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Kierunek kulturoznawstwo

stopień pierwszy
studia stacjonarne

Pracownia intermedialna

Forma zajęć: laboratorium
Wymiar godzinowy* semestr zimowy 30 semestr letni 30

ECTS semestr zimowy 2 semestr letni 2
Język przedmiotu polski
Forma zaliczenia* semestr zimowy Z semestr letni Z

CEL PRZEDMIOTU
1. wdrożenie studentów w praktyczną znajomość podstawowych technik artystycznych rysunku, malarstwa, rzeźby 
2. wdrożenie studentów w podstawowe zasady organizacji pracowni, narzędzi i materiałów

3.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

1.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

W kategorii wiedzy

1. K_W02; K_W05;  K_W21

2. K_W18

W kategorii umiejętności

1. K_U01; K_U04; 

2. K_U07;

zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami organizacji ekspozycji, konkursu plastycznego, organizacji zajęć 
artystycznych

Ogólna znajomość zasad pracy indywidualnej i zespołowej z poszanowaniem warsztatu, narzędzi oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wrażliwość estetyczna, szacunek dla piękna. 

Odniesienie do 
kierunkowego efektu 

kształcenia

Student zna podstawowe terminy techniczne i fachowe nazewnictwo  z zakresu malarstwa, 
rzeźby, rzemiosła. Ma pogłębiona wiedzę z zakresu historii sztuki, w tym zagadnienia 

szczegółowe historii koloru, kształtowania formy, kompozycji.

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony 
własności intelektualnej oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

student potrafi pozyskać , analizować, porządkować i wykorzystać wiedzę z zakresu historii 
sztuki oraz znajomość dzieł sztuki dla formułowania własnych rozwiązań projektowych i 

realizacji

student potrafi przy pomocy różnych technik i kanałów komunikacyjnych porozumiewać się z 
twórcami i specjalistami różnych dziedzin plastycznych aby popularyzować twórczość



W kategorii kompetencji społecznych

1.  K_K05; K_K06

2. K_K01;

3. Student ma świadomość odpowiedzialności za kulturę duchową narodu, ojczyzny, Europy. K_K05
TREŚCI PROGRAMOWE (OPIS TREŚCI ZAJĘĆ)

METODY DYDAKTYCZNE*
zajęcia praktyczne w pracowni i plenerze

SPOSOBY OCENY STUDENTA*
1. ocena prac wykonanych w pracowni i w plenerze 50%
3. obecność i aktywność na zajęciach 50%

SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY*
Efekty kształcenia Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5

Wiedza

Student potrafi pracować zespołowo w opracowywaniu konkretnych zagadnień projektowych 
i realizacji z wykorzystaniem podstawowych technik i technologii. Student przede wszystkim 

przejawia umiejętność przyjmowania zadań animatora kultury.
Student rozumie potrzebę uczenia się i doskonalenia talentu plastycznego oraz wrażliwości 
estetycznej przez całe życie. Potrafi inspirować i angażować wysiłek rozwoju talentów także 

innych osób..

Rysunek: ołówek, piórko, pędzel. Malarstwo: akwarela, tempera, olej. Rzeźba: glina, gips, wosk, techniki odlewnicze, polichromia i patyna, wybrane 
techniki pozłotnicze. Organizacja pracowni: światło, narzędzia, bezpieczeństwo pracy. Zagadnienia szczegółowe: kolor, kompozycja, zabezpieczenie 

prac i ich ekspozycja 

Student nie odpowiada 
nawet w 50 % na pytania 

wymagające 
zrelacjonowania treści 

wprowadzenia do zajęć: 
Rysunek: ołówek, piórko, 

pędzel. Malarstwo: 
akwarela, tempera, olej. 

Rzeźba: glina, gips, wosk, 
techniki odlewnicze, 
polichromia i patyna, 

wybrane techniki 
pozłotnicze. Organizacja 

pracowni: światło, 
narzędzia, bezpieczeństwo 

pracy. Zagadnienia 
szczegółowe: kolor, 

kompozycja, 
zabezpieczenie prac ich i 
ekspozycja  Student nie 
angażował się w pracę 
i/lub opuścił ponad 6 

godzin dydaktycznych (3 
spotkania).

Student odpowiada w 50 % 
na pytania wymagające 
zrelacjonowania treści 

wprowadzenia do zajęć: 
Rysunek: ołówek, piórko, 

pędzel. Malarstwo: 
akwarela, tempera, olej. 

Rzeźba: glina, gips, wosk, 
techniki odlewnicze, 
polichromia i patyna, 

wybrane techniki 
pozłotnicze. Organizacja 

pracowni: światło, 
narzędzia, bezpieczeństwo 

pracy. Zagadnienia 
szczegółowe: kolor, 

kompozycja, 
zabezpieczenie prac ich i 

ekspozycja Student 
angażował się w pracę i 
opuścił nie więcej niż 6 

godzin dydaktycznych (3 
spotkania).

Student odpowiada w 75 % na 
pytania wymagające 

zrelacjonowania treści 
wprowadzenia do zajęć: Rysunek: 
ołówek, piórko, pędzel. Malarstwo: 
akwarela, tempera, olej. Rzeźba: 

glina, gips, wosk, techniki 
odlewnicze, polichromia i patyna, 

wybrane techniki pozłotnicze. 
Organizacja pracowni: światło, 

narzędzia, bezpieczeństwo pracy. 
Zagadnienia szczegółowe: kolor, 
kompozycja, zabezpieczenie prac 

ich i ekspozycja . Student angażował 
się w pracę z dużym 

zaangażowaniem i opuścił nie więcej 
niż 4 godziny dydaktyczne (2 

spotkania). 

