
Zasady zdalnej weryfikacji efektów kształcenia 
Katedra Rysunku dla studentów lat II-V na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie 

I Pracownia Rysunku dla Studentów dla lat II-V / Katedra Rysunku dla lat II-V 

dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski, prof. ASP 

as. mgr Michał Szuszkiewicz 

 

 

Zasady zdalnej weryfikacji zakładanych efektów uczenia się/ przedmiot:  

Rysunek dla studentów II-IV roku 

 

 

 

Wymagania/ ćwiczenia:  

1. „Godziny, minuty, sekundy” – zadanie roczne z rysunku, kontynuacja 

2. „Czas wyjątkowy”- aneks do zadania rocznego w formie kontynuacji bądź niezależnej pracy  

 

 

Forma i sposób zaliczenia: 

Nadesłanie do 29.05.2020 do godz. 16 na e-mail: antoni.starowieyski@cybis.asp.waw.pl oraz 

michal.szuszkiewicz@cybis.asp.waw.pl prac wykonanych w semestrze zreprodukowanych 

fotograficznie lub filmowo. 

Forma prezentacji reprodukcji fotograficznych: 

a) wielostronicowy plik .pdf A4 zapisany w rozdzielczości min120 .dpi, nie cięższy niż 20 MB; opisy do 

prac w dokumencie wg wzoru: tytuł, rozmiar, technika, ew. opis pracy max. 500 znaków 

lub 

b) zdjęcia w formie jpg lub TIFF dłuższy bok w rozdzielczości min.1024 pikseli, opisy do zdjęć w mailu  

wg wzoru: tytuł, rozmiar, technika, ew. opis pracy max. 500 znaków 

Forma prezentacji dokumentacji filmowych: format pliku MP4 lub mov 

 

 

Forma zaliczenia:  

Przegląd końcowy odbywa się w formie wybranej przez studenta tzn. na platformie google-meet  lub 

w formie mailowej. Przeglądy mają charakter indywidualny. Warunkiem odbycia przeglądu na 

platformie google-meet jest wysłanie pracy w wymaganym formacie pliku na wskazane adresy 

mailowe. 

Studenci mają możliwość zaprezentowania prac na profilu pracowni na platformie Instagram. 

Samodzielne przygotowanie prezentacji na Instagramie jest nieobowiązkową formą prezentacji, ale 

będzie brane pod uwagę przy zaliczeniu semestru. 

 

 

Przegląd egzaminacyjny: 

Na platformie gogle-meet dokonany przez kadrę dydaktyczną. Skala ocen regulaminowa. 

Zarchiwizowanie złożonych prac studenckich na dyskach pracowników. 
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Zasady zdalnej weryfikacji efektów kształcenia 
Katedra Rysunku dla studentów lat II-V na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie 

 

 

 

I Pracownia Rysunku dla Studentów dla lat II-V / Katedra Rysunku dla lat II-V 

dr hab. Antoni Biberstein-Starowieyski, prof. ASP 

as. mgr Michał Szuszkiewicz 

 

 

Zasady zdalnej weryfikacji zakładanych efektów uczenia się/ przedmiot:  

Formy rysunku współczesnego dla studentów IV-V roku 

 

 

Wymagania/ ćwiczenia:  

1. Kontynuacja i realizacja indywidualnych projektów podjętych i omawianych w semestrze 

zimowym 2019/20 oraz na początku semestru letniego 2020 

2. „Godziny, minuty, sekundy” – zadanie roczne z rysunku, kontynuacja 

3. „Czas wyjątkowy”- aneks do zadania rocznego w formie kontynuacji bądź niezależnej pracy  

 

 

Forma i sposób zaliczenia: 

Nadesłanie do 29.05.2020 do godz. 16 na e-mail: antoni.starowieyski@cybis.asp.waw.pl oraz 

michal.szuszkiewicz@cybis.asp.waw.pl prac wykonanych w semestrze zreprodukowanych 

fotograficznie lub filmowo. 

