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EFEKTY KSZTAŁCENIA 

 DLA KIERUNKU STUDIÓW  
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 

 

poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

profil kształcenia ogólnoakademicki 

tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta licencjat  
 

 

1. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia z uzasadnieniem 
Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych sytuuje się w Obszarze kształcenia w zakresie 
sztuki i realizuje wszystkie efekty kształcenia w tym obszarze. Absolwent kierunku posiada wiedzę oraz 
umiejętności wykwalifikowanego plastyka – twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika 
i animatora kultury współczesnej. Jest przygotowany do podjęcia i realizacji różnorodnych przekazów 
wizualnych i medialnych do celów artystycznych, edukacyjnych, poznawczych i użytkowych. Przygotowany 
jest do podjęcia pracy zawodowej w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej; mass-
mediach; strukturach promocyjnych i reklamowych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności 
nauczycielskiej. 
 
2. Efekty kształcenia 
 

Objaśnienie oznaczeń: 
K (przed podkreślnikiem)  – kierunkowe efekty kształcenia 
W  – kategoria wiedzy w efektach kształcenia 
U  – kategoria umiejętności w efektach kształcenia 
K (po podkreślniku)  – kategoria kompetencji społecznych  
01, 02, 03 i kolejne  – numer efektu kształcenia 

Symbol 
 

Efekty kształcenia dla kierunku studiów 
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  

 
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów edukacja 

artystyczna w zakresie sztuk plastycznych absolwent: 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia w 
obszarze 

kształcenia w 
zakresie 

sztuki 

 WIEDZA  

Wiedza o realizacji prac artystycznych 

K_W01 Formułuje pojęcia i terminy związane z dyscyplinami artystycznymi A1_W10 

K_W02 Objaśnia budowę dzieła plastycznego: rodzaje i zasady kompozycji na 
płaszczyźnie i w przestrzeni A1_W10 

K_W03 Wskazuje środki ekspresji i umiejętności warsztatowe pokrewnych dyscyplin 
artystycznych A1_W10 

Wiedza i rozumienie kontekstu sztuk plastycznych 

K_W04 Tłumaczy podstawowe linie rozwojowe w dziejach poszczególnych dyscyplin 
artystycznych i zna publikacje na ten temat A1_W11 

K_W05 Zna podstawowe style w sztuce  ich tradycje twórcze  i chronologię A1_W12 

K_W06 Tłumaczy konteksty kulturowe, społeczne, religijne i polityczne sztuki i rozpoznaje 
związki pomiędzy dziełem sztuki a refleksją teoretyczną i myślą estetyczną na 

A1_W11 
A1_W12 
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przestrzeni wieków 

K_W07 Charakteryzuje główne kierunki rozwoju i zjawiska sztuki współczesnej A1_W11 
A1_W12 

K_W08 
Wymienia i charakteryzuje rodzaje technik i technologii malarskich, rysunkowych, 
graficznych i rzeźbiarskich; opisuje ich zastosowanie uwzględniając historyczne 
uwarunkowania i wskazuje na ich mistrzowskie realizacje 

A1_W13 

K_W09 
Posiada wiedzę na temat możliwości zastosowania eksperymentalnych 
technologii z obszaru kreacji artystycznej, takich jak: środki audiowizualne, 
działania performatywne, zapis video i inne 

A1_W13 

K_W10 Posiada wiedzę o funkcjonowaniu rynku sztuki, marketingu i obiegu sztuki we 
współczesnej kulturze A1_W14 

K_W11 Zna podstawowe aspekty prawa autorskiego A1_W14 

K_W12 Zna różne formy  współczesnej kultury artystycznej i struktury działania instytucji 
kultury i sztuki A1_W14 

K_W13 Objaśnia podstawy teoretyczne geometrii, perspektywy, systemów barwnych i 
sposoby ich artystycznego wykorzystania A1_W15 

K_W14 Wskazuje na powiązania pomiędzy sztuką a dziedzinami takimi jak historia sztuki, 
psychologia, filozofia A1_W15 

Wiedza pedagogiczna* 

K_W15* Zna system oświatowy i formy edukacji plastycznej szkolnej i pozaszkolnej A1_W16 

K_W16* Posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i metodyki edukacji plastycznej, popartą 
doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystaniu A1_W16 

K_W17* Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie 
procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się A1_W16 

 UMIEJĘTNOŚCI  

Umiejętności ekspresji artystycznej 

K_U01 Projektuje, tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne w oparciu o wiedzę, 
doświadczenie i wyobraźnię A1_U14 

K_U02 Posiada umiejętności potrzebne do wyrażenia swoich koncepcji artystycznych A1_U14 

K_U03 Wykorzystuje wiedzę z zakresu teorii barw, optyki i innych elementów teorii 
sztuki, nauki i techniki w realizacji własnych koncepcji artystycznych A1_U14 

Umiejętności realizacji prac artystycznych 

K_U045 Wykorzystuje warsztat artystyczny i odpowiednie narzędzia, dostosowując je do 
wybranych obszarów swej działalności plastycznej A1_U15 

K_U05 
Posiada sprawność manualną i warsztatową w dyscyplinach artystycznych i 
projektowych: malarstwo, rzeźba, rysunek, grafika warsztatowa, fotografia, 
multimedia, tkanina unikatowa, grafika żurnalowa, projektowanie graficzne, 
ceramika 

A1_U15 

K_U06 Stosuje tradycyjne i współczesne techniki i technologie odpowiednio dobrane do 
zadania plastycznego A1_U16 

K_U07 Stosuje wiedzę z zakresu współczesnych mediów i intermediów A1_U16 
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K_U08 Samodzielnie decyduje o projektach własnych prac artystycznych i sposobach ich 
realizacji A1_U17 

