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Seminarium
dyplomowe
Commercial

Metody projektowe
Commercial

Metody projektowe
Social

Metody projektowe
Out of the box

Konwersatorium
Commercial

kurs wprowadzający / obowiązkowy

Seminarium
dyplomowe
Social

W 01 (W7S_WG)
Zna i rozumie etapy złożonego procesu
projektowego z obszaru projektowania
graficznego lub multimediów wraz z
elementami jego wdrożenia, oraz
możliwości jego modyfikacji w zależności
od kontekstu (etapy procesu, metody i
narzędzia projektowe).

Seminarium
dyplomowe
Out of the box

Wiedza

Konwersatorium
Social

Efekty kształcenia dla programu
kształcenia (kierunku Projektowanie
graficzne) 2 stopień studia magisterskie

Konwersatorium
Out of the box

MK_1 kształcenie ogólne

W 02 (W7S_WG)
Zna i rozumie w stopniu pogłębionym
uwarunkowania procesu projektowego
(konstrukcyjne, technologiczne, użytkowe,
estetyczne, percepcyjne, kulturowe,
rynkowe)
W 03 (P7S_WG)
Posiada pogłębioną wiedzę o metodach i
narzędziach projektowych, umożliwiające
swobodę i niezależność.

W 04 (W7S_WG)
Posiada wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin
artystycznych i w pogłębionym stopniu zna
wybrane zagadnienia oraz trendy właściwe
dla dziedziny projektowania.
W 05 (P7S_WG)
Rozumie zależności pomiędzy kontekstem
historycznym, kulturowym, społecznoekonomicznym a rozwojem dziedziny
projektowania wraz z jego etycznymi
uwarunkowaniami.
W 06 (P7S_WG)
Rozumie zależności pomiędzy
projektowaniem a wybranymi aspketami
psychologii, socjologii, antropologii kultury
i technologii.
W 07 (P7S_WG)
Zna aspekty ekonomiczne i prawne
prowadzenia działalności projektowej,
prawa autorskiego, ochrony własności oraz
wdrażania projektów, produktów, usług.
Umiejętności
U 01 (P7S_UW)
Potrafi samodzielnie lub zespole
interdyscyplinarnym przeprowadzić proces
projektowy z obszaru projektowania
graficznego lub multimediów oraz
nadzorować jego wdrożenie.

U 02 (P7S_UW)
Potrafi samodzielnie definiować problem
projektowy, opracowywać i zweryfikować
założenia projektowe, następnie świadomie
realizować je w procesie projektowym z
obszaru projektowania graficznego i
multimediów.
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Commercial
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Social
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Commercial

Seminarium
dyplomowe
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U 03 (P7S_UW)
Potrafi łączyć intuicyjne i metodyczne
podejście w pracy projektowej.
Wykorzystuje lub samodzielnie modyfikuje
metody i narzędzia projektowe do potrzeb.

Konwersatorium
Social

Efekty kształcenia dla programu
kształcenia (kierunku Projektowanie
graficzne) 2 stopień studia magisterskie

Konwersatorium
Out of the box

MK_1 kształcenie ogólne

U 04 (P7S_UW)
Potrafi umiejętnie dobierać źródła wiedzy i
informacji z nich pochodzących oraz
dokonywać analizy i syntezy tych
informacji w procesie projektowym.
U 05 (P7S_UW)
Potrafi przeprowadzić szeroką, pogłębioną
analizę kontekstów właściwych dla
projektu, w szczególności rynkowych oraz
oraz oceniać skutki jego wdrożenia.
U 06 (P7S_UW)
Potrafi opracować złożoną dokumentację
projektową, obejmującą część
prezentacyjną oraz dokumentację
wykonawczą z zakresu projektowania
graficznego i multimediów
U 07 (P7S_UW P7S_UU)
Potrafi świadomie posługiwać się
specjalistycznymi narzędziami projektanta,
adekwatnymi technologiami i technikami
oraz potrafi samodzielnie rozwijać te
kompetencje.
U 08 (P7S_UW) (P7S_UU)
Cechuje go kreatywność oraz dojrzałe i
samodzielne podejście do projektowania.
Potrafi realizować innowacyjne prace
projektowe w odpowiedzi na potrzeby
odbiorcy.
U 09 (P7S_UK)
Potrafi odpowiedzialnie podchodzić do
publicznych wystąpień. Potrafi
komunikatywnie prezentować projekty,
stosując język, terminologię i narzędzia
odpowiednie do rodzaju komunikacji i
kompetencji odbiorcy.

