 
umożliwiająca samodzielny rozwój w dziedzinie 
fotografii. 
Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W02, K_U08, K_U10, K_K02 

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. 
Terminowe wykonanie prac i ich prezentacja w formie 
cyfrowej w ustalonych formatach i rozmiarach plików 
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oraz w formie wydruków/odbitek. Wydruki prac w 
uzgodnionych indywidualnie rozmiarach (minimum 
A3). Przegląd prac. 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Podstawy pracy ze sprzętem fotograficznym oraz 
studyjnym. Realizacja szeregu tematów 
fotograficznych. Fotografia użytkowa  od pomysłu do 
post-produkcji. 
 

23 
Treści kształcenia (pełny 
opis) 

W pierwszym semestrze program obejmuje: 
opanowanie obsługi cyfrowego aparatu 
fotograficznego. Poznanie zasad prawidłowego 
naświetlania oraz budowy obrazu fotograficznego. 
Zapoznanie z pracą w studio fotograficznym oraz 
technikami towarzyszącymi realizacji 
najpopularniejszych tematów fotograficznych. Praca z 
tematem, oświetleniem, modelem, produktem. 
W drugim semestrze: Fotografia profesjonalna od 
pomysłu do post-produkcji. Fotografia dokumentalna i 
kreacyjna. Realizacja obszernych tematów/sesji 
fotograficznych i przygotowanie do wykonywania sesji 
komercyjnych. Poszukiwanie elementów 
indywidualnego stylu oraz metod realizacji 
wyznaczonych celów profesjonalnych i artystycznych.  
Analiza współczesnej fotografii komercyjnej i 
artystycznej. Fotografia jako narzędzie działań w 
obszarze projektowania graficznego. Praca nad 
praktycznym zastosowaniem nabytych umiejętności na 
różnych etapach pracy projektanta. 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Ogólnodostępne podręczniki do fotografii analogowej i 
cyfrowej oraz uzupełniająco: 
Freeman, M. Wizja fotografa. Burda/National 
Geographic 2012, 
Barthes, R. Światło obrazu. Alatheia 2008, 
Sontag, S. O fotografii. Karakter 2009. 

25 
Przyporządkowanie modułu 
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 

3 
 

28 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

4 
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Marketing i reklama 
 
Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Sztuki 
2 Kierunek studiów Wzornictwo 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Marketing i reklama. 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów III 
9 Semestr V 
10 Typ zajęć Wykłady 
11 Liczba godzin 30 
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 Bez wymagań wstępnych. 

18 Efekty kształcenia 

Osoba, która zaliczy przedmiot: Rozumie podstawowe 
pojęcia z zakresu marketingu i reklamy. Zna najczęściej 
stosowane strategie marketingowe i reklamowe. Zna 
podstawowe mechanizmy oddziaływania na klienta 
oraz relacje pomiędzy sferą marketingu a 
projektowania. Potrafi dokonać analizy przypadków. 
Posiada pogłębione rozumienie potrzeb i oczekiwań 
klienta, użytkownika i rynku w kontekście działań 
projektowych. Umie zaproponować właściwe dla danej 
grupy odbiorców i produktów działania marketingowe 
oraz opracować zarys prostych działań reklamowych. 
Posiada umiejętność dokonania analizy potrzeb i celów 
związanych z projektowaniem produktu, w szerokim 
rynkowym kontekście.  
 

19 
Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady, prezentacje multimedialne, analiza i 
interpretacja form marketingu, analiza przypadku, 
praca w grupach. 

20 
Metody sprawdzania i 
kryteria oceny efektów 
kształcenia  

Obecności na zajęciach, aktywność, ocena kolokwiów, 
ocena prac pisemnych i prezentacji, egzamin pisemny. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na podstawie: obecności na 
zajęciach, aktywności, wyników kolokwiów, oceny 
prac pisemnych, prezentacji  i egzaminu pisemnego 
(test i pytania otwarte). 

