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Opis kursu (cele kształcenia)

Celem kursu jest nabycie umiejętności projektowania form graficznych i typograficznych o charakterze 
użytkowym, poprzez rozwój warsztatu projektowego i indywidualnych kompetencji twórczych.

Kurs projektowania graficznego i typografii prowadzony jest w oparciu o indywidualną pracę studenta nad 
zadaniami projektowymi o zróżnicowanym charakterze w zakresie opracowania komunikatu wizualnego. 
Poruszane zagadnienia prezentowane są w kontekście współczesnego projektowania i typografii. Projekty 
tworzone są w oparciu o graficzne środki wyrazu i obrazowania przy wykorzystaniu aktualnych narzędzi 
projektowych.

Zadania projektowe dobrane są do poziomu umiejętności studentów: pod względem 
zakresu opracowania, skomplikowania struktury treści materiału wyjściowego/zadanego. 

Kurs prowadzony jest w języku polskim, część publikacji oraz proponowanych materiałów w formie stron 
www i multimediów jest w języku angielskim.

Celem kursu jest opanowanie i rozwijanie umiejętności w zakresie przekładu różnego rodzaju informacji na uniwersalne 
komunikaty wizualne. Przedmiotem poruszanych zagadnień będzie kształtowanie form graficznych w tym 
typograficznych o charakterze użytkowym lub wykorzystanie projektowania jako medium w działalności o charakterze 
artystycznym. Zadania są sprofilowane tak, aby to do studenta należała decyzja w jakim celu powstanie dany projekt.

Zadania projektowe mają na celu rozwijanie myślenia abstrakcyjnego i kreacji, pogłębianie wiedzy i umiejętności 
warsztatowych oraz eksplorowania i testowania dostępnych środków wypowiedzi projektanta. Język wypowiedzi 
zostanie dostosowany do opracowywanych zagadnień. Program  zorientowany jest na kształtowanie osobistego języka 
tworzenia komunikatów wizualnych. 

Kurs prowadzony jest w oparciu o indywidualną pracę studenta nad zadaniami projektowymi. Zajęcia odbywają się w 
formie systematycznych konsultacji i dyskusji. Proces kształcenia wymaga od studentów aktywnej postawy.

Kurs prowadzony jest w języku polskim, część publikacji oraz proponowanych materiałów w formie stron www i 
multimediów jest w języku angielskim.

Warunki wstępne
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Wiedza x

Umiejętności x

Kursy x

Efekty kształcenia 

Wiedza

Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do efektów

kierunkowych

W01 Zna narzędzia warsztatu grafika projektanta. 

W02 Wykazuje się wiedzą o  projektowaniu 
współczesnym, kierunkach, tendencjach, w kontekście 
rozwoju projektowania i jego historii.

W03 Opanował wiedzę o  teoretycznych aspektach 
projektowania w zakresie projektowania komunikatu 
wizualnego, projektowania znaku, publikacji, form 
reklamowych, projektów typograficznych

K_W01, K_W02

K_W07, K_W08

K_W13, K_W18

Umiejętności

Efekt kształcenia dla kursu
Odniesienie do efektów

kierunkowych

U01 Korzysta z współczesnych narzędzi projektowych 
odpowiednich do prac graficznych, przygotowując 
projekty do etapu realizacyjnego. 

U02 Doskonali umiejętność projektowania  materiałów 
graficznych o charakterze autorskiego dzieła, twórczo 
interpretujące  temat  w sposób spójny, oryginalny, 
zgodny z przyjętymi założeniami projektowymi.

U03 Potrafi zaprojektować komunikat wizualny, analizując 
i organizując materiał tekstowy i wizualny. 

K_U10,

K_U16

K_U03

Kompetencje
społeczne

Efekt kształcenia dla kursu Odniesienie do efektów
kierunkowych
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K01 Czynnie uczestniczy w aktualnych wydarzeniach 
związanych z branżą projektową i pokrewnych, biorąc 
udział w wystawach, wykładach, konkursach, 
konferencjach, spotkaniach, zapoznając się z aktualnymi 
publikacjami dotyczącymi projektowania graficznego

K02 Jest zdolny do samodzielnego organizowania 
własnej pracy, pracy na zlecenie, pracy w zespole 
projektowym

K03 Radzi sobie w zakresie poszukiwania, analizowania 
i interpretowania potrzebnych do pracy informacji.

K_K01, K_K02

K_K04, K_K06, K_K08

K_K03

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 30+30

Opis metod prowadzenia zajęć

– omawianie w grupie szczegółowych zagadnień, tematów, prac studentów
– korekty indywidualne projektów studenckich
– ćwiczenia koncepcyjne realizowane na zajęciach grupowo lub indywidualnie: szkice, zadania

tekstowe,  wizualizacja   koncepcji, ćwiczenia kompozycyjne.
– omawianie bieżących wydarzeń branżowych, wydawnictw, wystaw
– lektura tekstów teoretycznych
– uczestniczenie w ważnych kierunkowo wydarzeniach typu: wystawy, wykłady, prelekcje itp.
– przegląd zrealizowanych prac
– udział w wykładach, konferencjach, wystawach
– dokumentacja cyfrowa zrealizowanych zadań
Kurs umożliwia opanowanie wiedzy teoretycznej i terminologii niezbędnej w zakresie projektowania. Zajęcia
realizowane są w formie warsztatowej (pracownia komputerowa) oraz w formie indywidualnych korekt prac
studentów. Studenci realizują projekty indywidualne oraz grupowe.

