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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Rysunek i rzeźba III

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim
Kod przedmiotu

WA AK oIN C1 17/18

Kategoria przedmiotu

przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

1.00
4

Semestry

2

3

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów
Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Seminaria

Laboratoria

Projekty

Praktyki

4

0

0

0

30

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 kształtowanie świadomości artystycznej
Cel 2 rozwijanie umiejętności postrzegania rzeczywistości
Cel 3 rozwijanie wyobraźni przestrzennej i umiejętności warsztatowych

Kod archiwizacji: 98228ACC
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4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 zaliczenie przedmiotu " Rysunek i rzeźba" na semestrze 2

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza zna zasady komp. rzeźbiarskiej i architektoniczno-krajobrazowej oraz zasady rysunku odręcznego,
perspektywy malarskiej i teorii koloru
EK2 Umiejętności wykorzystuje rysunek odręczny dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji
o krajobrazie
EK3 Kompetencje społeczne wykorzystuje znajomość historii sztuki i wrażliwość na przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości w budowaniu własnej Postawy twórczej
EK4 Kompetencje społeczne jest zdolny do twórczego myślenia o kształtowaniu przestrzeni

6

Treści programowe
Laboratoria

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

L1

szkice i studia rysunkowe form roślinnych i innych - proporcje, forma, struktura

6

L2

szkice i studia malarskie poruszające podstawowe problemy dotyczące zjawisk
barwnych- kontrast kolorystyczny, układy monochromatyczne

8

L3

ćwiczenia kompozycyjne: statyka, dynamika, akcent, analiza i synteza formy

8

L4

praca w plenerze: szkice w różnych technikach oraz studia rysunkowe i malarskie
wybranego motywu

8

Narzędzia dydaktyczne

N1 Inne
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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

0

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

0

Opracowanie wyników

0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

30
1.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Ćwiczenie praktyczne
Ocena podsumowująca
P1 Średnia ważona ocen formujących

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 3.0

ograniczona znajomość zasad kompozycji rzeźbiarskiej
i architektoniczno-krajobrazowej oraz zasad rysunku odręcznego, perspektywy
malarskiej i teorii koloru

Na ocenę 3.5

dostateczna znajomość zasad zasad kompozycji rzeźbiarskiej
i architektoniczno-krajobrazowej oraz zasad rysunku odręcznego, perspektywy
malarskiej i teorii koloru

Na ocenę 4.0

dobra znajomość zasad kompozycji rzeźbiarskiej i architektoniczno-krajobrazowej
oraz zasad rysunku odręcznego, perspektywy malarskiej i teorii koloru
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Na ocenę 4.5

bardzo dobra znajomość zasad kompozycji rzeźbiarskiej
i architektoniczno-krajobrazowej oraz zasad rysunku odręcznego, perspektywy
malarskiej i teorii koloru

Na ocenę 5.0

wybitna znajomość zasad kompozycji rzeźbiarskiej
i architektoniczno-krajobrazowej oraz zasad rysunku odręcznego, perspektywy
malarskiej i teorii koloru
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 3.0

ograniczona umiejętność właściwego wykorzystywania rys odręcznego dla celów
analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie

Na ocenę 3.5

dostateczna umiejętność wykorzystywania rys odręcznego do celów jak wyżej

Na ocenę 4.0

dobra umiejętność właściwego wykorzystywania rys odręcznego dla celów analiz
przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie

Na ocenę 4.5

bardzo dobra umiejętność właściwego wykorzystywania rys odręcznego dla celów
analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie

Na ocenę 5.0

wybitna umiejętność wykorzystywania rysunku odręcznego dla celów analiz
przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 3.0

ograniczone wykorzystywanie znajomości historii sztuki i wrażliwości na przejawy
sztuki w otaczającej rzeczywistości w budowanie własnej postawy twórczej i jako
inspiracji własnej kreacji

Na ocenę 3.5

dostateczne wykorzystywanie znajomości historii sztuki i wrażliwości na przejawy
sztuki w otaczającej rzeczywistości w budowanie własnej postawy twórczej i jako
inspiracji własnej kreacji

Na ocenę 4.0

dobre wykorzystywanie znajomości historii sztuki i wrażliwości na przejawy
sztuki w otaczającej rzeczywistości w budowanie własnej postawy twórczej i jako
inspiracji własnej kreacji

Na ocenę 4.5

bardzo dobre wykorzystywanie znajomości historii sztuki i wrażliwości na
przejawy sztuki w otaczającej rzeczywistości w budowanie własnej postawy
twórczej i jako inspiracji własnej kreacji

Na ocenę 5.0

znakomite wykorzystywanie znajomości historii sztuki i wrażliwości na przejawy
sztuki w otaczającej rzeczywistości w budowanie własnej postawy twórczej i jako
inspiracji własnej kreacji
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 3.0

nie wystarczające zdolności do twórczego myślenia o kształtowaniu przestrzeni

Na ocenę 3.5

dostateczna zdolność do twórczego myślenia o kształtowaniu przestrzeni

Na ocenę 4.0

dobra zdolność do twórczego myślenia o kształtowaniu przestrzeni

Na ocenę 4.5

bardzo dobra zdolność do twórczego myślenia o kształtowaniu przestrzeni
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Na ocenę 5.0

10

wyróżniająca zdolność do twórczego myślenia o kształtowaniu przestrzeni

Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K1A_W06
K1A_U15
K1A_K05

Cel 3

L1 L2 L3 L4

N1

F1 P1

EK2

K1A_W06
K1A_U15
K1A_K05

Cel 3

L1 L2 L3 L4

N1

F1 P1

EK3

K1A_W06
K1A_U15
K1A_K06

Cel 1

L1 L2 L3

N1

F1 P1

EK4

K1A_W06
K1A_U15
K1A_K05

Cel 1

L1 L2 L3 L4

N1

F1 P1
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] opracowanie zbiorowe — Artysci o sztuce, Warszawa, 1969, PWN
[2 ] John Berger — Sposoby widzenia, Poznan, 1997, Rebis
[3 ] John Berger — O patrzeniu, Warszawa, 1999, Fundacja Aletheia
[4 ] Marcin Giżycki — Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Gdańsk,
2002, Słowo, obraz terytoria

Literatura uzupełniająca
[1 ] Wasyl Kandiński — Punkt i linia a płaszczyzna, Warszawa, 0, PIW
[2 ] różne opracowania — Historia Sztuki, xxxxx, 0, xxx
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
prof. art. mal. Ewa Gołogórska-Kucia (kontakt: gologorskakucia@gmail.com)

Osoby prowadzące przedmiot
1 prof Ewa Gołogórska-Kucia (kontakt: gologorskakucia@gmail.com)
2 dr hab Ryszard Grazda (kontakt: )
3 dr Marcin Baranski (kontakt: )
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

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