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Wydział, dla którego 
przedmiot jest realizowany  

Status przedmiotu Przedmiot podstawowy Stopień  I  rok II stacjonarne  

Cykl dydaktyczny Semestr zimowy Jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu 

Doskonalenie umiejętności wykonania zadań projektowych z dbałością o walory artystyczne i 
użytkowe; graficzne, malarskie i przestrzenne opracowywanie projektów, makiet, modeli. 
Przygotowanie warsztatu przyszłego projektanta i twórcy ( techniki i technologie rysunkowe, malarskie, 
rzeźbiarskie, fotograficzne). Poznanie oddziaływania kolorów, faktur, kształtów na bodźce wizualne 
(dotykowe, węchowe) i psychologiczne. Rozwijanie wrażliwości plastycznej, wyobraźni i dyspozycji 
twórczych; przygotowanie do samodzielnej wypowiedzi projektowej i artystycznej adekwatnej do 
indywidualnej wrażliwości studenta i do potrzeb przyszłych zadań. 
Właściwe wykorzystanie technik plastycznych dla celów wykonywania analiz przestrzennych i 
przekazywania informacji o krajobrazie. 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin 

Ćwiczenia: liczba godzin 45, w tym ćwiczenia terenowe: 10 

Metody dydaktyczne 
indywidualne prace rysunkowe i rzeźbiarskie związane z zadaniami projektowymi, konsultowane przez 
prowadzących zajęcia, dyskusja nad stosowanymi rozwiązaniami formalnymi 

Pełny opis przedmiotu 

Projektowanie układów kompozycyjnych opartych na obserwacji natury i elementów zaczerpniętych ze 
świata przyrody. Płaskorzeźba, unikatowa forma użytkowa. 
Budowanie kompozycji z brył i płaszczyzn o zmiennych wielkościach przez ich zwielokrotnienie lub 
kontrastowanie- ćwiczenia w komponowaniu konsekwentnym do założenia projektowego- pojęcie 
rytmu, kontrastu, kontrapunktu. Kompozycja użytkowa lub dekoracyjna w przestrzeni ogrodu, parku, 
skweru.  
Analiza i synteza- ćwiczenia w upraszczaniu kształtu ( formy geometryczne, formy organiczne). Detal 
architektoniczno- rzeźbiarski. 
Poznanie technik modelowania ręcznego, przygotowania formy, odlewów w różnych materiałach ( gips, 
ceramika, żywice epoksydowe). Przygotowanie modelu rzeźby/prototypu formy użytkowej w skali. 
Makieta usytuowania rzeźby w kontekście danego miejsca. 
Poznanie różnych możliwości interwencji artystycznych o charakterze efemerycznym w przestrzeniach 
prywatnych i publicznych. Zmysły w definiowaniu rzeźby współczesnej. Instalacje czasowe, instalacje 
świetlne, instalacje z użyciem materiałów efemerycznych, performance, happening. 
 

Wymagania formalne  
(przedmioty 
wprowadzające) 

rysunek 1, rysunek 2, grafika inżynierska 2D, geometria wykreślna, 

Założenia wstępne Przystąpienie do zajęć wymaga sprawdzenia i oceny zadanych prac wakacyjnych 

Efekty kształcenia 

01 – potrafi rozpoznać i udokumentować do celów projektowych elementy pokrycia i wyposażenia 
terenu. 
02 – potrafi zastosować w rysunku odręcznym wiedzę w zakresie matematyki i geometrii wykreślnej 
03 - umie sporządzić rysunki odręczne w konwencji aksonometrii, izometrii, rzutu cechowanego i 
perspektywy 
04 – potrafi określić zamierzenie projektowe w formie bryły rzeźbiarskiej oraz układu brył i płaszczyzn  
05 - umie posługiwać się narzędziami i technikami warsztatu artystycznego w działalności projektowej 
06 - umie wykorzystać podstawowe techniki cyfrowe do sporządzenia dokumentacji graficznej 

Sposób weryfikacji efektów 
kształcenia 

01-04 prace cząstkowe wykonywane na zajęciach oraz prace wakacyjne 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów 
kształcenia 

karta ocen i publikacja wybranych prac 

Elementy i wagi mające 
wpływ na ocenę końcową 

Zadania wykonane na ćwiczeniach 7 x 10 pt, razem 70 pt, zadanie wakacyjne 30 pt, opracowanie 
zadań wykonane w domu 3 x 15 pt, razem 45 pt. Ocena zależna od jakości wykonania zadań – ocena 
dostateczna – wszystkie zadania wykonane w stopniu dostatecznym > 75 pt, 3,5 > 90 pt, 4 > 105 pt, 
4,5 > 120 pt, 5 > 135 pt. 



 
 
 
 
 
 
 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  

 

Nr 
/symbol 
efektu 

 
Wymienione w wierszu efekty kształcenia 

 
Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 potrafi rozpoznać i udokumentować do celów projektowych elementy 
pokrycia i wyposażenia terenu. 

AK1-U01, AK1_U04 

02 potrafi zastosować w rysunku odręcznym wiedzę w zakresie matematyki i 
geometrii wykreślnej 

AK1_U03 

03 umie sporządzić rysunki odręczne w konwencji aksonometrii, izometrii, 
rzutu cechowanego i perspektywy 

AK1_U02 

04 potrafi określić zamierzenie projektowe w formie bryły rzeźbiarskiej oraz 
układu brył i płaszczyzn 

AK1_U01, AK1_U02 

05 umie posługiwać się narzędziami i technikami warsztatu artystycznego w 
działalności projektowej 

AK1_U02, AK1_U17 

06 umie wykorzystać podstawowe techniki cyfrowe do sporządzenia 
dokumentacji graficznej 

AK1_U15 

 

Miejsce realizacji zajęć Park w Starym Kampusie, pracownia rysunku, pracownia rzeźby 

Literatura podstawowa i uzupełniająca:  
1. Rylke J., Skalski J, Rokosza J., Ducki J.,: Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu", Wydawnictwo SGGW, Warszawa 

2011.  

UWAGI:    Przegląd prac i ich ocena jest publiczna. Uczestniczą w niej wszyscy studenci. Prace wyróżniające się są wystawiane na 
okresowej wystawie i publikowane. 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia 
zakładanych efektów kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS 100h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich: 

2 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia 
laboratoryjne, projektowe, itp.: 

3,8 ECTS 


