Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Karta przedmiotu
obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019
Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Profil: Ogólnoakademicki

Forma sudiów: stacjonarne

Kod kierunku: W

Stopień studiów: I
Specjalności: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego
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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

3

Visual activities - studio drawing
W419

Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

2.00
4

Semestry

2

Działania wizualne - rysunek studyjny

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Laboratorium
komputerowe

Projekt

Seminarium

4

0

0

0

0

30

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Nabywanie praktycznej umiejętności posługiwania się warsztatem plastycznym w zakresie rysunku na poziomie podstawowym. Zapoznanie studenta z elementarnymi zagadnieniami kompozycji płaszczyzny i budowy
obrazu.
Cel 2 Doskonalenie metod analitycznej obserwacji natury. Rozwój zdolności kreatywnego myślenia.

Kod archiwizacji: A82F3DD3

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Kształtowanie refleksji dotyczącej funkcjonowania obrazu w działaniach wizualnych, wspomagającej działania projektowe.

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Kurs podstawowy, brak wymagań wstępnych.

5

Efekty kształcenia

EK1 Umiejętności K1_US02 Umie posługiwać sie warsztatem plastycznym w zakresie rysunku na poziomie
podstawowym
EK2 Wiedza K1_W23 Posiada podstawowa wiedzę z zakresu psychologii percepcji i procesów poznawczych
EK3 Umiejętności K1_US01 Dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do wyrażenia własnych koncepcji projektowych w zakresie wzornictwa przemysłowego
EK4 Umiejętności K1_US06 Posiada umiejetność zastosowania adekwatnej do etapu procesu projektowania graficznej prezentacji projektu wzorniczego

6

Treści programowe
Projekt
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

P1

Studium martwej natury układ z dominantą; obserwacja układu form pod
względem zależności barwnych, walorowych i światłocieniowych; propozycja kadru
i kompozycja na płaszczyźnie poprzedzona szkicami wstępnymi; analiza elementu
dominującego w kompozycji oraz roli pozostałych składowych kompozycji;
konstrukcja układu kompozycyjnego w oparciu o analizowany fragment martwej
natury; realizacja pracy na formacie 50x70cm w technice tempery lub akrylu.

6

P2

Kompozycja strukturalna wycinanka monochromatyczna; transpozycja zastanego
układu form w przestrzeni ( wielkości, barwa, walor, światło, struktura, faktura
powierzchni przedmiotów) na wartości bieli, czerni i szarości; określenie
kontrastów, rozkład mas i ciężarów elementów składowych kompozycji;
różnicowanie form pod względem wielkości, wyrazistości itp.;realizacja na formacie
50x70cm (karton lub tektura).

6

P3

Kolagrafia technika druku wypukłego; opracowanie matrycy poprzez naklejenie na
tekturę formatu 50x70cm różnych materiałów takich jak: papier, folia, tektura,
płótno, sznurek itp.; kompozycja inspirowana abstrakcyjnymi strukturami
w naturze; druk na prasie graficznej w kilku wariantach kolorystycznych;
przygotowanie matrycy w oparciu o fotografie form naturalnych

6

P4

Techniki druku wypukłego linoryt; autorskie kompozycje rysunkowe inspirowane
formami organicznymi; opracowanie projektu za pomocą narzędzi graficznych na
płycie linoleum o wymiarach 20x20cm; druk na papierze w kilku wariantach
kolorystycznych; kompozycja w formacie 100x70cm.

6
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Projekt

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

P5

Mieszane techniki rysunkowe dialogi z mistrzami; szybkie etiudy rysunkowe
w dowolnych technikach rysunkowych na formacie A3 inspirowane dziełami sztuki;
odwołanie się do mistrzów rysunku: przetworzenia motywów charakterystycznych
w twórczości wybranego artysty epok minionych (lub twórcy
współczesnego); poszukiwanie własnej formy artystycznego wyrazu i wzbogacenie
warsztatu rysunkowego poprzez analizę różnorodnych struktur rysunkowych.

6

Narzędzia dydaktyczne

N1 Studium martwej natury
N2 Korekta indywidualna
N3 Przeglad wewnetrzny i miedzysemestralny

8

Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

30

Konsultacje przedmiotowe

0

Egzaminy i zaliczenia w sesji

3

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

5

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

48

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

Sposoby oceny

Ocena podsumowująca
P1 Ocena 1
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Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Frekwencja na poziomie 80%
W1 Frekwencja na poziomie 80%
W2 Zaliczenie na podstawie jakości prac i poziomu wiedzy.
W2 Zaliczenie na podstawie ilości i jakości prac
Ocena aktywności bez udziału nauczyciela
B1 Ocena 1

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Potrafi wykonać studium natury przy widocznej pomocy prowadzącego.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Posiada podstawowe informacje na temat konstrukcji oka, złudzeń optycznych
i schematów poznawczych.

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Potrafi przedstawić własne koncepcje w formie graficznej

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-
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-

Na ocenę 5.0

Efekt kształcenia 4
Na ocenę 2.0

-

Na ocenę 3.0

Potrafi przedstawić własne koncepcje w formie graficznej

Na ocenę 3.5

-

Na ocenę 4.0

-

Na ocenę 4.5

-

Na ocenę 5.0

-
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K1_US06
K1_K07

Cel 1 Cel 2
Cel 3

P1 P2 P3 P4 P5

N1 N2 N3

P1

EK2

K1_US06
K1_K07

Cel 1 Cel 2
Cel 3

P1 P2 P3 P4 P5

N1 N2 N3

P1

EK3

K1_US06
K1_K07

Cel 1 Cel 2
Cel 3

P1 P2 P3 P4 P5

N1 N2 N3

P1

EK4

K1_K07

Cel 1 Cel 2
Cel 3

P1 P2 P3 P4 P5

N1 N2 N3

P1

11

Wykaz literatury

Literatura uzupełniająca
[1 ] Arnheim R. — Sztuka i percepcja wzrokowa, psychologia twórczego oka., Warszawa, 1978, WAiF
[2 ] Gombrich, E.H. — Sztuka i złudzenie-o psychologii przedstawiania obrazowego., Warszawa, 1981, PIW
[3 ] Zimbardo P.G. — Psychologia i życie, Kraków, 2002, PWN
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr Jan Bosak (kontakt: janbosakart@gmail.com)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr Jan Bosak (kontakt: janbosakart@gmail.com)

13

Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
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