22 Treści kształcenia (skrócony Zapoznanie z teoretycznymi podstawami marketingu i 
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opis) reklamy. Analiza strategii marketingowych i kampanii 
reklamowych. Tworzenie i prezentacja propozycji 
prostych działań marketingowych na przykładzie 
wybranych produktów. 

23 
Treści kształcenia (pełny 
opis) 

Program obejmuje zapoznanie z teorią marketingu i 
reklamy, analizę przykładów konkretnych działań 
rynkowych, strategii i znanych kampanii reklamowych. 
Rozważania na temat miejsca projektowania 2D i 3D w 
rzeczywistości rynkowej. Analiza potrzeb, polityka 
produktu i cykl życia produktu. Funkcje, rodzaje i 
środki reklamy. Wpływ myślenia marketingowego na 
formułowanie celów projektowych i biznesowych a 
także na innowacyjność, wynalazczość i 
konkurencyjność działań projektanta. Uczestnicy zajęć 
biorą udział w próbach odtworzenia przypadków i 
odniesienia ich do własnej działalności. Pisza pracę 
pisemną dotycząca analizy przypadku oraz propozycji 
działań marketingowych w odniesieniu do własnych 
projektów lub wybranych produktów.  
Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W08, K_W09, K_U05, K_U12, K_K04 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Kotler, Ph. Marketing. Wydawnicto Rebis, 2013 
Heath, R. Reklama. GWP, 2006 
Ries, A., Trout, J. 22 niezmienne prawa marketingu. 
Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne 1996  

25 

Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów 
kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

Udział w wykładach 
(1 ECTS- 30 h) 
Studiowanie literatury przedmiotu 
 (1ECTS- 30 h) 
 

27 

Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

1 
 

28 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

0 

 
Wizualizacja produktu 
 

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

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Wizualizacja Produktu 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 
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5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 4 
7 Rodzaj modułu Obowiązkowy dla specjalności proj. form przemysłowych 
8 Rok studiów III 

9 Semestr 5,6/III r. 

10 Typ zajęć Laboratorium informatyczne 
11 Liczba godzin 60 
12 Koordynator dr Agata Kwiatkowska-Lubańska 
13 Prowadzący Mgr Maciej Własnowolski 
14 Język wykładowy polski 
15 Zakres nauk podstawowych   

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 

Podstawowa znajomość programu RHINOCEROS w zakresie 
wykonywania samodzielnych rysunków 2D, 3D oraz 
podstawowe umiejętności w kształtowaniu obiektów 3D 
metodą bryłową oraz powierzchniową. 

18 Efekty kształcenia 

Zna zaawansowane zagadnienia procesu budowania obiektów 
w programie Rhinoceros. Potrafi zbadać model pod kontem 
prawidłowości budowy, a w razie wystąpienia błędów czy to 
w trakcie budowy czy już w finalnym obiekcie posiada 
umiejętność skutecznego ich eliminowania. 
Opanowanie programu V-RAY for Rhino 
Słuchacz posiada umiejętność przygotowania modelu pod 
kątem wizualizacji. 
Posiada umiejętność stworzenia sztucznego środowiska w 
którym i dzięki któremu będzie w stanie wykonać 
wizualizację modelu. 
Posługiwanie się światłem, kamerą. 
Umiejętność tworzenia własnych materiałów, struktur oraz 
skuteczne ich stosowanie, modyfikowanie dla potrzeby sceny. 
Słuchacz posiada umiejętność wykonania samodzielnej 
wizualizacji celem skutecznej prezentacji projektów własnych 
stworzonych w środowisku wirtualnym. 
Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W04, K_W07, K_U01, K_U03, K_U07 

19 Stosowane metody dydaktyczne prezentacje multimedialne, ćwiczenia, konsultacje  

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

realizacja ćwiczeń w programie Rhinoceros, V-RAY 

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

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

− rozwinięcie umiejętności  rysowania i modelowania  
na podstawie ćwiczeń oraz własnych koncepcji 
projektowych w wirtualnym środowisku 