 Forma prezentacji reprodukcji fotograficznych: 

a) wielostronicowy plik .pdf A4 zapisany w rozdzielczości min 120 .dpi, nie cięższy niż 20 MB; opisy do 

prac w dokumencie wg wzoru: tytuł, rozmiar, technika, ew. opis pracy max. 500 znaków 

lub 

b) zdjęcia w formie jpg lub TIFF dłuższy bok w rozdzielczości min.1024 pikseli, opisy do zdjęć w mailu  

wg wzoru: tytuł, rozmiar, technika, ew. opis pracy max. 500 znaków 

Forma prezentacji dokumentacji filmowych: format pliku MP4 lub mov 

 

 

Forma zaliczenia:  

Przegląd końcowy odbywa się w formie wybranej przez studenta tzn. na platformie google-meet  lub 

w formie mailowej. Przeglądy mają charakter indywidualny. Warunkiem odbycia przeglądu na 

platformie google-meet jest wysłanie pracy w wymaganym formacie pliku na wskazane adresy 

mailowe. 

Studenci mają możliwość zaprezentowania prac na profilu pracowni na platformie Instagram. 

Samodzielne przygotowanie prezentacji na Instagramie jest nieobowiązkową formą prezentacji, ale 

będzie brane pod uwagę przy zaliczeniu semestru. 

 

Przegląd egzaminacyjny: 

Na platformie gogle-meet dokonany przez kadrę dydaktyczną. Skala ocen regulaminowa. 

Zarchiwizowanie złożonych prac studenckich na dyskach pracowników. 
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Zasady zdalnej weryfikacji efektów kształcenia 
Katedra Rysunku dla studentów lat II-V na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie 

 

 

 

II Pracownia Rysunku dla Studentów dla lat II-V / Katedra Rysunku dla lat II-V 

prof. Tomasz Milanowski 

as. mgr Katarzyna Dyjewska 

 

 

Zasady zdalnej weryfikacji zakładanych efektów uczenia się z przedmiotu:  

Rysunek dla II-IV roku 

 

 

 

Specyfika działania pracowni zakłada indywidualne podejście do każdego studenta, ze 

szczególnym naciskiem na poszukiwanie własnego języka wypowiedzi artystycznej, eksperymenty 

formalne, otwarte i swobodne badanie pojemnego pojęcia, jakim jest „rysunek współczesny” oraz 

poszerzanie wiedzy na jego temat. 

 

 

Wymagania*: 

1. Indywidualna praca nad cyklami rysunkowymi w tempie i zakresie uzgodnionym z Prowadzącymi, 

ze szczególnym naciskiem na regularny kontakt zdalny (prezentacja skończonych prac, omawianie 

szkiców i koncepcji, możliwych rozwiązań plastycznych, a także dalszej drogi działania twórczego) 

2. Zadanie nieobowiązkowe: udział w projekcie pt. „Wystawa, której nie będzie” 

- selekcja prac pod kątem spójnej i jasnej prezentacji własnej twórczości 

- przygotowanie prac i wizualizacji do ich publicznej prezentacji w formie cyfrowej 

- opracowanie syntetycznego tekstu na temat własnej twórczości 

- analiza kontekstu wystawienniczego jako składowej rysunku współczesnego oraz nośnika jego treści 

 

 

Forma i sposób zaliczenia*: 

1. Nadesłanie do 29.05.2020 włącznie do godz. 17.00 na e-mail: katarzyna.dyjewska@asp.waw.pl 

fotograficznych reprodukcji prac wykonanych w semestrze letnim. 

2. Krótkie sprawozdanie tekstowe podsumowujące działalność rysunkową Studenta w semestrze 

letnim. 

- Indywidualne omówienie efektów pracy Studenta, ocenionych na podstawie przesłanych plików 

cyfrowych. 

- Skala ocen regulaminowa. 

- Zarchiwizowanie złożonych prac studenckich na dyskach pracowników. 

- Publiczna prezentacja katalogu z „Wystawy, której nie będzie”, będący zamiennikiem zaplanowanej 

wystawy „korytarzowej”. 

Dopuszczalne sposoby dostarczenia dokumentacji: 

- udostępnienie Prowadzącemu folderu na dysku Google. 

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

- pliki .jpg załączone w wiadomości e-mail. 

 

* Wymagania oraz sposób zaliczenia dopuszczają indywidualne wyjątki związane z brakiem dostępu 

do internetu bądź sytuacją losową. 



