
Uniwersytet Medyczny 
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 
WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU 

 
Nazwa kierunku  

 
 

Studia 
Podyplomowe  
Arteterapii 

Poziom i forma 
studiów 

Studia 
podyplomowe 

niestacjonarne 

Nazwa przedmiotu 
Grafika. Zaj ęcia 

warsztatowe 
Kod przedmiotu 

PSA_
16 

Punkty 
ECTS 

4 

Jednostka realizująca 
Wydział Nauk o 

Zdrowiu 

Osoba odpowiedzialna 
(imię, nazwisko, e-mail,        

nr tel. służbowego) 

mgr Aurelia Nowak 
nowakaurelia@gmail.com 

609830789 

Rodzaj przedmiotu obowiąz
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20 

Rodzaj zajęć 
i liczba 
godzin 

Wykłady 
- 

Seminaria 
- 

Ćwiczenia 
20 

Obszar kształcenia Medyczny (elementy społecznego, humanistycznego, sztuki) 
Warunki wst ępne Podstawowa wiedza z zakresu Psychoterapii, Wprowadzenia do arteterapii i 

Pedagogiki twórczości.  
(zaliczenie w/w przedmiotów przed rozpoczęciem zajęć z przedmiotu Grafika. 
Zajęcia warsztatowe) 

Cel kształcenia • Poznanie podstawowych metod i technik graficznych. 
• Poznanie podstawowych pojęć do opisu prac graficznych.  
• Poznanie funkcji i roli terapii poprzez grafikę jako szczególnej formy 

pomocy psychoterapeutycznej.  
• Kształtowanie umiejętności sprawnego oraz swobodnego "poruszania 

się" w obszarze fachowej literatury przedmiotu oraz opanowanie 
umiejętności właściwego dobru technik graficznych spełniających 
funkcję terapeutyczną.  

• Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie motoryki 
małej i dużej, formowanie ruchów precyzyjnych.   

• Aktywizacja umysłowa, podjęcie wysiłku analizy relacji 
wewnątrzgrupowych. 

• Poznanie struktury i metod tworzenia. 
• Kształtowanie umiejętności określania dynamiki i potrzeb 

psychologicznych danej jednostki/grupy na płaszczyźnie terapii poprzez 
grafikę. 

• Aktywne uczestnictwo w zajęciach jako praktyczna forma nauki terapii 
poprzez grafikę. 

• Kształtowanie umiejętności w zakresie podstawowych technik 
graficznych. 

Treści programowe • Wstęp do historii grafiki 
              Przedstawienie historycznego rozwoju grafiki oraz analiza dyscypliny 

• Wstęp do technik graficznych 
              Podstawowa wiedza na temat różnych technik graficznych 

• Ćwiczenie w technice linorytu: 
               Ja idealne – ja realne – ja powinnościowe 

• Ćwiczenia na wielkoformatowym papierze 
• Relacja między pacjentem a terapeutą 

              Wizualizacja relacji na dużych arkuszach papieru przy użyciu technik  
graficznych 

• Obraz grupy. Grupowe ćwiczenie mające na celu przedstawienie obrazu 
grupy poprzez obrysowywanie wzajemnie swoich ciał. Poszerzenie 
rozumienia grafiki jako dziedziny artystycznej. 

              Budowanie relacji między uczestnikami ćwiczenia 
• Zastosowania grafiki w terapii 

Formy i metody 
dydaktyczne 

elementy wykładu, pokaz, ćwiczenia warsztatowe, dyskusja dydaktyczna, 
eksponowanie prac; 

Formy i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną 
 
Warunki zaliczenia: aktywny udział w zajęciach, realizacja wszystkich ćwiczeń 
warsztatowych 

Literatura podstawowa Strzemiński Władysław, Teoria widzenia, Kraków 1958.  
Arnheim Rudolf, Sztuka i percepcja wzrokowa, Warszawa 1954.  
Arnheim Rudolf, Myślenie wzrokowe. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011.  
Hockney David, Wiedza tajemna. Sekrety technik malarskich Dawnych Mistrzów, 
Universitas, Kraków 2006.  