U 10 (P7S_UK)
Potrafi przygotowywać rozbudowane prace
pisemne z wykorzystaniem ujęć
teoretycznych i różnorodnych źródeł.
U 11 (P7S_UK)
Potrafi komunikować się ze
zróżnicowanymi kręgami odbiorców
(zarówno specjalistami z innych dziedzin
jak i z użytkownikami proponowanego
rozwiązania projektowego).
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U 12 (P7S_UK)
Posługuje się językiem obcym na poziomie
B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego oraz
specjalistyczną terminologię.

Konwersatorium
Social

Efekty kształcenia dla programu
kształcenia (kierunku Projektowanie
graficzne) 2 stopień studia magisterskie

Konwersatorium
Out of the box

MK_1 kształcenie ogólne

Kompetencje społeczne
KS 01 (P7S_KR)
Jest gotów do samodzielnego
podejmowania decyzji projektowych z
obszaru projektowania graficznego i (lub?)
multimediów
KS 02 (P7S_KR)
Jest gotów do przeprowadzania
konstruktywnej krytyki, przyjmowania
krytyki oraz krytycznej oceny posiadanej
wiedzy.
KS 03 (P7S_KR)
Jest gotów do poszukiwania i poznawania
nowych dla siebie zjawisk i łączenia
zdobytej wiedzy z własnymi
doświadczeniami.
KS 04 (P7S_KK)
Jest gotów do zarządzania złożonymi
projektami, opracowywania wyceny
projektu oraz harmonogramu prac.
KS 05 (P7_KK P7S_KO)
Jest gotów do zarządzania i pracy w
interdyscyplinarnym zespole projektowym.
KS 06 (P7_KK)
Jest gotów do kształtowania swoich
umiejętności z zakresu komunikacji
interpersonalnej i rozumie jej rolę w
procesie twórczym/projektowym. Jest
gotów do przyjmowania różnych punktów
widzenia oraz umiejętnie argumentuje i
przekonuje innych do swoich idei, celów.
KS 07 (P7S_KO P7S_KR)
Jest gotów do wypełniania roli społecznej
projektanta i rozumie społeczne, naukowe i
etyczne aspekty związane ze swoją pracą.
KS 08 (P7S_KO P7S_KR)
Jest gotów do realizowania etycznie
uzasadnionych projektów. Chce i potrafi
budować nowe narzędzia pogłębiające
wiedzę na temat potrzeb społecznych i
zrównoważonego rozwoju.
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KS 09 (P7S_KK)
Jest gotów samodzielnie uczyć się i
motywować innych do nauki nowych
umiejętności.
Konwersatorium
Out of the box
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Inclusive design
methodology

przedmioty
uzupełniające w trybie
warsztatowym

przedmioty uzupełniające w trybie cotygodniowym

Wiedza
W 01 (W7S_WG)
Zna i rozumie etapy złożonego procesu
projektowego z obszaru projektowania
graficznego lub multimediów wraz z
elementami jego wdrożenia, oraz
możliwości jego modyfikacji w zależności
od kontekstu (etapy procesu, metody i
narzędzia projektowe).

W 02 (W7S_WG)
Zna i rozumie w stopniu pogłębionym
uwarunkowania procesu projektowego
(konstrukcyjne, technologiczne, użytkowe,
estetyczne, percepcyjne, kulturowe,
rynkowe)
W 03 (P7S_WG)
Posiada pogłębioną wiedzę o metodach i
narzędziach projektowych, umożliwiające
swobodę i niezależność.

W 04 (W7S_WG)
Posiada wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin
artystycznych i w pogłębionym stopniu zna
wybrane zagadnienia oraz trendy właściwe
dla dziedziny projektowania.
W 05 (P7S_WG)
Rozumie zależności pomiędzy kontekstem
historycznym, kulturowym, społecznoekonomicznym a rozwojem dziedziny
projektowania wraz z jego etycznymi
uwarunkowaniami.
W 06 (P7S_WG)
Rozumie zależności pomiędzy
projektowaniem a wybranymi aspketami
psychologii, socjologii, antropologii kultury
i technologii.
W 07 (P7S_WG)
Zna aspekty ekonomiczne i prawne
prowadzenia działalności projektowej,
prawa autorskiego, ochrony własności oraz
wdrażania projektów, produktów, usług.
Umiejętności
U 01 (P7S_UW)
Potrafi samodzielnie lub zespole
interdyscyplinarnym przeprowadzić proces
projektowy z obszaru projektowania
graficznego lub multimediów oraz
nadzorować jego wdrożenie.

