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SYLABUS ZAJĘĆ 

1 Nazwa zajęć Techniki prezentacji graficznej projektów  

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: Semestr: 

7 

Forma zajęć i 

liczba godzin 

dydaktycznych 

wynikających z 

planu studiów 

Forma zajęć 
Liczba godzin dydaktycznych 

stacjonarne: niestacjonarne 

wykłady   

ćwiczenia audytoryjne   

ćwiczenia projektowe  8 

ćwiczenia warsztatowe   

Ćwiczenia laboratoryjne   

praktyki zawodowe   

Suma godzin  8 

8 

Liczba 

punktów ECTS 

(wg planu 

studiów) 

 

9 

Osoba 

odpowiedzialna 

za program 

zajęć 

mgr sztuki Sylwia Bobak 

10 
Prowadzący 

zajęcia 
mgr sztuki Sylwia Bobak 

11 

Wymagania 

(kompetencje) 

wstępne 

Podstawowe wiadomości dotyczące obsługi komputera. 

12 
Założenia i cele 

zajęć 

Znajomość zasad prezentacji projektów; oprogramowanie pakiet Adobe (Photoshop, 

Illustrator, InDesign) 

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.:10 

Udział w wykładach (godz.)   

Udział w ćwiczeniach/ seminariach/ 

zajęciach praktycznych/ praktykach 

zawodowych (godz.) 

 8 

Dodatkowe godziny kontaktowe z 

prowadzącym zajęcia (godz.) 
 1 

Udział w egzaminie (godz.)  1 

Obciążenie studenta związane z godz.: godz.:16 
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jego indywidualną pracą 

związaną z zajęciami 

organizowanymi przez Uczelnię, 

w tym: 

Samodzielne studiowanie tematyki 

zajęć / przygotowanie się do 

wykładu (godz.) 

  

Samodzielne studiowanie tematyki 

zajęć / przygotowanie się do 

ćwiczeń (godz.) 

 2 

Przygotowanie do zaliczenia/ 

egzaminu (godz.) 
 7 

Wykonanie prac zaliczeniowych 

(referat, projekt, prezentacja itp.) 

(godz.) 

 7 

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.:24 

 

ECTS:1 

 

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 

Zna zasady kompozycji, typografii, układów 

graficznych niezbędnych do prezentacji 

projektu.  

K.W3. 

P6S_WG 

P6S_WG_szt0

1 

W2 

Posiada wiedzę w zakresie tworzenia 

dokumentacji projektowej przy 

wykorzystaniu programów graficznych do 

obróbki grafiki rastrowej i wektorowej przy 

prezentacji projektu. 

K.W11. 

P6S_WG  

P6S_WG_szt0

1 

 

W3    

UMIEJĘTNOŚCI: student potrafi 

U1 

Posługuje się w praktyce technikami 

manualnymi i cyfrowymi, terminologią z 

zakresu sztuk wizualnych ze szczególnym 

uwzględnieniem języka graficznego. 

K.U9. 

P6S_UW_01 

P6S_UW_02 

P6S_UW_inż 

02 

P6S_UW_szt0

6 

P6S_UU_szt 

U2    

U3    

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: student jest gotów do 

K1 

Wykorzystywać profesjonalną wiedzę, 

umiejętności i zdolności twórcze z zakresu 

grafiki rastrowej i wektorowej w trakcie 

rozwiązywania zadań projektowych 

związanych z prezentacją projektu. 

K.S4.   P6S_KO_01 

K2 

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe 

życie; potrafi w sposób profesjonalny 

prezentować projekty. 

K.S2.   
P6S_KR 

P6S_KR_szt01 
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K3    

15 

Sposób 

weryfikacji 

efektów uczenia 

się 

Efekt uczenia się Sposób weryfikacji 

W1, W2, W3  

U1, U2, U3  

K1, K2, K3  

16 
Treści 

programowe 

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

praktycznych, praktyk zawodowych 

Wykłady: 

 

 

 

Ćwiczenia: 

1. Wprowadzenie do zajęć, omówienie programu nauczania. Układy graficzne, 

zasady typografii, tworzenie elementów graficznych, dobieranie programów 

do określonej realizacji. 

2. Photoshop, InDesign, Illustrator, /pakiet Adobe, omówienie podstawowych, 

praktycznych cech programów.  

3. Photoshop w praktyce.  

4. Przygotowanie projektu do druku. 

       5. Projekt logo. 

       6. Wykorzystanie logo, projekt zaproszenia; wizytówki. 

7. Port folio oprawa graficzna. 

8. Zaliczenie, oddanie projektów. 

  

 

 

17 

Stosowane 

formy i metody 

kształcenia 

wykład informacyjny, ćwiczenia, dyskusja, zajęcia praktyczne 

18 

Kryteria oceny 

efektów 

uczenia się 

osiągniętych 

przez studenta 

Na ocenę 5,0 

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 91-100% 

Na ocenę 4,5 

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 81-90% 

Na ocenę 4,0 

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 71-80% 

Na ocenę 3,5 

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 61-70%  

Na ocenę 3,0 

Zakładane efekty kształcenia osiągnięte na poziomie 51-60% 

Na ocenę 2,0 

Zakładane efekty kształcenia  poniżej 60% 

19 

Forma 

weryfikacji 

osiągnięć 

studenta 

zaliczenie z oceną  

20 

Warunki 

odbywania i 

zaliczenia zajęć 

oraz 

dopuszczenia do 

końcowego 

egzaminu (zal. z 

oceną) 

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest oddanie w terminie wszystkich 

projektów wykonywanych na zajęciach oraz zadanych.  

21 

Wykaz 

literatury 

podstawowej 

1. Foley J.D., Wprowadzenie do grafiki komputerowej. Warszawa, Wydawnictwo 

Naukowo-Techniczne, 1995. 

2. Angell I.O., Wprowadzenie do grafiki komputerowej. Warszawa, Wydawnictwo 
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Naukowo-Techniczne, 1988. 

 

22 

Wykaz 

literatury 

uzupełniającej 

1. M. Mitchell, S. Wightman, Typografia Książki, Podręcznik Projektanta. Kraków 

2012, d2d.pl 

2. M. Jankowski., Elementy grafiki komputerowej. Warszawa, Wydawnictwo 

Naukowo-Techniczne, 1990 

 


