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W Instytucie Sztuk Wizualnych studenci mają możliwość
kształcenia na czterech kierunkach: architektura wnętrz, grafika, malarstwo, sztuki wizualne. W strukturze jednostki znajdują się Zakłady: Architektury Wnętrz i Rzeźby, Grafiki, Malarstwa, Multimediów oraz Pracownia Historii i Teorii Sztuki.
Instytut ma rozbudowaną bazę dydaktyczną, w budynku przy
ul. Wiśniowej 10 funkcjonuje również Biblioteka Sztuki. Poszerzenie obecnej oferty programowej to m.in. współpraca
z zagranicą w ramach wyjazdów Erasmus, współpraca z interesariuszami zewnętrznymi, działalność kół naukowych oraz
galerii Instytutu, m.in.: aj-aj, EFKA, PWW.

Studia stacjonarne I stopnia
Studia 3-letnie, kończące się
uzyskaniem tytułu licencjata

rafika_

Kierunek grafika kształci w zakresie projektowania graficznego oraz
grafiki warsztatowej. Student poznaje: wszystkie klasyczne techniki
graficzne, druk cyfrowy oraz posługuje się najnowszymi technologiami
w ramach działań multimedialnych,
intermedialnych czy interdyscyplinarnych. Studia przygotowują do
samodzielnej pracy artystycznej jak
i projektowej.
Student zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy współczesnego projektanta grafiki użytkowej poprzez zajęcia z zakresu szeroko rozumianego projektowania informacji wizualnej, plakatu, ilustracji, typografii, projektowania systemów identyfikacji wizualnej,
projektowania stron www, publikacji cyfrowych, grafiki edytorskiej,
przygotowania do druku, animacji,
fotografii i multimediów.
Zajęcia z zakresu grafiki oparte są
na praktycznej podbudowie przed-

miotów ogólnoplastycznych orazteoretycznych i dbają o indywidualny rozwój studenta.
Grafika obok mocno ugruntowanej
pozycji artystycznej zyskała niezwykły potencjał komercyjny i stała się
najpopularniejszą obecnie dziedziną sztuk plastycznych. Istnieje bardzo wiele możliwości dróg rozwoju zawodowego grafika. Absolwent
kierunku grafika może znaleźć zatrudnienie m.in. w wydawnictwach,
agencjach reklamowych i projektowych, instytucjach kultury i wystawienniczych lub zajmować się
indywidualną pracą nad komercyjnymi zleceniami, jak i rozwijać samodzielną drogę artystyczną.
Grafika to studia 3-letnie kończące
się uzyskaniem tytułu licencjata, dające możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na
wszystkich uczelniach artystycznych
w Polsce.
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Studiowanie kierunku architektura
wnętrz przygotowuje do projektowania wnętrz, mebli oraz obiektów
małej architektury. Program studiów
łączy interdyscyplinarne projekty
w zakresie designu, architektury
wnętrz, wzornictwa, wystaw, wnętrz
krajobrazowych i terenów zieleni
z poznaniem praktycznych aspektów - norm budowlanych, zasad
ergonomii i konstrukcji. Program
uzupełniają realizacje zadań w pracowniach sztuk wizualnych, poznanie współczesnych zjawisk kulturowych, społecznych oraz wiedza
z zakresu historii sztuki. Równolegle
student poznaje formy prezentacji
projektów, współczesne narzędzia
projektowania komputerowego
i wizualizacji 3D, niezbędne na rynku
pracy. Kładziemy nacisk na indywi-

dualny kreatywny rozwój studentów.
W toku pracy nad projektami studyjnymi analizujemy aspekty użytkowe, społeczne, innowacyjność
rozwiązań i estetykę. Uzupełnieniem studiów jest oferta konkursów,
warsztatów projektowych, wyjazdów, współpraca z biznesem oraz
z innymi uczelniami.
Absolwent w 3-letnim cyklu studiów
licencjackich otrzymuje wstępne
przygotowanie do pracy w zawodzie projektanta, ale i do współpracy z branżami pokrewnymi. Dyplom
licencjacki daje możliwość kontynuacji w ramach studiów drugiego
stopnia w zakresie sztuk projektowych, w tym m. in. designu, wzornictwa, architektury wnętrz, sztuk
wizualnych

rchitektura_

wnętrz

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne II stopnia
Studia 3-letnie, kończące się Studia 2-letnie, kończące się
uzyskaniem tytułu licencjata uzyskaniem tytułu magistra
sztuki

