
Zasady zdalnej weryfikacji efektów kształcenia 
Katedra Malarstwa i Rysunku dla Studentów I roku na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie 

I Pracownia Malarstwa dla studentów I roku / Katedra Malarstwa i Rysunku dla studentów I roku 

prof. Artur Winiarski 

dr Maciej Czyżewski 

 

 

Zasady zdalnej weryfikacji zakładanych efektów uczenia się/przedmiot:  

Malarstwo dla I roku 

 

 

 

W związku z zalecaną nauką zdalną zostało zaproponowane dla studentów zadanie z kompozycji z 

wyobraźni na zadany temat, jako forma poszukiwania osobistej metody wypowiadania się językiem 

malarstwa. Zadanie Moje miejsce stanowi próbę określenia, dla każdego studenta indywidualnie 

rozumianej, własnej przestrzeni realnej i poetyckiej, gdzie rzeczywistość ulega przemianie w 

transcendencję, określanej metodami twórczymi właściwymi malarstwu sztalugowemu 

realizowanemu w technice olejnej. 

 

 

Wymagania/ćwiczenia: 

1. Określenie w formie cyklu szkiców, wykonanych w dowolnej technice szkicowej (akwarela, 
gwasz, techniki rysunkowe) koncepcji zakładanego cyklu kompozycyjnego. 

2. Stworzenie cyklu prac na zadany temat (co najmniej 3 obrazy sztalugowe w technice olejnej) z 
wykorzystaniem klasycznych metod twórczych techniki olejnej na płótnie: ustalenie 
kompozycji płaszczyzn (kadr), pomiary proporcji zaobserwowanych obiektów z wyobraźni lub 
natury, budowa i konstrukcja zaobserwowanych lub wyobrażonych obiektów, stworzenie 
przestrzeni i podstawowych elementów jej budowy, stworzenie gamy barwnej, budowanie 
form malarstwa takich jak: materia, kontrasty, podobieństwa, kontur, sylweta, plama, linia, 
akcent, gest, itd., określenie światła w obrazie 

3. Podjęcie próby uświadomienia studentom czym jest samodzielny proces twórczy. 
 

 

Forma i sposób zaliczenia: 

 

Reprodukcje prac wykonanych w nauce zdalnej zreprodukowanych fotograficznie proszę nadsyłać do 

dnia 29.05.2020 na adres:  maciej.czyzewski@asp.waw.pl. Reprodukcje należy nadsyłać w formie pdf 

w rozdzielczości min 120 dpi, nie cięższych niż 20 MB. 

 

 

 

Forma zaliczenia:  

Przeglądy indywidualne z każdym ze studentów drogą komunikacji internetowej 

Przegląd egzaminacyjny:  

Przegląd egzaminacyjny na platformie google meet oraz przegląd komisyjny I Roku realizowany zgonie 

zaleceniami kierownika Katedry Malarstwa i Rysunku dla I roku w dniu 04.06.2020. 

Skala ocen regulaminowa, kryteria oceny zgodne z sylabusem pracowni. Nadesłane pliki zostaną 

zarchiwizowane na dyskach pracowników. 

 

 

 

mailto:maciej.czyzewski@asp.waw.pl


Zasady zdalnej weryfikacji efektów kształcenia 
Katedra Malarstwa i Rysunku dla Studentów I roku na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie 

II Pracownia Malarstwa dla studentów I roku /Katedra Malarstwa i Rysunku dla studentów I roku  

prof. Janusz Knorowski  

as. mgr Maja Kitajewska  

 

 

Zasady zdalnej weryfikacji zakładanych efektów uczenia się/przedmiot:  

Malarstwo dla studentów I roku  

 

 

 

Wymagania:  

W semestrze letnim dydaktyka zajęć z Malarstwa była oparta o następujące zadania:  

1. Obrazy przedstawiające najbliższe otoczenie: wnętrze, pejzaż, widok przez okno, martwą naturę, 

portrety rodzinne, itp.  