− rozpoznawanie błędów i naprawa uszkodzonych 
modeli 

− przygotowanie modelu pod kontem wizualizacji w 
programie „V-RAY for Rhino” 

− Opanowanie podstawowych umiejętności w 
kreowaniu wirtualnego środowiska w programie  

V-RAY for Rhino  
− wykonywanie fotorealistycznej wizualizacji w  

V-RAY for Rhino 
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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 dopełniających 
znajomość programu Rhinoceros. W trakcie budowania 
obiektów zwłaszcza metodą powierzchniową mogą 
występować rozmaite błędy w obiekcie. Ćwiczenia mają za 
zadanie nauczyć rozpoznawać i kreatywnie eliminować 
problemy. Celem kształcenia na roku III jest zdobycie 
umiejętności samodzielnego wizualizowania wirtualnych 
modeli w programie V-RAY. Program ten działa w 
środowisku Rhinoceros. Szkolenie rozpoczyna się od 
zrozumienia a następnie nabycia umiejętności kształtowania 
środowiska wirtualnego, budowanie otoczenia i oświetlenia 
przedmiotu który będziemy renderować. Opanowanie 
umiejętności posługiwania się wirtualną kamerą. Następnie 
słuchacz będzie zapoznawał się z edytorem materiałów w 
którym nauczy się tworzyć dowolne imitacje kolorów, 
struktur materiałów występujących w naturze. Finałem 
szkolenia ma być samodzielne wykonanie fotorealistycznej 
wizualizacji samodzielnie wrysowanego modelu w Rhino 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

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

Rozelien Steur “Drawing Techniques for Product Designers” 

Nowy Jork 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 

4 

 
 
 
Podstawy poligrafii 
 

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

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Podstawy poligrafii 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 1 
7 Rodzaj modułu  
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8 Rok studiów III rok 
9 Semestr 6 
10 Typ zajęć Wykłady, prezentacje, ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 30 
12 Koordynator dr Agata Kwiatkowska 
13 Prowadzący mgr Dorota Bernacka 
14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych 
Najważniejsze zagadnienia z genezy druku i osiągnięć 
technologicznych w poligrafii. Omówienie uwarunkowań 
technologicznych druku płaskiego, wypukłego oraz wklęsłego. 

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: 

Zna genezę podstawowych technik reprodukcyjnych. Ma 
elementarną wiedzę w zakresie technologii i materiałów 
stosowanych w grafice reklamowej i wydawniczej i jest 
świadomy rozwoju następującego w tych dziedzinach. 
Potrafi przygotować projekt do druku pod kątem wybranej 
techniki poligraficznej. Umie realizować koncepcje projektowe 
zgodnie z wymogami  technologicznymi i ekonomicznymi w 
zakresie podstawowych technik reprodukcyjnych (wklęsłej, 
płaskiej i wypukłej) 

Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W03, K_W04, K_W05, K_W07, K_W09, K_U11 

19 Stosowane metody dydaktyczne Wykłady, ćwiczenia praktyczne 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia 

Przedmiot zakończony jest zaliczeniem z oceną. Warunkiem 
zaliczenia będzie: frekwencja, zaangażowanie oraz stopień 
przyswojenia wiedzy poruszanej podczas wykładów i zajęć 
praktycznych sprawdzony pisemnym kolokwium.  

21 Forma i warunki zaliczenia 
Obecność – Opuszczenie więcej niż 2 zajęć bez 
usprawiedliwienia powoduje niezaliczenie semestru. 
Przedmiot zakończony jest zaliczeniem z oceną. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
Omówienie genezy, zarysu i historii druku oraz jego rozwoju do 
współczesności. Rodzaje technik poligraficznych ich 
zastosowanie, charakterystykę i uwarunkowania technologiczne. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

− Omówienie genezy i historii powstania technik 
drukarskich. 

