Załącznik nr 5
Standardy kształcenia dla kierunku studiów:
Malarstwo
A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

I. WYMAGANIA OGÓLNE
Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin zajęć nie
powinna być mniejsza niż 4200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System)
nie powinna być mniejsza niż 300.
II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
Absolwent powinien posiadać kwalifikacje artysty malarza oraz umiejętności z zakresu
szeroko pojętej twórczości artystycznej. Powinien być przygotowany do wykonywania prac z
zakresu malarstwa sztalugowego w technologiach tradycyjnych, współczesnych i pokrewnych
oraz z wykorzystaniem intermedialnych środków przekazu. Powinien posiadać gruntowną i
szeroką wiedzę z zakresu teorii i historii malarstwa oraz historii sztuki. Powinien być
przygotowany do samodzielnej, twórczej i kreatywnej pracy indywidualnej oraz zespołowej w
obszarze kultury, sztuki i oświaty (podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia
specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie
biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia
(doktoranckich).
III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA
1. GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ
ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
Razem

godziny
450
1020
1470

ECTS
35
78
113
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2. SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA
GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA
PUNKTÓW ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
Treści kształcenia w zakresie:
1. Teorii i historii sztuki
2. Filozofii, etyki i estetyki sztuki
3. Historii malarstwa
4. Działań i struktur wizualnych
5. Analizy sztuki współczesnej
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
Treści kształcenia w zakresie:
1. Malarstwa
2. Rysunku
3. Technologii malarstwa sztalugowego
4. Technologii i technik uzupełniających warsztat
malarski