U 02 (P7S_UW)
Potrafi samodzielnie definiować problem
projektowy, opracowywać i zweryfikować
założenia projektowe, następnie świadomie
realizować je w procesie projektowym z
obszaru projektowania graficznego i
multimediów.
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Efekty kształcenia dla programu
kształcenia (kierunku Projektowanie
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Inclusive design
methodology

przedmioty
uzupełniające w trybie
warsztatowym

przedmioty uzupełniające w trybie cotygodniowym

U 03 (P7S_UW)
Potrafi łączyć intuicyjne i metodyczne
podejście w pracy projektowej.
Wykorzystuje lub samodzielnie modyfikuje
metody i narzędzia projektowe do potrzeb.

U 04 (P7S_UW)
Potrafi umiejętnie dobierać źródła wiedzy i
informacji z nich pochodzących oraz
dokonywać analizy i syntezy tych
informacji w procesie projektowym.
U 05 (P7S_UW)
Potrafi przeprowadzić szeroką, pogłębioną
analizę kontekstów właściwych dla
projektu, w szczególności rynkowych oraz
oraz oceniać skutki jego wdrożenia.
U 06 (P7S_UW)
Potrafi opracować złożoną dokumentację
projektową, obejmującą część
prezentacyjną oraz dokumentację
wykonawczą z zakresu projektowania
graficznego i multimediów
U 07 (P7S_UW P7S_UU)
Potrafi świadomie posługiwać się
specjalistycznymi narzędziami projektanta,
adekwatnymi technologiami i technikami
oraz potrafi samodzielnie rozwijać te
kompetencje.
U 08 (P7S_UW) (P7S_UU)
Cechuje go kreatywność oraz dojrzałe i
samodzielne podejście do projektowania.
Potrafi realizować innowacyjne prace
projektowe w odpowiedzi na potrzeby
odbiorcy.
U 09 (P7S_UK)
Potrafi odpowiedzialnie podchodzić do
publicznych wystąpień. Potrafi
komunikatywnie prezentować projekty,
stosując język, terminologię i narzędzia
odpowiednie do rodzaju komunikacji i
kompetencji odbiorcy.

U 10 (P7S_UK)
Potrafi przygotowywać rozbudowane prace
pisemne z wykorzystaniem ujęć
teoretycznych i różnorodnych źródeł.
U 11 (P7S_UK)
Potrafi komunikować się ze
zróżnicowanymi kręgami odbiorców
(zarówno specjalistami z innych dziedzin
jak i z użytkownikami proponowanego
rozwiązania projektowego).
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Efekty kształcenia dla programu
kształcenia (kierunku Projektowanie
graficzne) 2 stopień studia magisterskie

Inclusive design
methodology

przedmioty
uzupełniające w trybie
warsztatowym

przedmioty uzupełniające w trybie cotygodniowym

U 12 (P7S_UK)
Posługuje się językiem obcym na poziomie
B2+ Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego oraz
specjalistyczną terminologię.

Kompetencje społeczne
KS 01 (P7S_KR)
Jest gotów do samodzielnego
podejmowania decyzji projektowych z
obszaru projektowania graficznego i (lub?)
multimediów
KS 02 (P7S_KR)
Jest gotów do przeprowadzania
konstruktywnej krytyki, przyjmowania
krytyki oraz krytycznej oceny posiadanej
wiedzy.
KS 03 (P7S_KR)
Jest gotów do poszukiwania i poznawania
nowych dla siebie zjawisk i łączenia
zdobytej wiedzy z własnymi
doświadczeniami.
KS 04 (P7S_KK)
Jest gotów do zarządzania złożonymi
projektami, opracowywania wyceny
projektu oraz harmonogramu prac.
KS 05 (P7_KK P7S_KO)
Jest gotów do zarządzania i pracy w
interdyscyplinarnym zespole projektowym.
KS 06 (P7_KK)
Jest gotów do kształtowania swoich
umiejętności z zakresu komunikacji
interpersonalnej i rozumie jej rolę w
procesie twórczym/projektowym. Jest
gotów do przyjmowania różnych punktów
widzenia oraz umiejętnie argumentuje i
przekonuje innych do swoich idei, celów.
KS 07 (P7S_KO P7S_KR)
Jest gotów do wypełniania roli społecznej
projektanta i rozumie społeczne, naukowe i
etyczne aspekty związane ze swoją pracą.
KS 08 (P7S_KO P7S_KR)
Jest gotów do realizowania etycznie
uzasadnionych projektów. Chce i potrafi
budować nowe narzędzia pogłębiające
wiedzę na temat potrzeb społecznych i
zrównoważonego rozwoju.
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KS 09 (P7S_KK)
Jest gotów samodzielnie uczyć się i
motywować innych do nauki nowych
umiejętności.
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