− Rodzaje technik poligraficznych, ich charakterystyka, 
uwarunkowania technologiczne i przeznaczenie. 
Techniki wklęsłe: rotograwiura, tampondruk. Techniki 
płaskie: offset. Techniki wypukłe: fleksografia. 
Sitodruk. Cyfrowe techniki druku.  

− Wiedza praktyczna i teoretyczna obejmująca 
przygotowanie do druku offsetowego oraz 
najważniejsze zagadnienia przygotowania do druku w 
pozostałych technikach drukarskich.  
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− Wiadomości o rodzajach podłoży drukarskich, 
papierach i stosowanych formatach. Informacje o 
rodzajach farb drukarskich. 

− Materiały wykończeniowe i zdobnicze: tłoczenia, folie, 
perforacje, wykrojniki, laserowe urządzenia tnące. 
Nowinki technologiczne.  

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Claudia McCue „Profesjonalny druk. Przygotowanie 
materiałów”.  Wydawnictwo „Helion”. 

 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 
ECTS 

Udział w zajęciach praktycznych: 1/2 pkt  

27 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela akademickiego 

1/2 ECTS 

 
Podstawy konstrukcji i technologii 
 

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

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Podstawy konstrukcji i technologii 
 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 punkty 
7 Rodzaj modułu studia stacjonarne I-go stopnia 
8 Rok studiów III 
9 Semestr 1 
10 Typ zajęć Wykład, prezentacja, ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 30 (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 zagadnienia z zakresu technologii i konstrukcji maszyn i 
urządzeń niezbędne w pracy projektanta wzornictwa 
przemysłowego. 
Potrafi zastosować poznane zagadnienia oraz posłużyć się 
przyborami i pomocami rysunkowymi, a także programami 
graficznymi w celu sporządzania plansz prezentacyjnych. 
Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W07, K_W09, K_U05, K_U08, K_K01 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Prezentacje, wykłady, zadania, konsultacje indywidualne i 
grupowe. 

20 Metody sprawdzania i kryteria Ocena zaangażowania w trakcie zajęć, realizacja zadania. 
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oceny efektów kształcenia  

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na podstawie obecności na zajęciach, 
aktywności 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) 

Poznanie podstawowych rozwiązań technologicznych w 
konstrukcjach przedmiotów codziennego użytku. 
Kształcenie umiejętności doboru rozwiązań konstrukcyjnych 
i technologicznych do uzyskania określonego celu. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Nauczanie oparte o wykłady teoretyczne, prezentacje oraz 
zadania.  
Program obejmuje zagadnienia dotyczące:  
Zapoznanie się z konstrukcjami narzędzi i obrabiarek w 
ujęciu historycznym. 
Podstawowe konstrukcje drewniane, metalowe, z tworzyw 
sztucznych oraz kompozytowe.  
Przebieg procesu technologicznego. 
Grupy narzędzi, obrabiarek (maszyn) i ich zastosowanie. 
Dobór grup narzędzi i czynności do wykonania określonego 
przedmiotu. 
Dobór rozwiązań konstrukcyjnych do poszczególnych 
etapów procesu technologicznego. 
Zadania to: 
Wizualizacja procesu technologicznego projektowanego lub 
zastanego przedmiotu 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

J. Zawora „Podstawy technologii maszyn” 
A. Górecki „Technologia ogólna : podstawy technologii 
mechanicznych”;  
podręczniki do technologii obróbki różnych materiałów oraz 
katalogi maszyn i narzędzi  ze źródeł internetowych (do 
samodzielnego wyszukania) 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

30 godz. = 1 ECTS 

27 

Liczba punktów ECTS – udział 
w wykładach - zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 ECTS 

28 
Liczba punktów ECTS – 
zapoznanie się z literaturą 
przedmiotu 

1 ECTS 

 
Materiałoznawstwo 
 

Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Instytut Sztuki  - Zakład Wzornictwa 