K_U09 Wykorzystuje we własnych realizacjach wiedzę o percepcji przekazów 
wizualnych, ikonosferze i otoczeniu wizualnym człowieka A1_U17 

Umiejętność pracy w zespole 

K_U10 Współtworzy i uczestniczy w wystawach, prezentacjach, akcjach artystycznych, 
zbiorowych i indywidualnych A1_U18 

K_U11 Współdziała z innymi osobami w realizacji projektów artystycznych A1_U18 

K_U12 Stosuje różnorodne metody współpracy w ramach upowszechniania kultury 
wizualnej A1_U18 

K_U13 Jest przygotowany do pracy zawodowej i współdziałania w ramach zespołów w 
instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej A1_U18 

Umiejętności warsztatowe 

K_U14 Posiada umiejętności warsztatowe pozwalające na realizację własnych koncepcji 
artystycznych A1_U19 

K_U15 Posługuje się bogatym językiem wizualnym (problemy kompozycji plastycznej: 
barwa, linia, faktura, przestrzeń, rytm, kształt, światło, bryła) A1_U19 

K_U16 Posiada umiejętność określania proporcji i umiejętności charakteryzowania formy 
plastycznej poprzez syntezę i selekcję form obserwowanych w naturze A1_U19 

K_U17 Potrafi, samodzielnie pracując rozwijać swoje umiejętności warsztatowe A1_U20 

K_U18 Opanował umiejętności efektywnego ćwiczenia technik artystycznych A1_U20 

Umiejętność kreacji artystycznej 

K_U19 Wykorzystuje różnorodne koncepcje stylistyczne do realizacji własnych działań 
artystycznych A1_U21 

K_U20 Potrafi wykorzystywać wyobraźnię, intuicję i emocje w realizacji własnych zadań 
artystycznych A1_U21 

Umiejętności werbalne 

K_U21 Wykorzystuje w podstawowym zakresie warsztat naukowy do przygotowania prac 
pisemnych i wystąpień ustnych na temat różnych dziedzin twórczości plastycznej A1_U22 

K_U22 Analizuje różnorodne dzieła sztuki i motywy artystyczne, dokonuje analizy 
stylistyczno – porównawczej, analizuje teksty źródłowe z zakresu sztuki, estetyki A1_U22 

K_U23 Wyszukuje i zdobywa samodzielnie wiedzę z zakresu historii sztuki i sztuki 
współczesnej, analizuje, ocenia, selekcjonuje i użytkuje zdobyte informacje A1_U22 

K_U24 Zna język obcy na poziomie wymaganym  dla studiowanego kierunku – B2 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego A1_U23 

K_U25 Pozyskuje i informacje z literatury przedmiotu oraz innych źródeł, także w języku 
angielskim 

A1_U22 
A1_U23 

Umiejętności w zakresie publicznych prezentacji 

K_U26 Prezentuje publicznie własne dokonania twórcze zgodnie z obowiązującymi przy 
tym formami zachowań A1_U24 
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Umiejętności pedagogiczne* 

K_U27* Jest przygotowany do pracy w zawodzie nauczyciela plastyki w szkołach A1_U25 

K_U28* Wykorzystuje różnorodne metody dydaktyczne A1_U25 

K_U29* 

Posiada umiejętności niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego 
przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości 
uczniów 

A1_U25 

K_U30* 
Wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu 
pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod 
pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów 

A1_U25 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

Niezależność 

K_K01 Jest świadomy potrzeby ciągłego dokształcania się i samodzielnego zdobywania 
wiedzy A1_K01 

K_K02 Samodzielnie kształtuje i rozwija własne upodobania kulturalne A1_K01 

K_K03 Samodzielnie zbiera, analizuje, argumentuje i interpretuje krytycznie informacje A1_K02 

K_K04 Właściwie organizuje pracę twórczą i edukacyjną A1_K02 

K_K05 Samodzielnie podejmuje niezależne prace A1_K02 

Uwarunkowania psychologiczne 

K_K06 Jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności, 
twórczego myślenia i twórczej pracy A1_K03 

K_K07 
Potrafi adaptować się do zmiennych okoliczności, kontrolować własne 
zachowania, przezwyciężać stres i lęk podczas publicznych prezentacji swych 
dokonań twórczych 

A1_K03 

K_K08 Jest zdolny do rozwiązywania problemów i elastycznego myślenia A1_K03 

Krytycyzm 

K_K09 
Dokonuje oceny i samooceny własnych realizacji artystycznych, wartościuje 
artefakty, wyraża konstruktywną krytykę szanując wypowiedzi artystyczne innych 
twórców 

A1_K04 

Komunikacja społeczna 

K_K10 
Prezentuje swoje dokonania artystyczne podejmując współpracę z ośrodkami 
kultury, placówkami oświatowymi i niezależnymi instytucjami, wykazując się 
umiejętnościami pracy zespołowej, organizacyjnymi i negocjacyjnymi, 

A1_K05 

K_K11 Korzysta z różnorodnych technik komunikowania się – także technologii 
informacyjnych A1_K05 
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K_K12* 

Komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi 
podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi 
w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten 
proces; charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, 
refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności 

A1_K05 

Ochrona własności przemysłowej i prawa autorskiego 

K_K13 Zna i stosuje przepisy dotyczące praw autorskich i ochrony własności 
intelektualnej A1_K06 

 

* oznacza efekty kształcenia dla tych studentów, którzy wybiorą  nieobligatoryjną specjalność nauczycielską /do wyboru 
przez studentów/ 