Formy sprawdzania efektów kształcenia
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W01 x x x x
W02 x x x x
W03 x x x x
U01 x x
U02 x x
U03 x x x
K01 x x x
K02 x x x x
K03 x x x

Kryteria oceny

– aktywna obecność na zajęciach

– realizacja zadań zgodnie z założeniami projektowymi

– oryginalność opracowania projektów własnych

– spójność formalna, walory estetyczne, szczegółowość opracowania

– umiejętność nadania struktury i hierarchizowania informacji w opracowaniu

tekstu i materiału wizualnego

– metodologia pracy: koncepcje wstępne, szkice, warianty

– udział w konkursach, wystawach

– terminowość realizacji zadań semestralnych

Wykonane w ramach prace powinny być przedstawione w formie prezentacji pdf oraz zapisane i 
przekazane do  dokumentacji jako pliki ai, psd, indesign. Wybrane prace w formie wydruków, oraz 
zaprezentowane z autorskim komentarzem na przeglądzie zaliczeniowym. Istotny jest  przebieg procesu 
projektowego 
(gromadzenie materiałów, koncepcje wstępne, rozwój koncepcji, otwartość na nowe pomysły). Aktywne 
uczestnictwo w zajęciach to: obecność, udział w dyskusjach, uczestniczenie 
w korektach własnych i innych studentów.

Uwagi

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

Semestr 1 

Zadanie 1

1.Kompozcja na zadane hasło abstrakcyjne
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– synteza obrazu: elementy znaku graficznego, kształt a forma
– znak graficzny: konstrukcja, forma, identyfikacja wizualna, komunikat, aplikacja
– plakat: kompozycja graficzna na formacie, opracowanie treści, funkcja

– komunikat wizualny: środki, struktura treści, identyfikacja wizualna
– typografia: kroje, układ, kompozycja
– język obrazowania: grafika wektorowa, bitmapowa, media warsztatowe
– reprodukcja: druk, barwa, materiały, nośniki, dokumentacja
– klasyka projektowania: kierunki, tendencje, autorzy, dzieła
– aktualne tendencje w projektowaniu
– metodyka projektowania: proces projektowy, praca indywidualna, praca w grupie

Wykaz literatury podstawowej

Człowiek i jego znaki” Adrian Frutiger (wyd. d2d)
„Detal w typografii” Jost Hochuli (wyd. d2d) 
„Pierwsza pomoc w typografii“ H.P. Willberg, F. Forssman (wyd. słowo/obraz/terytoria)

czasopisma projektowe: 
2+3d
Novum
Graphis Design Annual
Brand

przykładowe magazyny internetowe: 
www.2plus3d.pl
www.designobserver.com
www.graphic-exchange.com
www.graphis.com
www.identitydesigned.com
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Zadanie 2

Mała identyfikacja wytwórni muzycznej,
okładka płyty winylowej

Semestr 2

Zadanie 1
Identyfikacja wizualna na podstawie narzędzi design thinking
kampania komunikacyjna przedsiębiorstwa



www.logodesignlove.com
www.ministryoftype.co.uk
www.typographicposters.com
www.posterpage.ch
www.underconsideration.com

przykładowe filmy:
„Druga strona plakatu“, reż. Marcin Latałło 
(http://vod.pl/filmy-dokumentalne/druga-strona-plakatu-film-za-darmo-online/zsebfmc. „)
Michał Batory (https://www.youtube.com/watch?v=9FdOSQ1bDoA)
„Abstract: The Art of Design – Paula Scher Graphic Design” Netflix

Wykaz literatury uzupełniającej

Luezer’s Int. Archive (wydawnictwo i strona internetowa);
Bo Bergstroem „Komunikacja wizualna”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009
Matthew Healey „Czym jest branding?”, ABE Dom Wydawniczy, Warszawa 2008
Michael Evamy „LOGO. Przewodnik dla projektantów”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
David Airey „Logo Design Love”, Wyd. Helion, 2011; „Nowa odsłona” - 2015
Per Mollerup „Marks of Excellence. The history and taxonomy of trademarks”, Phaidon Press, 1997
Naomi Klein „No Logo”, Świat Literacki, Izabelin 2004

„Logo Design Love” David Airey (wyd. Helion) 
„Symbol“ Angus Hyland, Steven Bateman (Laurence King Publishing)
„Logotype“ Michael Evamy (Laurence King Publishing)
„Ogólnopolska Wystawa Znaków Graficznych“, Patryk Haradziej, Rene Wawrzkiewicz (wyd. Karakter)
„Karol Śliwka – artysta znaku” (wyd. Zamek Cieszyn)
„Widzieć/Wiedzieć” red. P. Dąbrowski J. Mrowczyk (wyd. Karakter), teksty wybrane
Wydawnictwa albumowe towarzyszące wystawom i konkursom:
Międzynarodowego Biennale Plakatu wydawane przez Muzeum Plakatu w Wilanowie;
Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach wydawane przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA w 
Katowicach;
Antalogie dotyczące Polskiej Szkoły Plakatu

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta) „A”

liczba godzin w kontakcie z
prowadzącymi

Wykład

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 25

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 5

liczba godzin pracy studenta
bez kontaktu z
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 5

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat
(praca w grupie)

25

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia

Ogółem bilans czasu pracy 60

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 2
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Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta) „B”

liczba godzin w kontakcie z
prowadzącymi

Wykład

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 30

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 7

liczba godzin pracy studenta
bez kontaktu z
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 8

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat
(praca w grupie)

30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia

Ogółem bilans czasu pracy 75

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 3
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