Zasady zdalnej weryfikacji efektów kształcenia 
Katedra Rysunku dla studentów lat II-V na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie 

 

 

 

II Pracownia Rysunku dla Studentów dla lat II-V / Katedra Rysunku dla lat II-V 

prof. Tomasz Milanowski 

as. mgr Katarzyna Dyjewska 

 

 

Zasady zdalnej weryfikacji zakładanych efektów uczenia się z przedmiotu:  

Formy rysunku współczesnego dla V roku 

 

 

 

Specyfika działania pracowni zakłada indywidualne podejście do każdego studenta, ze 

szczególnym naciskiem na poszukiwanie własnego języka wypowiedzi artystycznej, eksperymenty 

formalne, otwarte i swobodne badanie pojemnego pojęcia, jakim jest „rysunek współczesny” oraz 

poszerzanie wiedzy na jego temat. 

 

 

Wymagania*: 

1. Indywidualna praca nad cyklami rysunkowymi w tempie i zakresie uzgodnionym z Prowadzącymi, 

ze szczególnym naciskiem na regularny kontakt zdalny (prezentacja skończonych prac, omawianie 

szkiców i koncepcji, możliwych rozwiązań plastycznych, a także dalszej drogi działania twórczego) 

2. Zadanie nieobowiązkowe: udział w projekcie pt. „Wystawa, której nie będzie” 

- selekcja prac pod kątem spójnej i jasnej prezentacji własnej twórczości 

- przygotowanie prac i wizualizacji do ich publicznej prezentacji w formie cyfrowej 

- opracowanie syntetycznego tekstu na temat własnej twórczości 

- analiza kontekstu wystawienniczego jako składowej rysunku współczesnego oraz nośnika jego treści 

 

 

Forma i sposób zaliczenia*: 

1. Nadesłanie do 29.05.2020 włącznie do godz. 17.00 na e-mail: katarzyna.dyjewska@asp.waw.pl 

fotograficznych reprodukcji prac wykonanych w semestrze letnim. 

2. Krótkie sprawozdanie tekstowe podsumowujące działalność rysunkową Studenta w semestrze 

letnim. 

- Indywidualne omówienie efektów pracy Studenta, ocenionych na podstawie przesłanych plików 

cyfrowych. 

- Skala ocen regulaminowa. 

- Zarchiwizowanie złożonych prac studenckich na dyskach pracowników. 

- Publiczna prezentacja katalogu z „Wystawy, której nie będzie”, będący zamiennikiem zaplanowanej 

wystawy „korytarzowej”. 

Dopuszczalne sposoby dostarczenia dokumentacji: 

- udostępnienie Prowadzącemu folderu na dysku Google. 

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

- pliki .jpg załączone w wiadomości e-mail. 

 

* Wymagania oraz sposób zaliczenia dopuszczają indywidualne wyjątki związane z brakiem dostępu 

do internetu bądź sytuacją losową. 



Zasady zdalnej weryfikacji efektów kształcenia 
Katedra Rysunku dla studentów lat II-V na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie 

 

III Pracownia Rysunku dla Studentów dla lat II-V / Katedra Rysunku dla lat II-V 

dr hab. Piotr Wachowski 

 

 

Zasady zdalnej weryfikacji zakładanych efektów uczenia się/ przedmiot:  

Rysunek dla studentów II-IV roku 

 

 

 

Prowadzona przeze mnie, do niedawna ze Ś.P prof. Czesławem Radzkim, Pracownia Rysunku kładzie 

głównie nacisk na indywidualną, partnerską pracę ze studentami wszystkich roczników. Oprócz zajęć 

ze studium modela bardzo ważne są dla mnie wspólne dyskusje i korekty dotyczące zadań 

semestralnych na wybrany temat, gdzie głównymi czynnikami realizacji powyższych są wyobraźnia, 

wiedza i wrażliwość. Dlatego Pracownia nieustająco namawia studentów do poszerzania wiedzy z 

zakresu akademickich reguł rysowania i otwierania się na współczesne zjawiska zachodzące w sztuce 

współczesnej. 

