
* niepotrzebne usunąć 

SYLABUS ZAJĘĆ 

1 Nazwa zajęć Kompozycje kolorystyczne, liternictwo, światło w kreacji wnętrza 

2 Status zajęć obowiązkowy 

3 Instytut Techniczny 

4 

Kierunek, 

poziom i 

profil 

poziom studiów: studia podyplomowe 

profil: praktyczny 

5 
Forma 

studiów 
niestacjonarne 

6 
Rok studiów, 

semestr 
Rok studiów: 1 Semestr: 2 

7 

Forma zajęć i 

liczba godzin 

dydaktycznych 

wynikających 

z planu 

studiów 

Forma zajęć 
Liczba godzin dydaktycznych 

stacjonarne: niestacjonarne 

wykłady 8 - 

ćwiczenia audytoryjne - - 

ćwiczenia projektowe - - 

ćwiczenia warsztatowe - - 

Ćwiczenia laboratoryjne - - 

praktyki zawodowe - - 

Suma godzin 8 - 

8 

Liczba 

punktów 

ECTS 

(wg planu 

studiów) 

 

9 

Osoba 

odpowiedzial

na za 

program 

zajęć 

mgr szt. Sylwia Bobak 

10 
Prowadzący 

zajęcia 
mgr szt. Sylwia Bobak 

11 

Wymagania 

(kompetencje

) wstępne 

1) Podstawowa wiedza dotyczącą problemów kompozycji rysunkowej, ze 

szczególnym uwzględnieniem emocjonalnego i twórczego interpretowania 

rzeczywistości; 

2) Podstawowe wiadomości z historii kultury i sztuki. 

12 
Założenia i 

cele zajęć 

  C1 – Poznanie roli koloru i światła w budowie nastroju i klimatu; 

C2 – Wykształcenie kreatywnego i analitycznego myślenia, które umożliwi 

samodzielne podejmowanie i rozwiązywanie problemów literniczych i 

projektowych zgodnie z potrzebami czasu.  
 

13 

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się 

Forma aktywności studenta 
Obciążenie studenta (w godz. dydaktycznych) 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Obciążenie studenta na 

zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących 

zajęcia i studentów, w tym: 

godz.: godz.:8 

Udział w wykładach (godz.)  8 

Udział w ćwiczeniach/ 

seminariach/ zajęciach 
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praktycznych/ praktykach 

zawodowych (godz.) 

Dodatkowe godziny kontaktowe 

z prowadzącym zajęcia (godz.) 
  

Udział w egzaminie (godz.)   

Obciążenie studenta związane 

z jego indywidualną pracą 

związaną z zajęciami 

organizowanymi przez 

Uczelnię, w tym: 

godz.: godz.:18 

Samodzielne studiowanie 

tematyki zajęć / przygotowanie 

się do wykładu (godz.) 

 2 

Samodzielne studiowanie 

tematyki zajęć / przygotowanie 

się do ćwiczeń (godz.) 

  

Przygotowanie do zaliczenia/ 

egzaminu (godz.) 
 8 

Wykonanie prac zaliczeniowych 

(referat, projekt, prezentacja 

itp.) (godz.) 

 8 

Suma  

(obciążenie studenta na 

zajęciach wymagających 

bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich lub 

innych osób prowadzących 

zajęcia oraz związane z jego 

indywidualną pracą związaną z 

tymi zajęciami) 

godz.: 

 

ECTS: 

 

godz.:26 

 

ECTS:1 

 

Obciążenie studenta w 

ramach zajęć kształtujących 

umiejętności praktyczne 

godz.: 

 

ECTS: 

 

godz.: 

 

ECTS: 

 

14 
Efekty 

uczenia się 

Opis szczegółowych efektów uczenia się 

Odniesienie do 

kierunkowych 

efektów 

uczenia się 

Odniesienie do 

charakterystyk 

drugiego stopnia 

efektów uczenia 

się PRK 

WIEDZA: student zna i rozumie 

W1 

tematykę kompozycji kolorystycznej na 

płaszczyźnie oraz podstawowe 

umiejętności zastosowania gamy 

barwnej 

K.W3. 