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 
 

2 Kierunek studiów Wzornictwo 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Materiałoznawstwo 
 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 1 punkt 
7 Rodzaj modułu studia stacjonarne I-go stopnia 
8 Rok studiów III 
9 Semestr 2 
10 Typ zajęć Wykład, prezentacja, ćwiczenia praktyczne 
11 Liczba godzin 30 (2 godziny w tygodniu) 
12 Koordynator  
13 Prowadzący mgr Stanisław Chmiel 
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:  
Zna podstawowe cechy różnego typu materiałów 
stosowanych w technice. 
Potrafi właściwie dobrać odpowiednie materiały i 
technologie do wykonania określonego wyrobu. 
Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W07, K_W09, K_U05, K_U08, K_K01 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykład, prezentacje, zadania, konsultacje indywidualne i 
grupowe. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Ocena zaangażowania w trakcie zajęć, realizacja zadania. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na podstawie obecności na zajęciach, 
aktywności oraz wyników testu pisemnego.  
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) 

Poznanie podstawowych grup materiałów używanych w 
konstrukcjach przedmiotów codziennego użytku. 
Charakterystyka  materiałów i wykorzystanie  ich własności 
w projektowaniu. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Nauczanie oparte o wykłady teoretyczne, prezentacje oraz 
ćwiczenia.  
Program obejmuje zagadnienia dotyczące:  
Zastosowanie materiałów w technice, ich własności 
mechaniczne, technologiczne i eksploatacyjne. 
Materiały odnawialne (drewno, włókna, itp.), tworzywa 
sztuczne, metale i ich stopy, materiały ceramiczne, węglowe, 
spiekane, polimerowe i kompozytowe.  
Parametry charakteryzujące własności użytkowe materiałów.  
Metody badań materiałów.  
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Zadania to:  
Przygotowanie prezentacji n/t grup materiałów używanych w 
różnych wyrobach lub wybranego zestawu próbek 
materiałowych 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

Dobrzański L. „Materiały inżynierskie i projektowanie 
materiałowe” 
oraz katalogi materiałowe ze źródeł internetowych (do 
samodzielnego wyszukania) 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

30 godz. = 1 ECTS 
 

27 

Liczba punktów ECTS – udział 
w wykładach - zajęcia 

wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 

akademickiego 

1 ECTS 

28 
Liczba punktów ECTS – 
zapoznanie się z literaturą 

przedmiotu 
1 ECTS 

 
Współczesne zjawiska we wzornictwie 
 

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

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Współczesne zagadnienia wzornictwa 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  
6 Punkty ECTS 2 
7 Rodzaj modułu obowiązkowy 
8 Rok studiów 3 
9 Semestr V, VI 

10 Typ zajęć Wykłady, prezentacje,  

11 Liczba godzin 60 (2 godziny tygodniowo) 
12 Koordynator Dr Agata Kwiatkowska - Lubańska 
13 Prowadzący mgr Katarzyna Górowska 
14 Język wykładowy j. polski 
15 Zakres nauk podstawowych   

16 
Zajęcia ogólnouczelniane / na 
innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 
Wiedza z zakresu historii wzornictwa 
Efekty kierunkowe wzornictwo: 
K_W05, K_W06, K_U12, K_K01, K_K04 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykłady z użyciem multimediów, przekaz słowny, 
prezentacje 
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20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

Kolokwia, frekwencja, recenzja wybranej lektury. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
I semestr – zaliczenie bez oceny, II semestr – egzamin 
pisemny 

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Program przedmiotowy obejmuje współczesne zagadnienia z 
wzornictwa. Omawiane będą wybrane zagadnienia, twórcy, 
dzieła.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Treści kształcenia obejmują wiedzę z zakresu współczesnego 
wzornictwa – koncepcji i zjawisk kształtujących współczesny 
dizajn. Zajęcia podzielone zostaną na kilka bloków 
tematycznych w taki sposób by dać pełny obraz zagadnienia. 
Omówieni zostaną wybrani twórcy zajmujący się różnymi 
dziedzinami wzornictwa – książka, plakat, projektowanie 
alternatywne, moda, fotografia, wystawiennictwo, mebel, 
przedmioty użytkowe, ekodizajn; instytucje oraz 
międzynarodowe i polskie stowarzyszenia zrzeszające 
projektantów.  W ramach zajęć odbędą się wyjazdy 
edukacyjne do Łodzi, Warszawy i Krakowa. 