 

Wymagania*: 

1. Indywidualna praca nad cyklami rysunkowymi w tempie i zakresie uzgodnionym z prowadzącym  

ze szczególnym naciskiem na regularny kontakt zdalny (prezentacja skończonych prac, omawianie 

szkiców i koncepcji, możliwych rozwiązań plastycznych, a także dalszej drogi działania twórczego) 

2. Zadanie semestralne: MELANCHOLIA 

- selekcja prac pod kątem spójnej i jasnej prezentacji własnej twórczości 

- przygotowanie prac i wizualizacji do ich publicznej prezentacji w formie cyfrowej 

- opracowanie syntetycznego tekstu na temat własnej twórczości 

- analiza kontekstu wystawienniczego jako składowej rysunku współczesnego oraz nośnika jego treści 

 

 

Forma i sposób zaliczenia*: 

1. Nadesłanie do 29.05.2020 włącznie do godz. 17 na adres mailowy piotr.wachowski@asp.waw.pl 

fotograficznych reprodukcji prac wykonanych w semestrze letnim.  

2. Krótkie sprawozdanie tekstowe podsumowujące działalność rysunkową Studenta w semestrze 

letnim. 

 

- Indywidualne omówienie efektów pracy Studenta, ocenionych na podstawie przesłanych plików 

cyfrowych. 

- Skala ocen regulaminowa. 

- Zarchiwizowanie złożonych prac studenckich na dyskach pracowników. 

- Publiczna prezentacja katalogu z „Melancholia”, będący zamiennikiem zaplanowanej wystawy 

„korytarzowej”. 

Dopuszczalne sposoby dostarczenia dokumentacji: 

- udostępnienie Prowadzącemu folderu na dysku Google. 

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

- pliki .jpg załączone w wiadomości e-mail. 

 

* Wymagania oraz sposób zaliczenia dopuszczają indywidualne wyjątki związane z brakiem dostępu 

do internetu bądź sytuacją losową. 

mailto:piotr.wachowski@asp.waw.p


Zasady zdalnej weryfikacji efektów kształcenia 
Katedra Rysunku dla studentów lat II-V na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie 

III Pracownia Rysunku dla Studentów dla lat IV-V / Katedra Rysunku dla lat II-V 

dr hab. Piotr Wachowski 

 

 

Zasady zdalnej weryfikacji zakładanych efektów uczenia się/ przedmiot:  

Formy rysunku współczesnego dla studentów IV-V roku 

 

 

 

Prowadzona przeze mnie, do niedawna ze Ś.P prof. Czesławem Radzkim, Pracownia Rysunku kładzie 

głównie nacisk na indywidualną, partnerską pracę ze studentami wszystkich roczników. Oprócz zajęć 

ze studium modela bardzo ważne są dla mnie wspólne dyskusje i korekty dotyczące zadań 

semestralnych na wybrany temat, gdzie głównymi czynnikami realizacji powyższych są wyobraźnia, 

wiedza i wrażliwość. Dlatego Pracownia nieustająco namawia studentów do poszerzania wiedzy z 

zakresu akademickich reguł rysowania i otwierania się na współczesne zjawiska zachodzące w sztuce 

współczesnej. 

 

 

Wymagania*: 

1. Indywidualna praca nad cyklami rysunkowymi w tempie i zakresie uzgodnionym z prowadzącym  

ze szczególnym naciskiem na regularny kontakt zdalny (prezentacja skończonych prac, omawianie 

szkiców i koncepcji, możliwych rozwiązań plastycznych, a także dalszej drogi działania twórczego) 

2. Zadanie semestralne: MELANCHOLIA 

- selekcja prac pod kątem spójnej i jasnej prezentacji własnej twórczości 

- przygotowanie prac i wizualizacji do ich publicznej prezentacji w formie cyfrowej 

- opracowanie syntetycznego tekstu na temat własnej twórczości 

- analiza kontekstu wystawienniczego jako składowej rysunku współczesnego oraz nośnika jego treści 

 

 

Forma i sposób zaliczenia*: 

1. Nadesłanie do 29.05.2020 włącznie do godz. 17 na adres mailowy piotr.wachowski@asp.waw.pl 

fotograficznych reprodukcji prac wykonanych w semestrze letnim.  

2. Krótkie sprawozdanie tekstowe podsumowujące działalność rysunkową Studenta w semestrze 

letnim. 