sztuki_
wizualne
Program dla studiów I stopnia
zawiera 3 moduły fakultatywne
do wyboru:
• Moduł kształcenia w zakresie
alternatywnych form edukacji
• Moduł kształcenia w zakresie
mediów cyfrowych i projektowania graficznego
• Moduł kształcenia w zakresie
fotografii
Program dla studiów II stopnia
zawiera 2 moduły fakultatywne
do wyboru :
• Moduł kształcenia nauczycielskiego (wg rozporządzenia
MNiSW z dn. 17.01.2012)*
• Moduł kształcenia w zakresie
multimediów

Kierunek sztuki wizualne wyróżnia
wszechstronna oferta kształcenia
interdyscyplinarnego w zakresie
sztuki, wzbogacona możliwością
uzyskania przez studentów wiedzy
i umiejętności w zakresie specjalizacyjnych modułów fakultatywnych.
Studia stanowią połączenie ogólnohumanistycznej wiedzy o współczesnej kulturze z praktyką własnej
twórczości plastycznej (malarstwo,
grafika warsztatowa, rysunek, projektowanie graficzne, fotografia,
rzeźba, multimedia).
Absolwent I i II stopnia posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka-twórcy oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej.
Potrafi realizować i upowszechniać
różnorodne postaci przekazów wizualnych i medialnych dla celów
artystycznych, edukacyjnych i użytkowych, prowadzi zajęcia warsztatowe w zakresie sztuk plastycznych.
Absolwent posiada poznawcze oraz

praktyczne umiejętności funkcjonowania na rynku sztuki. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w: ośrodkach i instytucjach
kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej (muzeach, galeriach, domach
kultury, ogniskach plastycznych itp.)
oraz w ośrodkach promocyjnych
i reklamowych.
Wybór i ukończenie proponowanych fakultat ywnych modułów
kształcenia daje studentowi odpowiednio poszerzony zakres wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych wg oferty programowej dla
każdego modułu.**
*dla studentów kontynuujących kształcenie
nauczycielskie
**oferta szczegółowa dostępna na stronie
www ISW
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Studia na kierunku malarstwo, to
okazja dla poznania języka obrazów,
tradycji malarskiej, ale i możliwość
zrozumienia rozwoju sztuki współczesnej. Pracownie kształcą w zakresie malarstwa, ilustracji, komiksu,
fotografii, wideo, projektowania
graficznego, instalacji, concept artu,
grafitti czy obrazu w przestrzeni
publicznej. Każda z pracowni posiada swój niepowtarzalny kierunek
kształcenia, cechę która odróżnia ją
od pozostałych pracowni. Moduł
Malarstwo sztalugowe, wyposaża
studenta w umiejętności w zakresie
warsztatu i dyscypliny artystycznej
jaką jest malarstwo sztalugowe. Moduł Ilustracja i komiks to możliwość
nabycia podstawowych umiejętności pracy w zawodach, w których
ilustracja jest nieodzowną częścią.
Koncentrujemy się na kompleksowym nauczaniu różnych umiejętno-

ści, które w całości składają się na
sylwetkę malarza-ilustratora. Moduł
Działanie obrazem w przestrzeni
publicznej to możliwość nabycia
podstawowych umiejętności w zakresie tworzenia obrazów takich jak
murale, grafiiti i inne obrazy aktywne społecznie.
Dlaczego studiować malarstwo?
Studiując na kierunku malarstwo, absolwent wyposażony jest w warsztat malarski i rysunkowy oraz umiejętności kreacji artystycznej, które
pozwolą mu zaistnieć na szeroko rozumianym rynku sztuki. Dzięki przygotowanej propozycji modułów
kształcenia, w rozmaitych zakresach,
student ma możliwość rozbudowania swojej twórczości o techniki pokrewne malarstwu.
Zerknij i polub nas na: www.facebook.com/Kierunek_Malarstwo

malarstwo_
Program dla studiów I stopnia
zawiera 3 moduły fakultatywne
do wyboru:
• Moduł kształcenia w zakresie
malarstwa sztalugowego
• Moduł kształcenia w zakresie
ilustracji i komiksu
• Moduł kształcenia w zakresie
działania obrazem w przestrzeni
publicznej
projekt: Anna
Marcinkowska