Czarnocka Krystyna, Półtora wieku grafiki polskiej, Wiedza Powszechna, 
Warszawa 1962.  
Werner Jerzy, Technika i technologia sztuk graficznych, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1972.  
Oliva Clara, Catafal Jordi, Techniki graficzne, Wydawnictwo ARKADY, 
Warszawa 2005.  
Malý Zbyněk, Techniki graficzne dla każdego, Grupa Wydawnicza README, 
Warszawa 2007.  
Jurkiewicz Andrzej, Podręcznik metog grafiki artystycznej. Roman Artymowski 
(opracowanie i poszerzenie). Arkady, Warszawa 1975.  
Poprzęcka Maria, Inne obrazy, Gdańsk 2008.  
Belting Hans, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Kraków 2007.  
Belting Hans, Obraz i jego media. Próba antropologiczna, „Artium Quaestiones”, 
2000, t. XI.  
Berger John, O patrzeniu, Warszawa 1999.  
Berger John, Sposoby widzenia, Warszawa 2008.  
Doerner Max, Materiały malarskie i ich zastosowanie, Arkady, Warszawa 1975.   
Gage John, Kolor i kultura, Universitas, Kraków 2008.    
Rzepińska Maria, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego,  Arkady, 
Warszawa 2009.  

Literatura uzupełniaj ąca Logotypy http://www.logodesignlove.com/ 
http://www.logolounge.com/ 
 Identyfikacjawizualna 
http://identitydesigned.com/ http://www.underconsideration.com/brandnew/ 
http://www.mr-cup.com/blog.html http://idsgn.org/ 
http://www.septemberindustry.co.uk/ http://www.smashingmagazine.com/ 
Magazyn 2+3d http://www.2plus3d.pl/ 
Typo Pracownia http://www.typo.com.pl/ 
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu http://uap.edu.pl/ 

Przedmiotowe efekty 
kształcenia Efekty kształcenia 

Odniesienie 
do 

kierunkowy
ch efektów 
kształcenia 

Odniesienie 
do 

obszarowych 
efektów 

kształcenia 
PSA_16_PW1 

 
 
 
 
 

PSA_16_PW2 
 
 
 
 
 

 
PSA_16_PW3 

 
 
 
 
 
 
 

PSA_16_PW4 
 

Zna i rozumie teoretyczne podstawy i zasady 
stosowane w terapii poprzez malarstwo. Potrafi 
opisać i wymienić rodzaje, techniki i style 
malarskie oraz przedstawić ich uzasadnienie w 
stosowaniu w terapii poprzez grafikę. 
 
Wykazuje znajomość języka wizualnego; wie w 
jaki sposób terapeuta może wykorzystać jego 
przewagę nad językiem werbalnym. Potrafi 
nawiązać terapeutyczną relację interpersonalną z 
podopiecznym, rodziną/opiekunem i grupą 
społeczną 
 
Wykazuje znajomość problemów 
indywidualnych i społecznych wynikających z 
niepełnosprawności, przewlekłej choroby, 
patologii społecznej; charakteryzuje cechy 
poszczególnych podopiecznych i wiedzę tą 
wykorzystuje stosując odpowiednie metody i 
techniki pracy w terapii poprzez grafikę. 
 
Zna i rozumie relacje zachodzące pomiędzy 
człowiekiem, jego aktywnością twórczą a 
środowiskiem; odpowiednio dobiera techniki 
graficzne do potrzeb terapeutycznych danej 
jednostki 

K_W08 
 
 
 
 
 

K_U03 
 
 
 
 
 
 

K_W04, 
K_W55 

 
 
 
 
 
 

K_W09 

H1A_W03 
H1A_W05 
A1_W13 
A1_W15 

 
 

A2_W12 
 
 
 
 
 
 

M1_W04, 
S1A_W05 

 
 
 
 
 
 

S1A_W04, 
S1A_W05 

 

PSA_16_PU1 
 
 
 
 
 
 
 

PSA_16_PU2 

Posiada umiejętności techniczne, ruchowe i 
manualne pozwalające na planowanie, 
organizację i realizację terapii poprzez grafikę, 
poprzez rozwijanie koordynacji wzrokowo-
ruchowej, kształtowanie motoryki małej, 
formowanie ruchów precyzyjnych, aktywizację 
umysłową podopiecznych i grup społecznych. 
 