24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

1. C. McDermott, 20 wiek. Design. Sztuka 
projektowania, wyd. Prowincja, 1998 

2. Fotografia XX wieku, wyd. Taschen 
3. Ch. & P. Fiell, Scandinavian Design, wyd. Taschen 
4.  K. Burtenshaw, Kreatywna reklama, Wydawnictwo 

Naukowe PWN 
5.  Adrian Frutiger, Człowiek i jego znaki 
6. Battistini Matilde, Symbole i alegorie, Leksykon, 

Wyd. Arkady 
7.  SYMBOL I FORMA. Przemiany w malarstwie 

polskim od 1880 do 1939, wydawnictwo BOSZ 
8. Polska sztuka plakatu: pocza̧ tki i rozwój do 1939 

roku. Noty biograficzne oraz dokumentacje 
konkursów i wystaw oprac. Janina Fijalkowska     

9.  Adam Mazur, Decydujący moment. Nowe zjawiska 
w fotografii polskiej po 2000 roku, wydawnictwo 
Karakter 

10.  Adrian Shaughnessy, Jak zostać dizajnerem i nie 
stracić duszy, wyd. Karakter 

11. WIDZIEĆ/WIEDZIEĆ. Wybór najważniejszych 
tekstów o dizajnie, wyd. Karakter 

12.  POLSKI PLAKAT TEATRALNY 1899-1999 
13.  PLAKAT POLSKI 1899-1945 
14.  POLSKI PLAKAT FILMOWY 
15.  NIE TYLKO PLAKAT. Polska grafika reklamowa 

Dwudziestolecia 
16. Elżbieta Dzikowska, Artyści mówią. Wywiady z 

mistrzami grafiki., wyd. Rosikon Press 2011 
17. Jack Gernsheimer, Ponadczasowe logo, wyd. Helion 

2011 
18. Agata Szydłowska, Milion rzeczy dookoła, wyd. 

Karakter 2013 
19. The design book, Phaidon 2013 
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20. Czesława Frejlich, Dominik Lisik, Zaprojektowane, 
wyd. 2+3d, 2014 

21. Krzysztof Lenk, Krótkie teksty o sztuce 
projektowania, wyd. słowo/obraz terytoria 2013 

22. Susan Sontag, O fotografii, Wydawnictwo Karakter, 
2009 

23. Jan Straus, Cięcie. Fotomontaż na okładkach w 
międzywojennej Polsce, Wyd. 40000 malarzy, 2014 

24. Marta Kowalewska, Splendor tkaniny, Wyd. 
Zachęta, 2012 

25. Marcin Różyc, Nowa moda polska,wyd 40000 
malarzy, 2014 

26. Czesława Frejlich, Rzeczy pospolite. Polskie wyroby 
1899-1999. Katalog wystawy, MNW 2000 

27. Laura Slack, Czym jest wzornictwo, ABE Dom 
Wydawniczy, 2007 

28. E. Gombrich, Zmysł porządku. O psychologii sztuki 
dekoracyjnej, Universitas 2009 

29. Anna Kostrzyńska – Miłosz, Polskie meble 1918 – 
1939. Forma – funkcja – technika., Instytut Sztuki 
PAN 2007 

30. Jan Pile, Historia wnętrz, wyd. Arkady 2009 
31. Błądzić jest rzeczą, wyd. BWA Tarnów, 2014 
32. S. Dejan, Język rzeczy, Karakter 2013 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

30 godz. – 1 ECTS 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 
wymagające bezpośredniego 
udziału nauczyciela 
akademickiego 

2 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia 
o charakterze praktycznym 

 

 