 

- Indywidualne omówienie efektów pracy Studenta, ocenionych na podstawie przesłanych plików 

cyfrowych. 

- Skala ocen regulaminowa. 

- Zarchiwizowanie złożonych prac studenckich na dyskach pracowników. 

Dopuszczalne sposoby dostarczenia dokumentacji: 

- udostępnienie Prowadzącemu folderu na dysku Google. 

- wielostronicowy plik .pdf A4 zapisany w rozdzielczości min. 200 .dpi, nie cięższy niż 20 MB. 

- pliki .jpg załączone w wiadomości e-mail. 

 

* Wymagania oraz sposób zaliczenia dopuszczają indywidualne wyjątki związane z brakiem dostępu 

do internetu bądź sytuacją losową. 
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Zasady zdalnej weryfikacji efektów kształcenia 
Katedra Rysunku dla studentów lat II-V na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie 

 

 

 

IV Pracownia Rysunku dla Studentów dla lat II-V / Katedra Rysunku dla lat II-V 

dr hab. Paweł Bołtryk 

as. mgr Bartłomiej Kiełbowicz 

 

 

Zasady zdalnej weryfikacji zakładanych efektów uczenia się/ przedmiot:  

Rysunek dla studentów II-IV roku 

 

 

 

Wymagania/ćwiczenia:    

1. Praca na zadany temat “Paralele” który jest ukierunkowany w taki sposób by rozwinąć   

świadomość artystyczną w kontekście społeczno-politycznym  

2. Budowanie obrazu ze zwróceniem uwagi na podstawowe zagadnienia takie jak światło,   

kolor, przestrzeń, forma i kompozycja.  

3. Ekspertymenty w ramach współczesnych technik rysunkowo graficznych, kolażu, dekolażu i 

łączenia różnych technik jak rysunek i fotografia.  

  

  

Forma i sposób zaliczenia:   

Nadesłanie do 29.05.2020 do godz. 16 na e-mail: bartlomiej.kielbowicz@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 20MB.  

 

 

Forma zaliczenia:  

przegląd pracowniany na platformie google-meet, w grupach. Omówienie finalne ćwiczeń z 

semestru. Dyskusja.  

 

Przegląd  egzaminacyjny na podstawie plików cyfrowych, przeprowadzony przez kadrę na platformie 

google-meet.    

 

 Skala ocen regulaminowa. Zarchiwizowanie złożonych prac  studenckich na dyskach pracowników.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zasady zdalnej weryfikacji efektów kształcenia 
Katedra Rysunku dla studentów lat II-V na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie 

 

 

 

IV Pracownia Rysunku dla Studentów dla lat II-V / Katedra Rysunku dla lat II-V 

dr hab. Paweł Bołtryk 

as. mgr Bartłomiej Kiełbowicz 

 

 

Zasady zdalnej weryfikacji zakładanych efektów uczenia się/ przedmiot:  

Formy rysunku współczesnego dla studentów IV-V roku 

 

 

 

Wymagania/ćwiczenia:    

1. Rozwijanie krytycznego podejścia do rzeczywistości i samodzielna praca artystyczna nad 

proponowaną przez studenta koncepcją.  

2. Budowanie obrazu w sposób dojrzały ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwijanie 

artystycznej świadomości w kontekście społeczno politycznym.  

  

  

Forma i sposób zaliczenia: 

Nadesłanie do 29.05.2020 do godz. 16 na e-mail: bartlomiej.kielbowicz@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 20MB.  

 

 

Forma zaliczenia:  

przegląd pracowniany na platformie google-meet, w grupach. Omówienie finalne ćwiczeń z 

semestru. Dyskusja.  

 

Przegląd egzaminacyjny na podstawie plików cyfrowych, przeprowadzony przez kadrę na platformie 

google-meet.  Skala ocen regulaminowa. Zarchiwizowanie złożonych prac studenckich na dyskach 

pracowników.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zasady zdalnej weryfikacji efektów kształcenia
Katedra Rysunku dla studentów lat II-V na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie

V Pracownia Rysunku dla Studentów dla lat II-V / Katedra Rysunku dla lat II-
V
dr hab. Michał Borys, prof. ASP
dr hab. Mikołaj Dziekański, adiunkt

Zasady zdalnej weryfikacji zakładanych efektów uczenia się/ przedmiot: 
Rysunek dla studentów II i III roku

Wymagania/ ćwiczenia: 
1. Patrz pod nogi,

lub
2. Autoportret – studium, stylizacja, interpretacja.