godziny

ECTS

450

35

120
105
45
120
60
1020

78

3. TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
1. Kształcenie w zakresie teorii i historii sztuki
Treści kształcenia: Problematyka idei i działań artystycznych w historii cywilizacji. Techniki,
kierunki i style od czasów paleolitu po wiek XXI. Twórczość wybitnych artystów na tle
epoki.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozpoznawania stylów kierunków i dzieł
wybitnych twórców; rozumienia sztuki dawnej i współczesnej; analizowania dzieł sztuki i
zawartych w nich sposobów obrazowania.
2. Kształcenie w zakresie filozofii, etyki i estetyki sztuki
Treści kształcenia: Podstawowe działy filozofii. Estetyka. Filozoficzne podłoże
współczesnych tendencji w estetyce. Elementy etyki.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia dziejów filozofii; rozumienia
przemian dokonujących się w filozofii; rozumienia współczesnych teorii estetycznych – w
szczególności odnoszących się do obrazu i jego percepcji; rozumienia fundamentalnych zasad
etyki ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności artysty za dzieło.
3. Kształcenie w zakresie historii malarstwa
Treści kształcenia: Malarstwo na tle historii kultury i sztuk plastycznych. Techniki, kierunki,
style i szkoły na przykładzie arcydzieł malarstwa światowego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozpoznawania epok i stylów w malarstwie;
analizowania dzieł sztuki i zawartych w nich sposobów obrazowania; znawstwa
podstawowych założeń ideowych wybitnych artystów.
4. Kształcenie w zakresie działań i struktur wizualnych
Treści kształcenia: Podstawowe problemy budowy obrazu. Wybrane zagadnienia percepcji
wzrokowej. Zasady kompozycji obrazu. Pojęcie rytmu. Akcenty postrzeżeniowe i dominanty.
Przestrzeń dwuwymiarowa i przestrzeń trójwymiarowa. Pojęcie dynamiki. Pojęcie koloru.
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Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: stosowania praktycznej i teoretycznej wiedzy
o znaczeniu, sile i działaniu poszczególnych elementów obrazu; precyzyjnego operowania
znakiem plastycznym; stosowania wiedzy z zakresu psychofizjologii widzenia.
5. Kształcenie w zakresie analizy sztuki współczesnej
Treści kształcenia: Gatunki, formy, techniki i tendencje w twórczości artystów drugiej
połowy XX i początku XXI wieku. Teorie artystyczne formułowane przez analityków i
twórców. Geneza oraz ewolucja form i kierunków na przestrzeni ostatnich 60 lat.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia idei artystycznego przekazu
najważniejszych twórców XX i XXI wieku; analizowania koncepcji plastycznej w kreacji
autonomicznych faktów artystycznych; posługiwania się językiem i nazewnictwem z zakresu
działań artystycznych i interdyscyplinarnych.
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
1. Kształcenie w zakresie malarstwa
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: stosowania teoretycznej i praktycznej wiedzy
o zasadach budowy obrazu kolorem; wykonywania – we właściwej technice i technologii –
obiektu malarskiego na podstawie: obserwacji martwej natury, studium aktu, studium
pejzażu; wykonywania dzieła według projektu rysunkowego, fotografii lub elektronicznego
zapisu; wyrażania zamierzonej idei środkami plastycznymi; posługiwania się wiedzą z
zakresu psychofizjologii widzenia kształtującą rzeczywistość malarską obrazu na
płaszczyźnie i w przestrzeni; wykonywania pracy artystycznej z zastosowaniem
współczesnych technik intermedialnych; posługiwania się językiem i nazewnictwem z
zakresu malarstwa i sztuk pięknych.
2. Kształcenie w zakresie rysunku
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: przekazywania i wyrażania najprostszymi
środkami plastycznymi efektów obserwacji natury; notowania i rejestrowania znakiem
plastycznym sytuacji i zjawisk w formie szkicu i zapisu rysunkowego; monochromatycznego
obrazowania; posługiwania się symbolem; przygotowywania koncepcji twórczej projektu
poprzedzającego realizację dzieła w innej technice i technologii; kreowania intermedialnych
faktów artystycznych.
3. Kształcenie w zakresie technologii malarstwa sztalugowego
Treści kształcenia: Materiały, substancje i narzędzia stosowane w technologii malarstwa.
Podobrazia twarde i miękkie. Grunty i techniki w malarstwie sztalugowym. Barwniki i
pigmenty. Spoiwa malarskie. Techniki malowania obrazu. Zagadnienia werniksowania.
Technologie współczesne – akryl i syntetyczne substancje chemiczne.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: przygotowywania podobrazi stosowanych w
malarstwie sztalugowym; stosowania nowoczesnych technologii i technik malarstwa
sztalugowego; wykonywania pracy malarskiej według określonych receptur zapewniających
trwałość obiektów.
4. Kształcenie w zakresie technologii i technik uzupełniających warsztat malarski
Treści kształcenia: Materiałoznawstwo z zakresu malarstwa. Narzędzia warsztatu
malarskiego. Klasyczne środki przekazu i ich ewolucja w ujęciu historycznym. Projektowanie
i budowa struktury plastycznej dzieła. Realizacja dzieła na podstawie projektu. Nowe
technologie i współczesne techniki przekazu – intermedia i multimedia.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: stosowania technologii klasycznych i
współczesnych w malarstwie; realizacji dzieła z wykorzystaniem wiedzy z zakresu: technik
malarstwa ściennego, grafiki, małych form rzeźbiarskich, tkaniny artystycznej, szkła, witrażu,
sztuki w przestrzeni publicznej, filmu animowanego, fotografii oraz działań intermedialnych
wykorzystujących zapisy cyfrowe.
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IV. PRAKTYKI
Praktyki powinny trwać nie krócej niż 3 tygodnie.
Zasady i formę odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
V. INNE WYMAGANIA
1. Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu wychowania fizycznego
– w wymiarze 60 godzin, którym można przypisać do 2 punktów ECTS; języków
obcych – w wymiarze 120 godzin, którym należy przypisać 5 punktów ECTS;
technologii informacyjnej w wymiarze 30 godzin, którym należy przypisać 2 punkty
ECTS. Treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik
informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika
menedżerska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i
przetwarzanie informacji – powinny stanowić co najmniej odpowiednio dobrany
podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego
Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – Europen Computer Driving
Licence).
2. Programy nauczania powinny obejmować treści poszerzające wiedzę ogólną w
wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin, którym przypisać należy nie mniej niż 3
punkty ECTS.
3. Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu ochrony własności
intelektualnej.
4. Zajęcia praktyczne powinny stanowić integralny element procesu kształcenia.
5. Praktyki powinny być realizowane w formie pleneru malarskiego.
6. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego
student otrzymuje 20 punktów ECTS. Praca magisterska powinna składać się z trzech
części: dzieła z zakresu malarstwa; dzieła z zakresu technik uzupełniających warsztat
malarski (ich rodzaje określa uczelnia); pisemnej pracy z zakresu historii lub teorii
sztuki.
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B. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

