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Opis kursu (cele kształcenia)

Celem kursu jest przygotowanie studentów do wykorzystania dostępnych narzędzi grafiki 
komputerowej w ich przyszłej pracy zawodowej. 

Efekty uczenia się

Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do 
efektów dla 
specjalności

(określonych w karcie 
programu studiów dla 

specjalności)

Po zakończeniu kursu student/studentka:
.

W01: charakteryzuje podstawowe pojęcia grafiki 
komputerowej

K_WK05
W02

W02: charakteryzuje edytory graficzne oraz obszar 
ich zastosowania

K_WK05

W02
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W03: wie jak zdobyć legalne źródła graficzne dla 
własnych projektów

K_WK05

W02

Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do 
efektów dla 
specjalności

(określonych w karcie 
programu studiów dla 

specjalności)

Po zakończeniu kursu student/studentka:

U01: potrafi dobrać edytor grafiki do realizowanego 
projektu

K_UO01
W02, U04

U02: potrafi tworzyć proste projekty graficzne
K_UO01
W02, U04

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do 
efektów dla 
specjalności

(określonych w karcie 
programu studiów dla 

specjalności)
Po zakończeniu kursu student/studentka:

K01: wykorzystuje dostępne bazy grafiki do 
tworzenia własnych projektów z dbałością o 
zachowanie praw autorskich

K_KR02
K03

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 15
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Opis metod prowadzenia zajęć

Studenci pracują indywidualnie, eksperymentują z omawianymi funkcjami, biorą udział w 
dyskusji. 

Dopuszczalna jest realizacja kursu w formie zdalnej. 
Zaleca się, aby studenci pracowali na komputerach z aktualną wersją przeglądarki internetowej.

Formy sprawdzania efektów uczenia się

E
 –

 le
ar

ni
ng

G
ry

 
dy

da
kt

yc
zn

e

Ć
w

ic
ze

ni
a

 w
 

sz
ko

le

Z
aj

ęc
ia

 
te

re
no

w
e

P
ra

ca
 

la
bo

ra
to

ry
jn

a

P
ro

je
kt

 
in

dy
w

id
ua

ln
y

P
ro

je
kt

 
gr

up
ow

y

U
dz

ia
ł w

 
dy

sk
us

ji

R
ef

er
at

P
ra

ca
 

pi
se

m
na

 
(e

se
j)

E
gz

am
in

 
us

tn
y

E
gz

am
in

 
pi

se
m

ny

In
ne

W01 1 1
W02 1 1
W03 1 1
U01 1 1
U02 1
U05 1
K01 1 1

Kryteria oceny

 

Ocenę pozytywną może uzyskać student, który:

- ze szczególną dbałością o poprawność estetyczną wykona projekt plakatu, 
ulotki, wizytówki;

- wykorzysta różne narzędzia do stworzenia spójnej pracy (np. utworzy 
logotyp w programie do grafiki wektorowej, retuszuje zdjęcie w programie do 
grafiki rastrowej);

- wykaże się dbałością o prawa autorskie użytych obrazów.

Uwagi
Program zajęć opracowano na bazie darmowych aplikacji graficznych, 
możliwe jednak jest, aby na życzenie studentów przedstawiane zagadnienia 
zostały zaprezentowane na aplikacjach komercyjnych.

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

1. Wprowadzenie do grafiki komputerowej. Rodzaje grafiki, obszary zastosowania. Formaty 
plików graficznych. Elementy kompozycji graficznej.

2. Praca z systemami graficznymi na przykładzie aplikacji Canva:
 Możliwości programu.
 Praca z szablonami.
 Edycja obiektów graficznych i tekstowych.
 Publikowanie. Dobór odpowiedniego formatu.
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3. Praca z edytorem grafiki rastrowej na przykładzie aplikacji Photopea.
 Obszar roboczy programu.
 Narzędzia selekcji. Transformacje. Warstwy.
 Narzędzia malarskie. Ustawienia narzędzi.
 Narzędzia retuszu. Właściwości warstw.
 Zaawansowana edycja: teksty, ścieżki, filtry, efekty.

4. Praca z edytorem grafiki wektorowej na przykładzie aplikacji InkScape. 
 Obszar roboczy programu. 
 Obiekty. Kontur i wypełnienie.
 Ścieżki. Operacje logiczne.
 Zaawansowana edycja: teksty, deformacje, wektoryzacja.
 Zapisywanie i eksportowanie grafiki.

Wykaz literatury podstawowej

1. Wybrane fragmenty systemów pomocy omawianych aplikacji.

Wykaz literatury uzupełniającej

1. „Szkoła projektowania graficznego” Dabner David, Wydawnictwo Arkady 2019 (lub 
wydanie wcześniejsze 2010)

2. „Design dla hakerów. Sekrety genialnych projektów” David Kadavy, Helion 2012
3. Szkoła projektowania graficznego, D. Dabner, S. Calvert, A. Casey, Wydawnictwo Arkady 

2010
4. Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej - logotypy, wizytówki 

oraz papier firmowy, A. Benicewicz-Miazga, Helion Gliwice 2004
5.  “The Data Visualisation Catalogue” https://datavizcatalogue.com/index.html   
6. “The Ultimate Guide to Becoming a Great Designer Part 1 of 3” 

https://modus.medium.com/the-ultimate-guide-to-becoming-a-great-designer-part-1-of-3-
88f627233f48  

7. “The Ultimate Guide to Becoming a Great Designer Part 2 of 3” 
https://modus.medium.com/the-ultimate-guide-to-becoming-a-great-designer-part-2-of-3-
9d79f8f30703  

8. “The Ultimate Guide to Becoming a Great Designer Part 3 of 3” 
https://modus.medium.com/the-ultimate-guide-to-becoming-a-great-designer-part-3-of-3-
591816a4a4b1  

9. “Thinking with Type” http://thinkingwithtype.com/  
10. “Butterick’s Practical Typography” https://practicaltypography.com/  
11. „Kompresja stratna i bezstratna” https://zpe.gov.pl/a/wprowadzenie/DQ5t3fecq  
12. Wprowadzenie do grafiki komputerowej, Foley James D., Dam Andries, Hughes John, 

Phillips Richard, WNT 2001 
13. Podręcznik genialnych pomysłów. Od inspiracji po realizację. Smashing Magazine, 

Cameron Chapman, Helion 2012
14. Abduzeedo. Inspirujący przewodnik po świecie grafiki, Fábio Sasso, Helion 2012 
15. http://www.design-blog.pl/    

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Ilość godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 15
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Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym 10

Ilość godzin pracy 
studenta bez kontaktu z 

prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 10

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

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

15

Przygotowanie do egzaminu

Ogółem bilans czasu pracy 50

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 2
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