
WYDZIAŁ  ARTYSTYCZNY
k ierunek:  Edukacja  artystyczna  w zakres ie  sztuk  plastycznych
s tud ia  I  s topn ia  ( l i cencjack ie )

Nazwa przedmiotu: RYSUNEK / Intermedialne działania rysunkowe
Kod przedmiotu: 03.1-WA-EASP-RYSI
Typ przedmiotu: obowiązkowy, wybieralny
Prowadzący: ad. Zenon Polus; dr hab. Radosław Czarkowski; dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła

Forma zajęć Liczba godzin Liczba godzin w 
tygodniu

Semestr Forma zaliczenia Punkty
ECTS

Studia stacjonarne
ćwiczenia 480 8 1-2-3-4 zaliczenie z oceną 17

Wymagania wstępne: podstawy rysunku
Język nauczania: polski
Odpowiedzialny za przedmiot: ad. Zenon Polus
Prowadzący: ad. Zenon Polus

Zakres tematyczny przedmiotu:

Dwa ostatnie semestry studiów licencjackich są podsumowaniem umiejętności zdobytych w trakcie pracy 
w  latach  ubiegłych.  Student  bazując  na  własnym doświadczeniu,  zdobytym w pracowni  rysunku,  ma 
obowiązek przedstawić (podać pod dyskusję), a następnie zrealizować swój projekt - wystawę. 

Efekty kształcenia:

Umiejętność  poruszania  się  w  obszarze  sztuki  współczesnej,  poprzez  uwzględnienie  uwarunkowań 
społecznych  i  kulturowych. Student  potrafi  określić  temat,  problematykę  i  konstruować  samodzielnie 
formę wypowiedzi artystycznej, generując jednocześnie taką przestrzeń, w której możliwa jest dyskusja o 
sztuce.

Warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach i konsultacjach, realizacja własnych i zaproponowanych tematów.

Literatura podstawowa:

Julian Bell, Lustro Świata. Nowa Historia Sztuki, wyd. Arkady, Warszawa 2009.
Wassily Kandinsky, O duchowości w sztuce, przeł. Stanisław Fijałkowski, wyd. PGS, Łódź 1996.
Władysław Strzemiński, Teoria widzenia, Wyd. Literackie, Kraków 1974.
Maria Poprzęcka, Inne obrazy, Wydawnictwo słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2009.

Literatura uzupełniająca:

Wszelkie książki i katalogi, czasopisma dotyczące problematyki sztuki współczesnej, które są w zasięgu studentów, poprzez 
biblioteki oraz inne sposoby poznania, o których rozmawiamy na zajęciach.

http://www.empik.com/szukaj?searchCategory=all&start=1&fr=on&pl=on&author=Maria+Poprz?cka&_dyncharset=UTF-8
http://www.empik.com/searchClickThru?pid=prod19010009&q=&rpos=7&rpp=10&_dyncharset=UTF-8&sort=&url=/lustro-swiata-nowa-historia-sztuki-ksiazka,prod19010009,p
http://www.empik.com/szukaj?searchCategory=all&start=1&fr=on&pl=on&author=Julian+Bell&_dyncharset=UTF-8


Wymagania  wstępne: podstawowe predyspozycje manualne oraz ogólna orientacja w zakresie  historii 
sztuki i sztuki współczesnej
Język nauczania: polski
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Radosław Czarkowski
Prowadzący: dr hab. Radosław Czarkowski