I. WYMAGANIA OGÓLNE
Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zajęć nie
powinna być mniejsza niż 3000. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System)
nie powinna być mniejsza niż 210.
II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu sztuk pięknych ze szczególnym
uwzględnieniem teorii i historii malarstwa. Powinien być przygotowany do posługiwania się
technologiami tradycyjnymi i współczesnymi środkami przekazu artystycznego. Powinien
posiadać wszechstronne wykształcenie – niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w
zakresie swojej dyscypliny artystycznej, zapewniającą przygotowanie do samodzielnej pracy
zawodowej. Powinien być przygotowany do wykonywania prac z zakresu malarstwa
sztalugowego oraz technik pokrewnych. Powinien umieć analizować zjawiska w obszarze
sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym. Absolwent powinien znać język obcy na
poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
Wykształcenie i przygotowanie zawodowe powinno umożliwić absolwentowi podjęcie pracy
w obszarze kultury, sztuki i oświaty (podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia
specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia
studiów drugiego stopnia.
III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA
1. GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ
ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
Razem

godziny
345
645
990

ECTS
27
49
76
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2. SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA
GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA
PUNKTÓW ECTS
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
Treści kształcenia w zakresie:
1. Teorii i historii sztuki
2. Filozofii i estetyki
3. Historii malarstwa
4. Działań i struktur wizualnych
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
Treści kształcenia w zakresie:
1. Podstaw malarstwa
2. Rysunku
3. Technologii malarstwa sztalugowego
4. Technologii i technik uzupełniających warsztat malarski