2. Od informacji do obrazu – wyjście od istniejącej już informacji  

a medialnej - (gazety, internet, bilbordy, telewizja, reklama,)  

b wizualnej - własne interpretacje zaobserwowanych informacji wizualnych  

c werbalnej – radio, muzyka, telefon, komunikacja werbalna.  

3. Rano i wieczorem lub Dzień i noc - zestaw dwóch prac o podobnym formacie lub cykl szkiców 

malarskich – zadanie prowadzi i konsultuje asystentka mgr. Maja Kitajewska  

 

 

Forma i sposób zaliczenia:  

W dniach 26 – 28 maja 2020 konsultacje (przeglądy wykonanych w semestrze letnim prac via – mail , 

rozmowy telefoniczne. Nadesłanie przez studentów prac odpowiadających powyższym zadaniom, 

wykonanych w semestrze letnim, w postaci fotograficznych reprodukcji. Reprodukcje powinny być 

przesłane do 29.05.2020 do godz. 18.00 na adresy e-mail prowadzących zajęcia:  

maja.kitajewska@asp.waw.pl , janusz.knorowski@asp.waw.pl. Reprodukcje powinny zawierać na 

dole obrazka opis pracy zawierający: tytuł pracy (opcjonalnie), technikę (obowiązkowo) i wymiary 

(obowiązkowo). Reprodukcja powinna być plikiem JPG o rozdzielczości min. 100dpi, nie cięższym niż 

1-2 MB  

 

Forma zaliczenia:  

Przesłane w powyższy sposób prace zostaną omówione i skomentowane przez prowadzących zajęcia. 

Komentarz i omówienie prac oraz podsumowanie procesu dydaktycznego z przedmiotu Malarstwo 

dla I roku, wraz z informacją o zaliczeniu ćwiczeń i dopuszczeniu do komisyjnego  

przeglądu egzaminacyjnego zostaną przesłane do studentów mailowo. Zaliczenia ćwiczeń z 

przedmiotu Malarstwo dla I roku zostaną wpisane do systemu Akademus do 03.06.2020.  

 

Przegląd egzaminacyjny:  

Przegląd odbędzie się na podstawie przesłanych przez studentów plików cyfrowych i zostanie 

przeprowadzony przez powołaną przez Dziekana Wydziału Malarstwa/Prodziekana ds. studentów 

Komisję dla studentów I roku. Spotkanie i obrady komisji odbędą się 04.06.2020 o godz. 10.00 

poprzez platformę google-meet. Oceny egzaminacyjne z przedmiotu Malarstwo dla I roku, będące 

wynikiem obrad powyższej komisji zostaną wpisane do systemu Akademus do 06.06.2020  

 

Skala ocen zgodna z obowiązującym Regulaminem studiów.  Nadesłane pliki zostaną zarchiwizowane 

na dyskach pracowników. 



Zasady zdalnej weryfikacji efektów kształcenia 
Katedra Malarstwa i Rysunku dla Studentów I roku na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie 

 

I Pracownia Rysunku dla studentów I roku / Katedra Malarstwa i Rysunku dla studentów I roku 

prof. Joanna Gołaszewska 

mgr Marcin Kozłowski 

 

 

Zasady zdalnej weryfikacji zakładanych efektów uczenia się/ przedmiot:  

Rysunek dla studentów I roku 

 

 

Wymagania/ ćwiczenia:  

1. Rysunki z natury 

2. Zadanie - "Krzyk i cisza" 

3. Zadanie - "Wnętrze" 

 

Forma i sposób zaliczenia:  

Nadesłanie do 29.05.2020 do godz. 16 na e-mail: marcin.kozlowski@cybis.asp.waw.pl prac 

wykonanych w semestrze zreprodukowanych fotograficznie. Reprodukcje należy ułożyć w 

wielostronicowy plik .pdf A4 zapisany w rozdzielczości min. 120 .dpi, nie cięższy niż 20 MB. Prace 

należy ułożyć w kolejności wykonywania ćwiczeń.  

 

 

Forma zaliczenia:  

przegląd pracowniany na platformie google-meet. Omówienie finalne 3 ćwiczeń z semestru. 

Dyskusja. 