Zakres tematyczny przedmiotu:

semestr 1-2
systematyczne  wprowadzanie  języka  pojęciowego z  zakresu  sztuki,  w szczególności  rysunku i  nowych 
mediów;  praca  na  podstawie  martwych  natur  i  odpowiadających  im tematom;  praca  z  modelem wg 
odpowiadających,  wcześniej  przygotowanych  tematów;  aktywna  obserwacja,  notacja  oraz  analiza 
rzeczywistości; omawianie bieżących zagadnień z zakresu aktualnych wydarzeń sztuki

semestr 3-4
praca  na  podstawie  martwych  natur  i  odpowiadających  im  tematom;  praca  z  modelem  wg 
odpowiadających,  wcześniej  przygotowanych  tematów;  aktywna  obserwacja,  notacja  oraz  analiza 
rzeczywistości; poszukiwanie tożsamości artystycznej – dyskusje w obrębie grupy; korekta i dyskusja na 
poziomie indywidualnym; wprowadzanie nowych, alternatywnych dla tradycyjnego rysunku pojęć notacji 
plastycznej; systematyczne wprowadzanie w nowe media plastyczne; omawianie bieżących zagadnień z 
zakresu aktualnych wydarzeń sztuki

Efekty kształcenia:

semestr 1-2
poznanie  i  weryfikacja  predyspozycji  manualnych  i  ich  systematyczny  rozwój  z  nastawieniem  na 
kształcenie podstawowych jakości warsztatu rysunkowego; rozwój świadomości warsztatu artystycznego; 
wprowadzenie w alternatywne media rysunkowe

semestr 3-4
pogłębienie nabytych dotychczas umiejętności posługiwania się warsztatem artystycznym;
umiejętna  aktywna  obserwacja  oraz  analiza  rzeczywistości  i  zdarzeń  dla  potrzeb  autonomicznej 
wypowiedzi  artystycznej;  umiejętne  redagowanie  tez  i  wniosków  w  pojęciu  języka  plastycznego; 
posługiwanie  się  eksperymentem  w  zakresie  różnych  mediów  okołorysunkowych;  poszukiwanie 
indywidualnej formuły wypowiedzi w zakresie warsztatu oraz idei twórczej

Warunki zaliczenia:

aktywne uczestnictwo w zajęciach,  realizacja  wszystkich  podanych  tematów,  kreatywne podejście  do 
zajęć, frekwencja

Literatura podstawowa: 

Leszek Brogowski – Sztuka i człowiek
Leszek Brogowski – Sztuka w obliczu przemian
H. Anna Suh - Leonardo da Vinci, szkice i zapiski
Wasilij Kandinski – Punkt, linia, płaszczyzna
Anda Rottenberg, Sztuka polska 1945 – 2005
Maria Gołaszewska, Estetyka i antyestetyka
David Sylwester, Rozmowy z Francisem Baconem

Literatura uzupełniająca:

Exit
Arteon
Obieg
Format
inne, aktualne wydawnictwa



Wymagania wstępne: -
Język nauczania: polski
Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła
Prowadzący: dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła

Zakres tematyczny przedmiotu:

Student  pracowni  licencjackiej  dokonuje  wyboru  i  precyzuje  problematykę,  która  jest  konsekwencją 
programu pracowni (prowadzonego w ramach I i II roku) i programu indywidualnego. Wykonana realizacja 
plastyczna sformułowanego tematu w pracowni licencjackiej lub wybór prac z całego trzyletniego okresu 
kształcenia w zakresie rysunku stanowi dyplom artystyczny.  

Efekty kształcenia:

Gotowość do podejmowania własnych wyborów i precyzowania problematyki artystycznej na podstawie 
ogólnego  programu  pracowni  lub  programu  indywidualnego  i  ich  realizacja  prowadząca  do  wystawy 
dyplomowej.

Warunki zaliczenia: 

Udział w przeglądach prac, systematyczne konsultacje. Warunkiem zaliczenia jest wykonanie podjętego 
tematu w formie cyklu prac lub innej pełnej  realizacji plastycznej (instalacji, działania rysunkowego itp.)

Literatura podstawowa: 

A. Mencwel [red.], Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2005.
L. Kolankiewicz [red.], Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2005. 

Literatura uzupełniająca:

czasopisma papierowe i sieciowe: Obieg, ARTeon, Exit, Format, Sztuka i Filozofia, Orońsko, katalogi wystaw


	Studia stacjonarne

