
 
KARTA PRZEDMIOTU 

 

Politechnika Białostocka 
Kierunek 
studiów ARCHITEKTURA WNĘTRZ Poziom i forma 

studiów 
stacjonarne  

drugiego stopnia 
Specjalność / 

ścieżka 
dyplomowania 

przedmiot wspólny Profil 
kształcenia praktyczny 

Nazwa 
przedmiotu 

przedmiot plastyczny do wyboru 2 
(multimedia 2) 

Kod 
przedmiotu AWMP 2114 

Rodzaj 
przedmiotu obieralny  

Formy zajęć 
i liczba godzin 

W Ć L P Ps T S Semestr II 

    36   Punkty ECTS 2 
Przedmioty 

wprowadzające – 

Cele 
przedmiotu 

Multimedialna Kreacja w Przestrzeni – Architektury i Natury. Poznanie wzajemnych zależności 
i współdziałania środków multimedialnych oraz świadome stosowanie narzędzi opartych na 
platformie analogowej i cyfrowej do kreacji artystycznej w przestrzeni rzeczywistej oraz wirtualnej 
służącej komunikacji. 1. Podstawowe możliwości łączenia różnych warsztatów i technologii 
cyfrowych w celu uzyskania spójnego przekazu artystycznego w zakresie kreacji w przestrzeni.  
Działania obejmujące obszary przestrzeni realnej jak i wirtualnej takie jak: prezentacja filmu jako 
np. multiprojekcja, mapping, video-art, VJing, performance, wykorzystujące możliwości 
multimediów oraz interaktywność komputerów i urządzeń technicznych. 2. Przygotowanie i wyko-
nanie scenopisu oraz animatyki dla potrzeb realizacji – produkcji szeroko pojętego dzieła 
multimedialnego oraz filmu cyfrowego.  

Treści 
programowe 

1.  Podstawy teorii, estetyki i technologii sztuki multimedialnej /intermedia oraz interaktywność/. 
2. Zasady przygotowania scenopisu, animatyki oraz ustnej eksplikacji w zakresie kreacji dzieła 
multimedialnego. 
3. Podstawy rejestracji obrazu cyfrowego w zakresie dzieła multimedialnego: aparat i kamera 
cyfrowa /zdjęcia poklatkowe, przechwytywanie obrazu cyfrowego on Live/. 
4. Podstawy przetwarzania obrazu cyfrowego i montażu w zakresie dzieła multimedialnego 
/edycja filmowa NLE, live processing – VJing, mapping/. 
5.  Podstawy realizacji i prezentacji dzieła multimedialnego w aspekcie audio-wizualnej synchro-
nizacji: a) multimedialny kontekst zastosowania technik multiprojekcji /w przestrzeni widowiska 
muzycznego oraz reklamy/; b) kreacja autorskiego dzieła multimedialnego z zastosowaniem 
cyfrowych technik multiprojekcji w przestrzeni. 

Metody 
dydaktyczne 

wyjaśnienie zagadnień problemowych, ćwiczenia przedmiotowe, korekta wykonywanych zadań, 
dyskusja, realizacja zadań 

Forma 
zaliczenia 

Prezentacja realizacji multimedialnej oraz scenopisu – animatyki wraz z ustną eksplikacją 
koncepcji oraz znajomości procesu realizacji.  

Symbol efektu 
uczenia się Zakładane efekty uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów uczenia się 
EU1 dysponuje szeroką wiedzą o multimedialnych zastosowaniach w 

kreacji przestrzeni A2_W02  

EU2 posługuje się współczesnymi technologiami multimedialnymi A2_U09  
EU3 potrafi dobrać odpowiednią technikę do wyznaczonego zadania A2_U03  



EU4 tworzy kompatybilną część projektu grupowego A2_U07  
EU5 przygotowuje dokumentację w wybranej technice cyfrowej A2_U13 

Symbol efektu 
uczenia się Sposoby weryfikacji efektów uczenia się 

Forma zajęć, na 
której zachodzi 

weryfikacja 
EU1 rozmowa z prowadzącym Ps 
EU2 rozmowa z prowadzącym, realizacja obiektu  Ps 
EU3 rozmowa z prowadzącym, realizacja obiektu  Ps 
EU4 realizacja obiektu Ps 
EU5 realizacja dokumentacji wykonanego zadania  Ps 

Bilans nakładu pracy studenta (w godzinach) Liczba godz. 

Wyliczenie 

Praca w pracowniach 12 x 3h = 36 
Udział w konsultacjach  5 
Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 10 

RAZEM: 51 
Wskaźniki ilościowe GODZINY ECTS 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi 
bezpośredniego udziału nauczyciela  41 1.6 

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym 51 2 

Literatura 
podstawowa 

1. Cristiano G., Kurs tworzenia storyboardów, Wydawnictwo A.B.E, Warszawa 2008.                                     
2. Gwóźdź A., Obrazy i rzeczy. Film między mediami, Universitas, Kraków 2003. 
3. Kluszczyński R.W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Rabid, 
Kraków 2002. 
4. Hopfinger M., Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej, 
Wydawnictwo Sic! Warszawa 2003. 
5. Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 
2006. 

Literatura 
uzupełniająca 

1. Kluszczyński R.W., Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, 
Instytut Kultury, Warszawa 1999. 
2. Kluszczyński R.W., Film – Sztuka Wielkiej Awangardy, PWN, Warszawa-Łódź 1990.                                 
3. Steinbrink B., Multimedia: u progu XXI wieku, Robomatic, Wrocław 1993. 
4. Wilkoszewska K., Piękno w sieci, estetyka a nowe media, Universitas, Kraków 1999. 
5. Zawojski P., Elektroniczne obrazoświaty. Między sztuką a technologią, Wydawnictwo 
Szumacher, Kielce 2000. 
6. INTERNET: www.iotacenter.org, www.visual-media.be, www.medienkustnetz.de, 
www.ubu.com, www.europafilmtreasures.eu, www.centerforvisualmusic.org, 
www.doctorhugo.org 

Jednostka 
realizująca Katedra Sztuk Projektowych  

Data opracowania 
programu 

Program 
opracował(a) 

mgr sztuki Andrzej Jacek Bronikowski  
dr sztuki Paweł Dudko 15 kwietnia 2019  

 


