
EFEKT KSZTAŁCENIA/PRZEDMIOT Malarstwo

ROK STUDIÓW 1

ECTS 40

K_W01
ma szczegółową wiedzę dotyczącą obszarów sztuki i nauki pozwalającą na formułowanie i realizację zaawansowanych projektów i 

realizacji artystycznych w zakresie studiowanego kierunku
x

K_W03
ma wiedzę dotyczącą środków ekspresji i zaawansowane umiejętności w zastosowaniu środków wyrazu w zakresie studiowanej  

dyscypliny
x

K_W05 ma poszerzoną wiedzę dotyczącą warsztatu w zakresie studiowanej  dyscypliny x

K_W10
ma zdolność kreowania prac i projektów artystycznych o dużej oryginalności w oparciu o posiadaną wiedzę o stylach w sztuce i 

tradycjach z nimi związanych
x

K_W14 zna i rozumie wzorce będące podstawą kreacji artystycznej x

K_W15 ma wiedzę umożliwiającą swobodę kreacji i niezależności wypowiedzi artystycznej x

K_U01 posiada rozwiniętą osobowość artystyczną x

K_U03 dysponuje umiejętnościami umożliwiającymi tworzenie i realizowanie własnych koncepcji artystycznych x

K_U04 umie wykorzystywać posiadaną intuicję, emocjonalność i wyobraźnię w obszarze własnej ekspresji artystycznej x

K_U06 umie interpretować postawione zadanie w oparciu o własne twórcze motywacje i inspiracje x

K_U07 w realizacji wykazuje się umiejętnością użycia wiedzy dotyczącej elementów dzieła plastycznego x

K_U10
posiada zdolność realizacji własnych założeń koncepcyjnych wobec postawionego problemu w zakresie wybranego kierunku  

studiów
x

K_U12 posiada  umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji na etapie projektowania i realizacji prac artystycznych x

K_U20 ma umiejętności umożliwiające swobodną i niezależną artystyczną wypowiedź

K_K03
posiada zdolność działań artystycznych w zakresie szeroko pojętej kultury, podejmowania projektów o charakterze 

interdyscyplinarnym lub też wymagających współpracy z przedstawicielami innych dziedzin sztuki
x

K_K05
świadomie umie zaplanować swoją ścieżkę kariery zawodowej na podstawie zdobytych na studiach umiejętności i wiedzy, 

wykorzystując również wiedzę zdobytą w procesie ustawicznego samokształcenia
x

K_K06
posiada umiejętność krytycznej oceny własnych działań twórczych i artystycznych oraz umie poddać takiej ocenie inne 

przedsięwzięcia z zakresu kultury, sztuki i innych dziedzin działalności artystycznej
x

Lista efektów kształcenia i odpowiadających im przedmiotów możliwych do potwierdzenia jako efekty uczenia się – na kierunku Malarstwo II 

stopnia, niestacjonarne, na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki

w Krakowie w roku akademickim 2018/2019