godziny

ECTS

345

27

120
60
45
120
645

49

3. TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
1. Kształcenie w zakresie teorii i historii sztuki
Treści kształcenia: Problematyka idei i działań artystycznych w historii cywilizacji. Techniki,
kierunki i style od czasów paleolitu po wiek XXI. Twórczość wybitnych artystów na tle
epoki.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozpoznawania stylów kierunków i dzieł
wybitnych twórców; rozumienia sztuki dawnej i współczesnej; analizowania dzieł sztuki i
zawartych w nich sposobów obrazowania.
2. Kształcenie w zakresie filozofii i estetyki sztuki
Treści kształcenia: Podstawowe działy filozofii. Estetyka. Filozoficzne podłoże
współczesnych tendencji w estetyce.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia dziejów filozofii; rozumienia
przemian dokonujących się w filozofii; rozumienia współczesnych teorii estetycznych – w
szczególności odnoszących się do obrazu i jego percepcji.
3. Kształcenie w zakresie historii malarstwa
Treści kształcenia: Malarstwo na tle historii kultury i sztuk plastycznych. Techniki, kierunki,
style i szkoły na przykładzie arcydzieł malarstwa światowego.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozpoznawania epok i stylów w malarstwie;
analizowania dzieł sztuki i zawartych w nich sposobów obrazowania; znawstwa
podstawowych założeń ideowych wybitnych artystów.
4. Kształcenie w zakresie działań i struktur wizualnych
Treści kształcenia: Podstawowe problemy budowy obrazu. Wybrane zagadnienia percepcji
wzrokowej. Zasady kompozycji obrazu. Pojęcie rytmu. Akcenty postrzeżeniowe i dominanty.
Przestrzeń dwuwymiarowa i przestrzeń trójwymiarowa. Pojęcie dynamiki. Pojęcie koloru.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: stosowania praktycznej i teoretycznej wiedzy
o znaczeniu, sile i działaniu poszczególnych elementów obrazu; precyzyjnego operowania
znakiem plastycznym.
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B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
1. Kształcenie w zakresie podstaw malarstwa
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: stosowania teoretycznej i praktycznej wiedzy
o zasadach budowy obrazu kolorem; profesjonalnego wykonywania – we właściwej technice i
technologii – obiektu malarskiego na podstawie: obserwacji martwej natury, studium aktu,
studium pejzażu; wykonywania dzieła na podstawie projektu rysunkowego, fotografii lub
elektronicznego zapisu; samodzielnego tworzenia układów kompozycyjnych w zakresie
malarstwa sztalugowego i technik pokrewnych.
2. Kształcenie w zakresie rysunku
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: przekazywania i wyrażania najprostszymi
środkami plastycznymi efektów obserwacji natury; notowania i rejestrowania znakiem
plastycznym sytuacji i zjawisk w formie szkicu i zapisu rysunkowego; monochromatycznego
obrazowania; posługiwania się symbolem; przygotowywania koncepcji twórczej projektu
poprzedzającego realizację dzieła w innej technice i technologii; kreowania faktów
artystycznych.
3. Kształcenie w zakresie technologii malarstwa sztalugowego
Treści kształcenia: Materiały, substancje i narzędzia stosowane w technologii malarstwa.
Podobrazia twarde i miękkie. Grunty i techniki w malarstwie sztalugowym. Barwniki i
pigmenty. Spoiwa malarskie. Techniki malowania obrazu. Zagadnienia werniksowania.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: przygotowywania podobrazi stosowanych w
malarstwie sztalugowym; stosowania nowoczesnych technologii i technik malarstwa
sztalugowego; wykonywania pracy malarskiej według określonych receptur zapewniających
trwałość obiektów.
4. Kształcenie w zakresie technologii i technik uzupełniających warsztat malarski
Treści kształcenia: Materiałoznawstwo i narzędzia warsztatu malarskiego. Klasyczne i
współczesne środki przekazu. Projektowanie i budowa struktury dzieła. Realizacja dzieła na
podstawie projektu.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: stosowania technologii klasycznych i
współczesnych; realizacji dzieła z wykorzystaniem wiedzy z zakresu: technik malarstwa
ściennego, grafiki, małych form rzeźbiarskich, tkaniny artystycznej, szkła, witrażu, sztuki w
przestrzeni publicznej, filmu animowanego, fotografii i działań intermedialnych.
IV. PRAKTYKI
Praktyki powinny trwać nie krócej niż 3 tygodnie.
Zasady i formę odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
V. INNE WYMAGANIA
1. Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu wychowania fizycznego
– w wymiarze 60 godzin, którym można przypisać do 2 punktów ECTS; języków
obcych – w wymiarze 120 godzin, którym należy przypisać 5 punktów ECTS;
technologii informacyjnej – w wymiarze 30 godzin, którym należy przypisać 2 punkty
ECTS. Treści kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik
informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika
menedżerska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i
przetwarzanie informacji – powinny stanowić co najmniej odpowiednio dobrany
podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego
Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving
Licence).
2. Programy nauczania powinny przewidywać zajęcia z zakresu ochrony własności
intelektualnej.
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3. Zajęcia praktyczne powinny stanowić integralny element procesu kształcenia.
4. Praktyki powinny być realizowane w formie pleneru malarskiego.
5. Za przygotowanie do egzaminu dyplomowego i za przygotowanie pracy dyplomowej
(jeżeli przewiduje ją program nauczania) student otrzymuje 10 punktów ECTS.
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C. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
I. WYMAGANIA OGÓLNE
Studia drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry. Liczba godzin zajęć nie powinna
być mniejsza niż 1200. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 90.
II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
Absolwent powinien posiadać kwalifikacje artysty malarza oraz umiejętności z zakresu
szeroko pojętej twórczości artystycznej. Powinien posiadać umiejętności kreatywnego
wypowiadania się o malarstwie i sztukach wizualnych. Powinien znać i rozumieć
współczesne media oraz ich funkcje i znaczenie w sztuce, kulturze i społeczeństwie. Powinien
posiadać gruntowną i szeroką wiedzę z zakresu teorii i historii malarstwa oraz historii sztuki.
Powinien umieć analizować i oceniać różne zjawiska sztuki w ujęciu historycznym i
współczesnym. Powinien być przygotowany do samodzielnej, twórczej i kreatywnej pracy w
obszarze kultury, sztuki i oświaty (podjęcie pracy w szkolnictwie wymaga ukończenia
specjalności nauczycielskiej – zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do
wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do
kontynuowania edukacji na studiach doktoranckich.
III. RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA
1. GRUPY TREŚCI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ
ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
Razem