Student odpowiada w 100 
% na pytania wymagające 

zrelacjonowania treści 
wprowadzenia do zajęć: 
Rysunek: ołówek, piórko, 

pędzel. Malarstwo: 
akwarela, tempera, olej. 

Rzeźba: glina, gips, wosk, 
techniki odlewnicze, 
polichromia i patyna, 

wybrane techniki 
pozłotnicze. Organizacja 

pracowni: światło, 
narzędzia, bezpieczeństwo 

pracy. Zagadnienia 
szczegółowe: kolor, 

kompozycja, 
zabezpieczenie prac ich i 

ekspozycja  Student 
angażował się w pracę 

niezwykle pilnie i opuścił 
nie więcej niż 2 godziny 

dydaktyczne (1 spotkanie). 



Umiejętności

Kompetencje społeczne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności*

godziny kontaktowe z nauczycielem 60
praca własna 30
przygotowanie pracy plenerowej 30

SUMA GODZIN: 120

SUMARYCZNA LICZBA ECTS DLA PRZEDMIOTU: 4

Student nie potrafi 
zastosować w praktyce 

sprawności warsztatowych 
odpowiadających treści i 
celom zajęć: Rysunek: 
ołówek, piórko, pędzel. 
Malarstwo: akwarela, 

tempera, olej. Rzeźba: 
glina, gips, wosk, techniki 
odlewnicze, polichromia i 
patyna, wybrane techniki 
pozłotnicze. Organizacja 

pracowni: światło, 
narzędzia, bezpieczeństwo 

pracy. Zagadnienia 
szczegółowe: kolor, 

kompozycja, 
zabezpieczenie prac ich i 

ekspozycja 

Student nie bez trudności 
potrafi zastosować w 
praktyce sprawności 

odpowiadające treści i 
celowi zajęć: Rysunek: 
ołówek, piórko, pędzel. 
Malarstwo: akwarela, 

tempera, olej. Rzeźba: 
glina, gips, wosk, techniki 
odlewnicze, polichromia i 
patyna, wybrane techniki 
pozłotnicze. Organizacja 

pracowni: światło, 
narzędzia, bezpieczeństwo 

pracy. Zagadnienia 
szczegółowe: kolor, 

kompozycja, 
zabezpieczenie prac ich i 

ekspozycja 

Student  potrafi zastosować w 
praktyce sprawności warsztatowych 

odpowiadających treści i celom 
zajęć: Rysunek: ołówek, piórko, 

pędzel. Malarstwo: akwarela, 
tempera, olej. Rzeźba: glina, gips, 

wosk, techniki odlewnicze, 
polichromia i patyna, wybrane 

techniki pozłotnicze. Organizacja 
pracowni: światło, narzędzia, 

bezpieczeństwo pracy. Zagadnienia 
szczegółowe: kolor, kompozycja, 

zabezpieczenie prac ich i ekspozycja 

Student z łatwością potrafi 
zastosować w praktyce 

sprawności warsztatowe 
odpowiadające treści i 
celom zajęć: Rysunek: 
ołówek, piórko, pędzel. 
Malarstwo: akwarela, 

tempera, olej. Rzeźba: 
glina, gips, wosk, techniki 
odlewnicze, polichromia i 
patyna, wybrane techniki 
pozłotnicze. Organizacja 

pracowni: światło, 
narzędzia, bezpieczeństwo 

pracy. Zagadnienia 
szczegółowe: kolor, 

kompozycja, 
zabezpieczenie prac ich i 

ekspozycja 

Student wykazuje się 
brakiem zaangażowania w 

pracę zespołową w 
realizowaniu konkretnych 

zadań. Nie dostrzega 
wartości dzieł sztuki dla 

rozwoju kultury, integracji 
jednostek i grup, 

kształtowania wrażliwości 
na piękno i dobro. Nie 

wykazuje zainteresowania 
rozwojem talentu.

Student wykazuje się 
przeciętnym 

zaangażowaniem w pracę 
zespołową w 

zaangażowania w pracę 
zespołową w realizowaniu 
konkretnych zadań. Słabo 
dostrzega wartości dzieł 

sztuki dla rozwoju kultury, 
integracji jednostek i grup, 
kształtowania wrażliwości 

na piękno i dobro. 
Wykazuje słabe 

zainteresowanie rozwojem 
talentu.

Student wykazuje się dużym 
zaangażowaniem w pracę 

zespołową w zaangażowania w 
pracę zespołową w realizowaniu 
konkretnych zadań.  Dostrzega 
wartość dzieł sztuki dla rozwoju 

kultury, integracji jednostek i grup, 
kształtowania wrażliwości na piękno i 

dobro. Wykazuje duże 
zainteresowanie rozwojem własnego 

talentu.

Student wykazuje się 
bardzo dużym 

zaangażowaniem w pracę 
zespołową w 

zaangażowania w pracę 
zespołową w realizowaniu 

konkretnych zadań. 
Wyraźnie dostrzega 

wartość dzieł sztuki dla 
rozwoju kultury, integracji 

jednostek i grup, 
kształtowania wrażliwości 

na piękno i dobro. 
Entuzjastycznie i z pasją 

podchodzi do wysiłku 
rozwoju  własnego talentu. 

* Średni nakład pracy studenta waha się od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że 1 ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta.
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