
PWSW w Przemyślu. 
Instytut Humanistyczno-Artystyczny. Projektowanie Graficzne. 

ANEKSY DO KARTY ZAJĘĆ (SYLABUS) 
	  
  Zajęcia i ich usytuowanie w harmonogramie realizacji programu 
 

1.Jednostka prowadząca kierunek studiów Instytut Humanistyczno-Artystyczny 

2. Nazwa kierunku studiów Projektowanie Graficzne 

3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 

4. Profil studiów praktyczny 

5. Poziom kształcenia  studia I stopnia 

6. Nazwa zajęć Liternictwo i typografia 

7. Kod zajęć PG K01 

8. Poziom/kategoria zajęć Zajęcia kształcenia kierunkowego(zkk) 

9. Status przedmiotu Obowiązkowy 

10. Usytuowanie zajęć w harmonogramie 
realizacji zajęć Semestr I,II,III 

11. Język wykładowy polski 

12.Liczba punktów ECTS 7- 2/2/3 pt. ECTS  

13. Koordynator zajęć Dr Andrzej Rułka 

14. Odpowiedzialny za realizację zajęć Dr Andrzej Rułka 
 
2. Metody weryfikacji efektów uczenia się /w odniesieniu do poszczególnych efektów/ 
 

Symbol 
efektu 
uczenia 
się 

Forma weryfikacji 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny Kolokwium Projekt Sprawdzian 

wejściowy Sprawozdanie Inne 
 

Dostosowanie do 
kształcenia na 

odległość 

W_01    x   Rozmowa 
indywidualna 

Konsultacje i ocena 
efektów uczenia się 
online- przy użyciu 
narzędzi 
informatycznych. 

W_02 

 

  X   Rozmowa 
indywidualna 

Konsultacje i ocena 
efektów uczenia się 
online- przy użyciu 
narzędzi 
informatycznych 

W_03 

 

  X   Rozmowa 
indywidualna 

Konsultacje i ocena 
efektów uczenia się 
online- przy użyciu 
narzędzi 
informatycznych 

U_01 

 

  X   Przegląd 
prac 

Realizacja projektu i 
rejestracja efektów 
uczenia się oraz 
ocena dokonań 
podsumowująca 
efekty uczenia się 



na odległość 
prowadzona z 
wykorzystaniem 
technologii 
informatycznych. 

U_02 

 

  X   Przegląd 
prac 

Realizacja projektu i 
rejestracja efektów 
uczenia się oraz 
ocena dokonań 
podsumowująca 
efekty uczenia się 
na odległość 
prowadzona z 
wykorzystaniem 
technologii 
informatycznych. 

U_03 

 

  X   Przegląd 
prac 

Realizacja projektu i 
rejestracja efektów 
uczenia się oraz 
ocena dokonań 
podsumowująca 
efekty uczenia się 
na odległość 
prowadzona z 
wykorzystaniem 
technologii 
informatycznych. 

K_01 

 

  X   Przegląd 
prac 

Realizacja projektu i 
rejestracja efektów 
uczenia się oraz 
ocena dokonań 
podsumowująca 
efekty uczenia się 
na odległość 
prowadzona z 
wykorzystaniem 
technologii 
informatycznych. 

K_02 

 

  X   Przegląd 
prac 

Realizacja projektu i 
rejestracja efektów 
uczenia się oraz 
ocena dokonań  
podsumowująca 
efekty uczenia się 
na odległość 
prowadzona z 
wykorzystaniem 
technologii 
informatycznych. 

 
 
3. Narzędzia dydaktyczne 
 

Symbol Forma zajęć 

N 1 
• Wykład wprowadzający do zagadnień związanych z liternictwem i typografią połączony z 

prezentacją dzieł sztuki przy wykorzystaniu uczelnianej platformy zdalnego nauczania lub 
innego narzędzia informatycznego do synchronicznego kontaktu online.  

N 2 
Projekt artystyczny 
Konsultacje w trakcie realizacji pracy, indywidualne omówienie zadania i ocena efektów 
uczenia się online- przy użyciu narzędzi informatycznych 

N 3 
• Całościowy przegląd dokonań, podsumowanie pracy (ustalany indywidualnie z każdym 

studentem), przeprowadzony na uczelnianej platformie zdalnego nauczania lub za pomocą 
innego narzędzia informatycznego ( wiedeokonferencja, konferencja internetowa, 
synchroniczny kontakt online). 

 
 
4. Ocena osiągniętych efektów uczenia się uzyskanych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość  
 



4.1. Zmiany w sposobie oceny w związku z dostosowaniem do kształcenia zdalnego 
 
Ocena formująca 

F1 Ocena za realizację projektu 1 w sem. I 
F2 Ocena za realizację projektu 2 w sem. I 
F3 Ocena za realizację projektu 3 w sem. I 
F4 Ocena za realizację projektu 4 w sem. I 
F5 Ocena za realizację projektu 5 w sem. I 
F6 Ocena za realizację projektu 6 w sem. II 
F7 Ocena za realizację projektu 7 w sem. II 
F8 Ocena za realizację projektu 8 w sem. II 
F9 Ocena za realizację projektu   9 w sem. III 
F10 Ocena za realizację projektu 10 w sem. III 
F11 Ocena za realizację projektu 11 w sem. III 
F12 Ocena za realizację projektu 12 w sem. III 

 
Ocena podsumowująca 

P1 Zaliczenie z oceną za semestr I na podstawie oceny F1, F2, F3, F4, F5 ( średnia zwykła) 
Przegląd i ocena przy wykorzystaniu uczelnianej platformy zdalnego nauczania lub innego 
wskazanego komunikatora. 

P2 Zaliczenie z oceną za semestr II na podstawie oceny F6, F7, F8 ( średnia zwykła)  Przegląd i 
ocena przy wykorzystaniu uczelnianej platformy zdalnego nauczania lub innego wskazanego 
komunikatora. 

P3 Ocena z egzaminu za semestr III na podstawie oceny F9, F10,F11, F12 ( średnia zwykła). 
Prezentacja prac i egzamin  przeprowadzony przy wykorzystaniu uczelnianej platformy zdalnego 
nauczania lub innego wskazanego komunikatora. 

 
 
 
 Odpowiedzialny za zajęcia:                                                      Dyrektor Instytutu: 
 
 
 
 
Przemyśl, dnia………………………….                          



 


