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Praktyki studenckie na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 

realizowane są dwutorowo jako praktyka zawodowa i plener artystyczny. Zasady realizacji 

praktyk zawodowych określa osobny Regulamin praktyk. 

 

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PRAKTYK  ZAWODOWYCH 

 

Głównym celem praktyk – pleneru jest rozwijanie wiedzy i kompetencji z zakresu twórczości 

artystycznej oraz umiejętności warsztatowych 

Praktyki – plener mogą być realizowane na terenie Kalisza lub innych miast (miejscowości) 

wyznaczonych przez organizatora, opiekuna pleneru. Przygotowanie studenta do pracy  

w plenerze wynika z treści kształcenia realizowanych w toku studiów na kierunku Edukacja 

artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. 

 

II. ORGANIZACJA I PLAN PRAKTYK - PLENERU 

 

Praktyki – plener realizowany jest obligatoryjnie w wymiarze 75 godzin na studiach  

I stopnia. Student zobowiązany jest do udziału w plenerze do końca 6 semestru – wtedy 

następuje zaliczenie z oceną (zaliczenie praktyk – pleneru  jest warunkiem dopuszczenia do 

obrony pracy licencjackiej).  

Student wybiera jeden  z plenerów jakie są w ofercie kierunku. Realizowane są plenery  

z różnych dziedzin artystycznych (z dyscyplin sztuki piękne i projektowe). O dostępności 

pleneru, jego rodzaju, terminie i założeniach studentów powiadamia jego organizator – 

nauczyciel akademicki  prowadzący plener lub opiekun praktyk podczas toku dydaktycznego. 

Zajęcia plenerowe odbywają się w terenie i mogą mieć charakter lokalny bądź wyjazdowy. 

Student jest zobligowany do realizacji zadań artystycznych wyznaczonych przez 

prowadzącego/ prowadzących  plener.  

Plener kończy się wystawą – prezentacją prac plastycznych, które podlegają ocenie 

prowadzącego plener (opiekuna pleneru). Udział w plenerze dokumentuje Karta zaliczenia 

praktyk – pleneru. 

 

 

III. CELE SZCZEGÓŁOWE  

 

1. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości w zakresie problematyki obrazowania. 

2. Poszerzanie doświadczeń związanych z obrazem i rozwijanie umiejętności posługiwania 

sie szeroko pojętym warsztatem artystycznym. 

3. Stymulowanie świadomości wizualnej przez korekty, rozmowy i dyskusje w trakcie 

realizacji prac i projektów indywidualnych. 

4. Wszechstronne rozwijanie twórczej postawy wobec otaczającego świata i problemów 

współczesności. 

5. Rozwijanie umiejętności konstruowania własnej wizji świata przez pryzmat tworzonego 

obrazu. 

 

 

 

 

 

 



IV. ZADANIA STUDENTA 

 

Student w trakcie odbywania praktyki – pleneru: 

 

1. Rozróżnia modele obrazowania i opisuje użyte w obrazie środki wyrazu plastycznego 

oraz stosowane techniki. 

2. Wybiera adekwatną technikę (lub techniki) do interpretacji treści ćwiczenia plastycznego. 

3. Interpretuje ćwiczenia wykorzystując własną wyobraźnie, intuicje i emocjonalność. 

4. Realizuje prace artystyczne tworząc cykle, szkice, notatki, etc. Zna i stosuje podstawowe 

zasady prawa autorskiego odnoszące się do twórczości artystycznej 

5. Wykorzystuje lektury i inne źródła wiedzy do budowania indywidualnego warsztatu 

artystycznego. 

6. Wykorzystuje własne doświadczenia życiowe, tożsamość, ciekawość świata do 

proponowania i rozwijania problemów artystycznych. 

7. Ocenia i wartościuje artefakty; wyraża konstruktywną krytykę szanując wypowiedzi 

artystyczne innych twórców i wykazuje adekwatną samoocenę. 

8. Otwarcie podejmuje współprace z galeriami, domami kultury, szkołami i niezależnymi 

instytucjami uczestnicząc w konkursach, wystawach, projektach etc. 

 

 

V. DOKUMENTACJA PRAKTYK – PLENERU 

 

Dokumentacja praktyk – pleneru obejmuje: 

 dokumentację zrealizowanych zadań artystycznych – fotografie prac plastycznych 

wraz z opisem założeń (w wersji elektronicznej) 

 kartę zaliczenia praktyk – pleneru 

 

Dokumentacje z praktyk – pleneru należy złożyć do 15 maja na ręce nauczyciela 

akademickiego – opiekuna praktyk na kierunku, który zalicza praktyki. 
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