Rysunek dla studentów IV roku

1. Realizacja własnych projektów rysunkowych / cykli prac rysunkowych

Forma i sposób zaliczenia: 
Nadesłanie do 29.05.2020 do godz. 16 na e-mail: michal.borys@asp.waw.pl  
mikolaj.dziekanski@asp.waw.pl prac wykonanych w semestrze letnim, 
zreprodukowanych fotograficznie. Reprodukcje należy ułożyć w wielostronicowy 
plik .pdf A4 zapisany w rozdzielczości min. 120 .dpi. (jedna reprodukcja na stronę,
w przypadku dyptyków, tryptyków i poliptyków - również w zestawieniu na 
osobnej stronie). Prace należy ułożyć w kolejności logicznej i chronologicznej.
(Do prac praktycznych wymagany jest krótki opis teoretyczny (ok. 1500 znaków) 
- „Moje rozumienie rysunku” - wprowadzający nas w poruszane przez Państwa 
zagadnienia oraz rozwiązywane problemy rysunkowe.)

Forma zaliczenia: 
Na podstawie przeglądów prac w trybie zdalnym i postępów w procesie edukacji 
w semestrze letnim.
Przegląd egzaminacyjny: na podstawie nadesłanych plików cyfrowych, 
przeprowadzony przez kadrę na platformie google meet. O wynikach przeglądu 
oraz uzyskanej ocenie studenci zostaną poinformowani drogą mailową. Skala 
ocen regulaminowa. Zarchiwizowanie złożonych prac studenckich na dyskach 
pracowników / publikacja reprodukcji wybranych prac na stronie internetowej.

mailto:michal.borys@asp.waw.pl
mailto:mikolaj.dziekanski@asp.waw.pl


Zasady zdalnej weryfikacji efektów kształcenia
Katedra Rysunku dla studentów lat II-V na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie

VI Pracownia Rysunku dla Studentów dla lat II-V / Katedra Rysunku dla lat 
II-V
dr hab. Michał Borys, prof. ASP
dr hab. Mikołaj Dziekański, adiunkt

Zasady zdalnej weryfikacji zakładanych efektów uczenia się/ przedmiot: 
Rysunek dla studentów II roku

Wymagania/ ćwiczenia: 
1. detal (interpretacja rysunkowa gotowego produktu),
2. Patrz pod nogi,
3. Autoportret – studium, stylizacja, interpretacja.

Forma i sposób zaliczenia: 
Nadesłanie do 29.05.2020 do godz. 16 na e-mail: michal.borys@asp.waw.pl  
mikolaj.dziekanski@asp.waw.pl prac wykonanych w semestrze letnim, 
zreprodukowanych fotograficznie. Reprodukcje należy ułożyć w wielostronicowy 
plik .pdf A4 zapisany w rozdzielczości min. 120 .dpi. (jedna reprodukcja na stronę,
w przypadku dyptyków, tryptyków i poliptyków - również w zestawieniu na 
osobnej stronie). Prace należy ułożyć w kolejności logicznej i chronologicznej.
(Do prac praktycznych wymagany jest krótki opis teoretyczny (ok. 1500 znaków) 
- „Moje rozumienie rysunku” - wprowadzający nas w poruszane przez Państwa 
zagadnienia oraz rozwiązywane problemy rysunkowe.)

Forma zaliczenia:
Na podstawie przeglądów śród semestralnych (w tym przeglądów w trybie 
zdalnym) i postępów w procesie edukacji w semestrze letnim.
Przegląd egzaminacyjny: na podstawie nadesłanych plików cyfrowych, 
przeprowadzony przez kadrę na platformie google meet. O wynikach przeglądu 
oraz uzyskanej ocenie studenci zostaną poinformowani drogą mailową. Skala 
ocen regulaminowa. Zarchiwizowanie złożonych prac studenckich na dyskach 
pracowników / publikacja reprodukcji wybranych prac na stronie internetowej.
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