
 

KARTA PRZEDMIOTU 

I. Informacje ogólne 

1) Nazwa przedmiotu: 
SKETCHING – RYSUNEK PREZENTACYJNY 

2) Forma studiów: 
STUDIA STACJONARNE 

3) Kod przedmiotu: 
kier. – forma – tryb – nazwa przedmiotu – rodzaj zajęć – semestr/semestry 
WZ-S-L-SRP-ĆW-1,2,3,4 

4) Wydział:  
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA 

5) Kierunek: 
WZORNICTWO 

6) Profil: 
OGÓLNOAKADEMICKI 

7) Rodzaj studiów: 
DRUGIEGO STOPNIA Z TYTUŁEM MAGISTRA 

8) Nazwa jednostki uczelnianej realizującej przedmiot: 
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA 

II. Informacje o przedmiocie 

1) Semestr/y: 
1, 2, 3, 4 

2) Liczba punktów ECTS: 
SEMESTR 1: 4, SEMESTR 2: 4, SEMESTR 3: 2, SEMESTR 4: 2 

3) Poziom przedmiotu: 

ŚREDNIOZAAWANSOWANY 

4) Typ przedmiotu: 
OBOWIĄZKOWY 

5) Język wykładowy: 
POLSKI 

III. Forma zajęć 

1) Forma zajęć: 
WYKŁADY, ĆWICZENIA WARSZTATOWE 

2) Liczba godzin w semestrze: 
SEMESTR 1: 60, SEMESTR 2: 60, SEMESTR 3: 30, SEMESTR 4: 30 

3) Liczba godzin w tygodniu: 
SEMESTR 1: 4, SEMESTR 2: 4, SEMESTR 3: 2, SEMESTR 4: 2 



 

IV. Wymagania wstępne 
Brak 

V. Cele, treści merytoryczne, metody dydaktyczne, efekty uczenia się i ich weryfikacja 

1) Cel przedmiotu: 

KOD CELU 
PRZEDMIOTOWEGO 

TREŚĆ 
KOD SPEŁNIANEGO 

EFEKTU 
PRZEDMIOTOWEGO 

C01 Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności swobodnego 
kształtowania form przestrzennych poprzez rysunek. 

EP_U01 

C02 Celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności w zakresie 
komunikacji projektowej poprzez rysunek. 

 

2) Treści merytoryczne przedmiotu: 

Zajęcia polegają na konstruowaniu odręcznych rysunków perspektywicznych obiektów przestrzennych o 

różnym poziomie złożoności. 

3) Metody dydaktyczne: 
Na metody dydaktyczne składają się ćwiczenia warsztatowe, wykłady, prezentacje, konsultacje, korekty 

indywidualne i dyskusje grupowe dotyczące realizowanych zadań, ćwiczeń i prac. 

4) Kierunkowe efekty uczenia się: 

KOD EFEKTU 
KIERUNKOWEGO 

OPIS EFEKTU KIERUNKOWEGO 

K_W10 Zna i rozumie zagadnienia kompozycji, perspektywy przestrzennej oraz anatomii 
człowieka stosowane w pracach rysunkowych, malarskich, rzeźbiarskich i 
projektowych. 

K_W11 Zna i rozumie zagadnienia z zakresu psychofizjologii widzenia i percepcji. 

K_U06 Potrafi korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych wspomagających 
proces projektowania, dokonać wyboru właściwej techniki przekazu oraz realizacji 
zadania projektowego. 

K_U07 Potrafi przedstawiać koncepcję za pomocą rysunku prezentacyjnego. 

K_U21 Potrafi śledzić ciągły rozwój technik przekazu projektowego i ćwiczyć umiejętność ich 
wykorzystania w procesie ciągłego samorozwoju. 

 

5) Przedmiotowe efekty uczenia się i metody ich weryfikacji: 

WIEDZA 
zna i rozumie: 

OPIS EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO KOD EFEKTU 
PRZEDMIO-
TOWEGO 

ODNIESIENIE DO 
KIERUNKOWEGO 

EFEKTU  
UCZENIA SIĘ 

METODY WERYFIKACJI 

Zna i rozumie zasady perspektywy, 
metody wykreślania / kształtowania 
obiektów odręcznie. 

EP_W01 K_W10 Realizacja tematu 
projektowego, 
konsultacje, przegląd 
semestralny, 
końcowosemestralny. 



 

UMIEJĘTNOŚCI 
potrafi: 

OPIS EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO KOD EFEKTU 
PRZEDMIO-
TOWEGO 

ODNIESIENIE DO 
KIERUNKOWEGO 

EFEKTU  
UCZENIA SIĘ 

METODY WERYFIKACJI 

Potrafi posługiwać się podstawowymi 
narzędziami rysunkowymi. 
Potrafi posługiwać się programem 
graficznym w zakresie postprodukcji 
szkiców. 