 

 

Przegląd egzaminacyjny: 

 na podstawie plików cyfrowych, przeprowadzony przez kadrę na platformie google-meet. Następnie: 

Przegląd komisyjny I Roku, który odbędzie się na podstawie przesłanych przez studentów plików 

cyfrowych i zostanie przeprowadzony przez powołaną przez Dziekana Wydziału 

Malarstwa/Prodziekana ds. dydaktycznych Komisję dla studentów I roku. Spotkanie i obrady komisji 

odbędą się 04.06.2020 o godz. 10.00 poprzez platformę google-meet. Skala ocen regulaminowa. 

Zarchiwizowanie złożonych prac studenckich na dyskach pracowników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wm.asp.waw.pl/golaszewska-galeria/
mailto:monika.kopczewska@asp.waw.pl


Zasady zdalnej weryfikacji efektów kształcenia 
Katedra Malarstwa i Rysunku dla Studentów I roku na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie 

II Pracownia Rysunku dla studentów I roku/ Katedra Malarstwa i Rysunku dla studentów I roku  

dr hab. Arkadiusz Karapuda, profesor uczelni 

as. mgr Matylda Tracewska 

 

 

Zasady zdalnej weryfikacji zakładanych efektów uczenia się/przedmiot:  

Rysunek dla studentów I roku  

 

 

 

Wymagania/ ćwiczenia:  

W semestrze letnim dydaktyka zajęć z Rysunku była oparta o następujące zadania:  

1. „Autoportret” – szkice rysunkowe i rysunki studyjne wykonywane z natury (zadanie będące 

ekwiwalentem pracownianego, rysunkowego studium modela).  

2. „Tą drogą nikt nie idzie” – zadanie kompozycyjne w oparciu o naturę, wyobraźnię, fotografię, 

teksty kultury i osobiste doświadczenia studenta (pełny opis zadania w sylabusie przedmiotu).  

 

 

Forma i sposób zaliczenia:  

Nadesłanie przez studentów prac odpowiadających powyższym zadaniom, wykonanych w semestrze 

letnim, w postaci fotograficznych reprodukcji. Reprodukcje powinny być przesłane do 29.05.2020 do 

godz. 18.00 na adresy e-mail prowadzących zajęcia: matylda.tracewska@asp.waw.pl , 

arkadiusz.karapuda@asp.waw. pl. Reprodukcje powinny zawierać na dole obrazka opis pracy 

zawierający: tytuł pracy (opcjonalnie), technikę (obowiązkowo) i wymiary (obowiązkowo). 

Reprodukcja powinna być plikiem JPG o rozdzielczości min. 100dpi, nie cięższym niż 1-2 MB.  

 

 

Forma zaliczenia:  

Przesłane w powyższy sposób prace zostaną omówione i skomentowane przez prowadzących zajęcia. 

Komentarz i omówienie prac oraz podsumowanie procesu dydaktycznego z przedmiotu Rysunek dla I 

roku, wraz z informacją o zaliczeniu ćwiczeń i dopuszczeniu do komisyjnego przeglądu 

egzaminacyjnego zostaną przesłane do studentów mailowo do 02.06.2020, do godz. 10.00. Zaliczenia 

ćwiczeń z przedmiotu Rysunek dla I roku zostaną wpisane do systemu Akademus do 03.06.2020, do 

godz. 10.00  

 

 

Przegląd egzaminacyjny:  

Przegląd odbędzie się na podstawie przesłanych przez studentów plików cyfrowych i zostanie 

przeprowadzony przez powołaną przez Dziekana Wydziału Malarstwa/Prodziekana ds. dydaktycznych 

Komisję dla studentów I roku. Spotkanie i obrady komisji odbędą się 04.06.2020 o godz. 10.00 

poprzez platformę google-meet. Oceny egzaminacyjne z przedmiotu Rysunek dla I roku, będące 

wynikiem obrad powyższej komisji zostaną wpisane do systemu Akademus do 05.06.2020 do godz. 

18.00.  Skala ocen: zgodna z obowiązującym Regulaminem studiów. Nadesłane pliki zostaną 

zarchiwizowane na dyskach pracowników. 

 

 

 

 


