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1. Czas trwania praktyki 

Po II semestrze -  40 godzin – 5 dni/1 tydzień (po 8 godz. dydaktycznych/6 zegarowych) – po sesji 

egzaminacyjnej 11-15.07.2022 r. 

 

2. Zasady i miejsce odbywania praktyk 

Praktyka organizowana jest w Instytucie Technicznym PPUZ w Nowym Targu.  

Studenci pod nadzorem nauczyciela akademickiego - opiekuna wykonują rysunki, obrazy 

perspektywiczne obiektów oraz ich otoczenia.  

 

3. Ogólne założenia i cele praktyk 

Plener malarski poszerza umiejętności manualne i warsztatowe w zakresie technik malarskich oraz 

rysunku perspektywicznego. Ma na celu doskonalenie umiejętności obserwacji i analizy 

rzeczywistości oraz rozwinięcie inwencji, wyobraźni i wrażliwości plastycznej uczestników poprzez 

własną aktywność twórczą. Analizowanie i przetwarzanie obiektów przestrzennych na obraz 2-

wymiarowy, pozwala osiągnąć sprawność rysunkową, niezbędną w pracy projektowej, ilustracyjnej 

oraz rozwija wyobraźnię przestrzenną niezbędną w pracy architekta. 

 

4.Efekty uczenia się 

Efekt przedmiotowy Odniesienie do kierunkowych efektów 

uczenia się 

Wiedza  - student zna i rozumie: 

W1 -  Zna podstawowe elementy budowy rysunku, 

(obrazu) perspektywy, proporcji i przestrzeni oraz 

podstawowe metody kształtowania kompozycji. 

 

D.W1. podstawowe metody, techniki, 

narzędzia i materiały stosowane przy 

rozwiązywaniu zadań inżynierskich z 

zakresu projektowania 

architektonicznego; 

Umiejętności – student potrafi: 

U1 - Wykorzystuje rysunek odręczny dla celów analiz 

przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie 

architektonicznym. 

D.U1. ocenić przydatność typowych 

metod i narzędzi służących rozwiązaniu 

prostego zadania inżynierskiego o 

charakterze praktycznym, 

charakterystycznego dla projektowania 

architektonicznego; 

Kompetencje  - student jest gotów do 

K1 - jest wrażliwy na przejawy sztuki w otaczającej 

rzeczywistości, którą wykorzystuje do budowania 

własnej postawy twórczej 

D.S1. adaptowania się do nowych, 

zmiennych okoliczności, występujących 

w trakcie wykonywania pracy zawodowej 

o charakterze twórczym; 

 

 

 

 



5. Szczegółowy harmonogram 

 
DZIEŃ  ILOŚĆ 

GODZIN 

PRACY 

WYSZCZEGÓLNIENIE ZAJĘĆ 

 
1.  8 Wprowadzenie do tematu zajęć - krótka historia motywu pejzażowego w 

historii malarstwa. Szkice pejzażu, kadrowanie. Zapoznanie z technikami 

rysunkowymi i malarskimi. Elementy architektury i przyrody. Koło barw. 

Wykonywanie szkiców - „rozruch twórczy”. Formaty i technika dowolna 

(ołówek, tusz, pastele, ...). 

2.  8 Poszukiwanie motywów do obrazów, praca w wybranych miejscach. Korekty 

indywidualne  dot. kompozycji obrazu, wyboru motywów, syntezy formalnej, 

kolorystyki. 

Praca malarska o tematyce ćwiczenia. 

3.  8 Praca malarska o tematyce ćwiczenia. 

4.  8 Specyfika pracy w plenerze - zmienność światła , perspektywa powietrzna - 

omówienie problemu, wykonanie obrazu wybranego obiektu  wraz z 

otoczeniem lub krajobrazu. Prezentacja różnych sposobów malowania i 

kładzenia farb, sposób komponowania obrazu i różnorodność motywów 

plenerowych. 

Praca malarska o tematyce ćwiczenia. 

5.  8 Nierealistyczne i nadrealistyczne przedstawienie pejzażu - reprodukcje 

Salvador Dali, Marc Chagall, Prerefaelit, Beksiński. 

Indywidualne podsumowanie zdobytych doświadczeń artystycznych  przez 

uczestników pleneru. 

Razem - 40 godzin 

 

 

6. Zakres zajęć w czasie praktyk: 

Student w czasie praktyk uczestniczy czynnie w pracach plenerowych, wykonuje zadania zawarte w 

programie praktyk. 

Zaliczenie praktyki (zaliczenie z oceną) następuje na podstawie: 

 100% obecności; 

 wykonania w terminie zadanych prac plenerowych 

 prawidłowo opisane prace i złożone w opisanej teczce 

 

7. Uwagi organizacyjne 

Podstawą do zaliczenia praktyk jest kompletny zakres opracowania wykonany podczas trwania 

praktyk pod nadzorem opiekunów praktyk.  

Prace praktyki malarskiej powinny byś opisane poza ramką rysunkową, wg następujących 

wytycznych: 

 Prawy dolny róg - PODHALAŃSKA PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA W 

NOWYM TARGU; 

 prawy górny róg planszy  - NAZWA Tematu– INSTYTUT TECHNICZNY, KIERUNEK 

ARCHITEKTURA; 

               prawy dolny róg planszy - OPRACOWANIE: imię i nazwisko studenta, rok grupa, semestr 

8. Zakres i forma opracowania 



I.  F O R M A   O P R A C O W A N I A  

1. Strona tytułowa (teczka – złożony na pół arkusz 100x70) 

 Imię i nazwisko autora opracowania; 

 Uczelnia, kierunek; 

 Spis zawartości; 

2. Na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji należy umieścić informację 

zawierającą (wg załącznika): 

 Imię i nazwisko autora opracowania; 

 Uczelnia, kierunek; 

3. Prace malarskie i rysunkowe  

 Format – 50x70. 

 Format A3 

 Farby akrylowe 

 Blok malarski formatu A3 

 

           II. Z A K R E S  O P R A C O W A N I A 

Prace malarskie i rysunkowe o tematach: 

  „Rozruch twórczy”, szkice, Elementy architektury i przyrody, Własna 

interpretacja „koła barw. 

 Poszukiwanie motywów, Motyw pejzażowy 

 Zmienność światła, perspektywa powietrzna. Różnorodność motywów 

plenerowych 

 Motyw człowieka w pejzażu. "Łapanie" światła wieczornego 

 Nierealistyczne i nadrealistyczne przedstawienie pejzażu 

 

 

 

Opiekun praktyk                                                                            

mgr szt. Sylwia Bobak                             
 