Potrafi rozpoznać mocne i słabe strony 

K_U01 
 
 
 
 
 
 
 

K_U07 

M1_U11 
 
 
 
 
 
 
 

M1_U05 



 
 
 
 
 
 

PSA_16_PU3 
 
 
 
 
 

PSA_16_PU4 
 

podopiecznego oraz zaprojektować dla niego 
różnorodne aktywności z zakresu terapii poprzez 
grafikę,  wykorzystując jednocześnie różnorodną 
paletę form arteterapeutycznych, takich jak 
muzykoterapia czy choreoterapia.  
 
Potrafi rozwijać w rzeczywistości projekty 
arteterapeutyczne w aspekcie aktywizowania 
podopiecznego lub grupy społecznej jest 
przygotowana do współdziałania i pracy z 
innymi osobami w ramach prac zespołowych 
 
Posiada umiejętność prezentowania w formie 
ustnej wyników własnych działań i analiz 
podczas zajęć z terapii poprzez grafikę. 

 
 
 
 
 
 

K_U16 
 
 
 
 
 

K_U20 

 
 
 
 
 
 

A1_U18 
 
 
 
 
 

M1_U13, 
S1A_U03, 
S1A_U10 

PSA_16_PK1 
 
 
 
 
 
 
 

PSA_16_PK2 
 

Bierze odpowiedzialność za działania własne i 
właściwie organizuje pracę własną oraz 
aktywności podopiecznych w ramach terapii 
tekstem poprzez odpowiedni dobór techniki i 
gatunków literackich i/lub  paraliterackich, 
odpowiednie łączenie ich z takimi elementami 
jak ruch, muzyka, oddziaływanie poprzez kolor. 
 
Jest zdolna do efektywnego wykorzystania: 
wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności 
twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie 
rozwiązywania problemów, zdolności 
elastycznego myślenia, adaptowania się do 
nowych i zmieniających się okoliczności oraz 
umiejętności kontrolowania własnych zachowań 
i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również 
sprostania warunkom związanym z publicznymi 
występami lub prezentacjami. 

K_K10 
 
 
 
 
 
 
 

K_K12 

M1_K07 
 
 
 
 
 
 
 

A1_K03 
 

 
Bilans nakłady pracy 

słuchacza 

Godziny kontaktowe z nauczycielem 
akademickim 

20  

Udział w wykładach -  

Udział w seminariach 
-  

Udział w ćwiczeniach 20  

Samodzielna praca słuchacza 20  

Przygotowanie do seminariów/ ćwiczeń 20  

Łączny nakład pracy słuchacza 
60 4 

Wskaźniki ilo ściowe 
 

Liczba 
godzin 

Liczba ECTS 

 Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 
wymagającymi bezpośredniego udziału 
nauczyciela 

40  

 Nakład pracy słuchacza związany z zajęciami 
o charakterze praktycznym 

40  

Metody weryfikacji efektu kształcenia  
Nr efektu kształcenia Formujące Podsumowujące 

PSA_16_PW1, 
PSA_16_PW2 
PSA_16_PW3, 
PSA_16_PW4 

Ocena przygotowania do zajęć seminaryjnych 

 

PSA_16_PU1, PSA_16_PU2, 
PSA_16_PU3, PSA_16_PU4 
PSA_16_PK1, PSA_16_PK2 

 
Zaliczenie praktyczne 

Data opracowania 
programu 

10.11.2013 r. Program opracował 
Aurelia Nowak 

 