godziny
105
375
480

ECTS
8
29
37

2. SKŁADNIKI TREŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA
GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA
PUNKTÓW ECTS
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
Treści kształcenia w zakresie:
1. Filozofii i teorii sztuki
2. Analizy sztuki współczesnej
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
Treści kształcenia w zakresie:
1. Malarstwa
2. Technik uzupełniających warsztat malarski

godziny

ECTS

105

8

45
60
375

29

9

3. TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA
A. GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
1. Kształcenie w zakresie filozofii i teorii sztuki
Treści kształcenia: Historia kształtowania się teorii sztuki jako dziedziny filozoficznej.
Filozoficzne podłoże współczesnych tendencji w sztuce i estetyce stanowiące obszar wiedzy
w zakresie teorii sztuki. Koncepcje kierunków filozofii i estetyki odnoszące się do sztuki XX
wieku. Analiza sposobów obrazowania sztuki. Najnowsze zjawiska w sztuce związane z
estetyką mediów elektronicznych.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia i znawstwa współczesnych teorii
estetycznych; analizowania programów twórców działań artystycznych i ich percepcji;
analizowania wartości estetycznych w sztukach plastycznych.
2. Kształcenie w zakresie analizy sztuki współczesnej
Treści kształcenia: Gatunki, formy, techniki i tendencje w twórczości artystów drugiej
połowy XX i początku XXI wieku. Teorie artystyczne formułowane przez analityków i
twórców. Geneza i ewolucja form i kierunków na przestrzeni ostatnich 60 lat.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozumienia idei artystycznego przekazu
najważniejszych twórców XX i XXI wieku; analizowania koncepcji plastycznej w kreacji
autonomicznych faktów artystycznych; posługiwania się językiem i nazewnictwem z zakresu
działań artystycznych i interdyscyplinarnych.
B. GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
1. Kształcenie w zakresie malarstwa
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: wyrażania środkami plastycznymi
zamierzonej idei; posługiwania się kolorem kształtującym rzeczywistość malarską obrazu na
płaszczyźnie i w przestrzeni; posługiwania się wiedzą stanowiącą podstawę twórczego
działania w kreacji artystycznej dzieła; realizacji dzieła według własnej koncepcji twórczej w
określonej technologii i technice; znawstwa klasycznych i współczesnych technik malarskich;
posługiwania się językiem i nazewnictwem z zakresu malarstwa i sztuk pięknych;
wykonywania pracy malarskiej w określonej technice malarstwa sztalugowego.
2. Kształcenie w zakresie technik uzupełniających warsztat malarski
Treści kształcenia: Zaawansowane techniki twórcze. Techniki klasyczne malarstwa i ich
ewolucja w ujęciu historycznym. Współczesne możliwości techniczne i wyrazowe elementów
budowy struktury plastycznej. Zasady i analiza procesu kształtowania dzieła.
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: stosowania technik uzupełniających warsztat
malarski; wykonywania dzieła zgodnie z zasadami i technologią uzupełniającą warsztat
malarski.
IV. INNE WYMAGANIA
Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student
otrzymuje 20 punktów ECTS.

10