P6S_WG 

P6S_WG_szt0

1 

W2 

tematykę podstawowych zasad kreacji 

znaku literniczego, logotypów, plakatów 

topograficznych oraz nowych krojów 

pisma 

K.W6 

P6S_WG 

P6S_WG_szt0

4 

 

W3 

zna zasady interpretowania i na nowo 

aranżacji przestrzeni  za pośrednictwem 

różnych form ekspresji 

K.W11. 

P6S_WG  

P6S_WG_szt0

1 

   

UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi 

U1 

myśleć i działać w sposób twórczy, przy 

wykorzystaniu różnych umiejętności 

warsztatowych 

K.U5. 

P6S_UW_01 

P6S_UW_szt0

1 
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U2 

posługiwać się właściwie dobranymi 

symulacjami komputerowymi, 

analizami i technologiami 

informacyjnymi, animacjami, 

modelami, fotografią wspomagającymi 

projektowanie architektoniczne 

K.U9. 

P6S_UW_01 

P6S_UW_02 

P6S_UW_inż 

02 

P6S_UW_szt0

6 

P6S_UU_szt 

U3 

potrafi odpowiedzieć na zadanie według 

potrzeb użytkowników; w tym 

posługiwania się światłem jako jedną z 

form kreacji 

K.U10. 

P6S_UW_01 

P6S_UK_01 

P6S_UW_inż 

05 

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: student jest gotów do 

K1 
ma świadomość własnych możliwości 

kreacji 
K.S2. 

P6S_KR 

P6S_KR_szt01 

K2 

ma świadomość wystąpienia możliwej 

krytyki prezentowanych rozwiązań i 

umie się właściwie do tego 

ustosunkować  

K.S3. P6S_KK_02 

15 

Sposób 

weryfikacji 

efektów uczenia 

się 

Efekt uczenia 

się 
Sposób weryfikacji 

W1, W2, W3 egzamin pisemny (W) 

U1, U2, U3 

bezpośrednia ocena wykonania zadania (np. ocena projektu, 

ocena sprawozdania, dokumentowania danych, realizacji 

zajęć) (U) 

K1, K2 obserwacja zachowania studenta podczas zajęć; (K) 

16 
Treści 

programowe 

Oddzielnie dla każdej formy zajęć: wykładów, ćwiczeń, seminariów, zajęć 

praktycznych, praktyk zawodowych 

Wykłady: 

1) Współczesny design w Polsce i na świecie; (1 godz.) 

2) Typografia – pomiędzy nauką a sztuką. Podstawowe wiadomości z 

zakresu historii pisma i typografii. Stosowanie litery w projektowaniu 

graficznym. Anatomia pisma. Konstrukcja i funkcja litery łacińskiej; (1 

godz.) 

3) Rodzaje krojów pisma i ich cechy estetyczne, oddziaływanie, 

właściwości, czytelność, znaczenie i zastosowanie; (1 godz.) 

4) Symbolika koloru; (1 godz.) 

5) Rodzaje i zestawienia kolorystyczne; (1 godz.) 

6) Kolor w projektowaniu; (1 godz.) 

7) Światło – źródła i oprawy; (1 godz.) 

8) Kreacja światłem. (1 godz.) 

 

Ćwiczenia: 

- 

17 

Stosowane 

formy i 

metody 

kształcenia 

Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją 

multimedialną, dyskusja. 

18 

Kryteria 

oceny 

efektów 

uczenia się 

osiągniętych 

Na ocenę 5,0 

 

Na ocenę 4,5 
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przez 

studenta 
Na ocenę 4,0 

 

Na ocenę 3,5 

 

Na ocenę 3,0 

 

Na ocenę 2,0 

 

19 

Forma 

weryfikacji 

osiągnięć 

studenta 

Zaliczenie z oceną 

20 

Warunki 

odbywania i 

zaliczenia zajęć 

oraz 

dopuszczenia do 

końcowego 

egzaminu (zal. z 

oceną) 

Aktywność na zajęciach oraz frekwencja. Pozytywny wynik z kolokwium. 

21 

Wykaz 

literatury 

podstawowej 

Stefan Bernaciński, Liternictwo, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne 

Warszawa 1985; 

Robert Bringhurst, Elementarz stylu w typografii; 

Brian Bagnall, Jak rysować i malować, Penta, Warszawa 1993 

22 

Wykaz 

literatury 

uzupełniające

j 

Adrian Frutiger, Człowiek i jego znaki; 

Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa, Gdańsk 2004.  

 