EP_U01 K_U06 
 

Realizacja tematu 
projektowego, 
konsultacje, przegląd 
semestralny, 
końcowosemestralny. 

Potrafi przekazać idee projektowanego 
produktu, przedstawić go w kontekście 
użytkownika, wyjaśnić graficznie 
funkcjonalność i ergonomię. 

EP_U02 K_U07 
K_U21 

 

Realizacja tematu 
projektowego, 
konsultacje, przegląd 
semestralny, 
końcowosemestralny. 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
jest gotów do: 

OPIS EFEKTU PRZEDMIOTOWEGO KOD EFEKTU 
PRZEDMIO-
TOWEGO 

ODNIESIENIE DO 
KIERUNKOWEGO 

EFEKTU  
UCZENIA SIĘ 

METODY WERYFIKACJI 

- - - - 

VI. Forma i warunki zaliczenia, kryteria oceny 

1) Forma zaliczenia: 
SEMESTR 1, 2, 3, 4: ZALICZENIE Z OCENĄ 

2) Warunki zaliczenia – jeśli przedmiot jest na zaliczenie: 

frekwencja (80 % obecności na zajęciach);  
aktywność (aktywność na zajęciach, realizacja i rozumienie zadań, śródsemestralne i końcowosemestralne 
przeglądy prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.) 

3) Warunki zaliczenia z oceną – jeśli przedmiot jest na zaliczenie z oceną: 

ocena celująca – obecność studenta na zajęciach oraz wzorowa aktywność (aktywność na zajęciach, 
rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych 
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena bardzo dobra – obecność studenta na zajęciach oraz bardzo dobra aktywność (aktywność na 
zajęciach, realizacja i rozumienie zadań, śródsemestralne i końcowosemestralne przeglądy prac, zaliczenie 
pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena plus dobry – obecność studenta na zajęciach oraz dobra aktywność (aktywność na zajęciach, 
rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena dobry – obecność studenta na zajęciach, zadowalająca aktywność (aktywność na zajęciach, 
rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena plus dostateczna – obecność studenta na zajęciach i przeciętna aktywność (aktywność na zajęciach, 
rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.; 



 

ocena dostateczna – obecność studenta na zajęciach i niska aktywność (aktywność na zajęciach, rozumienie 
i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych  
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.); 
ocena niedostateczna – nieobecność studenta na 20 % zajęć lub niedostateczna aktywność (aktywność na 
zajęciach, rozumienie i realizacja zadań, jakość prac i ćwiczeń prezentowanych podczas śródsemestralnych 
i końcowosemestralnych przeglądów prac, zaliczenie pisemne, egzamin pisemny/ustny itp.) 

4) Kryteria oceniania – jeśli przedmiot jest na ocenę: 

ocena celująca – obecność studenta na zajęciach oraz wzorowe zaliczenie egzaminu końcowego; 
ocena bardzo dobra – obecność studenta na zajęciach oraz bardzo dobre zaliczenie egzaminu końcowego; 
ocena plus dobry – obecność studenta na zajęciach oraz dobre rezultaty egzaminu końcowego; 
ocena dobry – obecność studenta na zajęciach, zadowalające rezultaty egzaminu końcowego; 
ocena plus dostateczna – obecność studenta na zajęciach i przeciętny poziom zaliczenia egzaminu 
końcowego; 
ocena dostateczna – obecność studenta na zajęciach i niski poziom zaliczenia egzaminu końcowego; 
ocena niedostateczna – nieobecność studenta na 20 % zajęć lub niedostateczny poziom egzaminu 
końcowego 

VII. Obciążenie pracą, punkty ECTS 

A. Obciążenie pracą sem. I 

h 

sem. II 

h 

sem. III 

h 

sem. IV 

h 

razem 

h 

Godziny kontaktowe (udział w 
zajęciach) 

40 40 20 20 120 

Samodzielna praca studenta 
(przygotowanie do: zajęć, kolokwium, 
egzaminu; studiowanie literatury, 
przygotowanie pracy artystycznej, 
projektu, prezentacji itp.) 

20 20 10 10 60 

Razem 60 60 30 30 180 

B. Punkty ECTS      

Zajęcia z udziałem nauczyciela 
akademickiego 

3 3 1 1 8 

Zajęcia bez udziału nauczyciela 
akademickiego 

1 1 1 1 4 

Razem 4 4 2 2 12 

 

VIII. Spis zalecanych lektur 

1) Wykaz lektur podstawowych: 

• Człowiek i jego znaki Adrian Frutiger 

• Sketching - The Basics -Koos Eissen and Roselien Steur  
• Sketching product design presentation -Koos Eissen and Roselien Steur 

2) Wykaz lektur uzupełniających: - 

AUTOR OPRACOWANIA 

mgr Paweł Grajkowski 

https://lubimyczytac.pl/autor/34533/adrian-frutiger

