
 
 
 
 

Uchwała Nr 59/2016/IX 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 15 grudnia 2016 r. 

w sprawie określenia efektów kształcenia  
dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie 

prowadzonych przez Wydział Podstaw Techniki 

 Na podstawie art. 8a ust. 1 i art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz 
§ 27 ust. 2 pkt 4 Statutu Politechniki Lubelskiej Senat u c h w a l a,  
co następuje: 
 

§ 1. 
 

Senat Politechniki Lubelskiej określa efekty kształcenia dla studiów 
podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych 
przez Wydział Podstaw Techniki, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez rektora 
Politechniki Lubelskiej. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 



 

 

 Załącznik 
do Uchwały Nr 59/2016/IX 

Senatu Politechniki Lubelskiej 
z dnia 15 grudnia 2016 r.  

 

 

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów podyplomowych 

1) Nazwa studiów podyplomowych: 
Grafika komputerowa w technice i reklamie. 

2) Forma studiów:  
niestacjonarne. 

3) Wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą 
się efekty kształcenia: 
dziedzina nauki: nauki techniczne, nauki matematyczne; 
dyscyplina naukowa: informatyka, matematyka, budowa i eksploatacja 
maszyn. 

4) Ogólne cele kształcenia oraz uprawnienia nabyte przez absolwentów 
studiów: 

Oferta studiów podyplomowych „Grafika komputerowa w technice  
i reklamie” skierowana jest do absolwentów dowolnego kierunku studiów 
posiadających dyplom ukończenia studiów licencjackich, inżynierskich lub 
magisterskich, interesujących się grafiką komputerową i multimediami. 
Program skierowany jest do osób zainteresowanych nabyciem kompetencji 
z zakresu projektowania graficznego i modelowania 3D, prepressu, 
animacji komputerowej, obróbki fotografii i drukowania przestrzennego 
3D. Od kandydata wymagana jest sprawność w posługiwaniu się 
komputerem, natomiast nie jest wymagana umiejętność programowania.  

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej 
grafiki komputerowej i umiejętności wykorzystania jej w praktyce do 
realizacji różnego rodzaju zagadnień technicznych oraz form reklamowych 
w przestrzeni publicznej i internetowej. W trakcie zajęć praktycznych 
słuchacze nabędą umiejętności posługiwania się nowoczesnymi 
narzędziami i oprogramowaniem w zakresie grafiki komputerowej. 

Celem studiów jest przekazanie szczegółowej wiedzy z zakresu: 

 tworzenia komputerowego rysunku technicznego i modelowania, 

 przygotowania materiałów do druku 3D, 

 tworzenia i przetwarzania zaawansowanej grafiki rastrowej  
i wektorowej, 

 obsługi programów do edycji grafiki rastrowej i wektorowej, 

 rozwiązywania wybranych problemów edycji obrazu, 

 przygotowania grafiki do druku i do publikacji w postaci cyfrowej, 



 

 

 tworzenia animacji, 

 praktycznego wykorzystania standardowych narzędzi 
informatycznych wspomagających prace graficzne. 

Po ukończeniu studiów podyplomowych „Grafika komputerowa  
w technice i reklamie” absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy  
w firmach zajmujących się sporządzaniem dokumentacji technicznej 
i modelowaniem, zajmujących się drukiem 3D, dokonujących obróbki 
obrazów cyfrowych, wykonujących animacje, realizujących zadania 
dotyczące tworzenia i edycji multimediów, przygotowujących materiały 
poligraficzne do druku oraz w działach marketingu i agencjach 
reklamowych w charakterze grafika. 

 
5) Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych 

celach i efektach kształcenia prowadzonych w Uczelni: 

Inne programy studiów podyplomowych w Politechnice Lubelskiej nie 
odnoszą się bezpośrednio w zakresie osiąganych celów i efektów 
kształcenia do takiego połączenia dyscyplin naukowych: informatyki, 
matematyki oraz budowy i eksploatacji maszyn. 

 



 

 

Tabela efektów kształcenia dla studiów podyplomowych 
„Grafika komputerowa w technice i reklamie” 

 

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych:  
„Grafika komputerowa w technice i reklamie” 

Osoba posiadająca kwalifikacje uzyskane po ukończeniu  
studiów podyplomowych: 

Wiedza 

GKwTiR_W01 

ma usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę na temat 
zaawansowanych technik CAD/CAM/CAE 
wspomagających proces projektowania, wytwarzania i prac 
inżynierskich 

GKwTiR_W02 

posiada wiedzę dotyczącą podstaw rysunku technicznego, 
tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej, modelowania 
przestrzennego, matematycznej obróbki obrazu, 
drukowania 3D oraz projektowania części maszyn  
i urządzeń 

GKwTiR_W03 
posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie technologii  
i materiałów stosowanych w grafice reklamowej, 
wydawniczej, interaktywnej oraz rozwoju tych dziedzin 

GKwTiR_W04 
ma wiedzę z zakresu animacji komputerowej oraz 
zaawansowanych narzędzi i technik projektowania 
graficznego, wizualnego i multimedialnego 

GKwTiR_W05 

ma wiedzę na temat projektowania obiektów graficznych 
dla potrzeb biznesu (m.in. wizytówki, logotypy, broszury, 
plakaty), materiałów graficznych przeznaczonych  
do tworzenia aplikacji i stron internetowych oraz 
matematycznej wizualizacji w dydaktyce szkolnej 

GKwTiR_W06 

posiada wiedzę dotyczącą uzgadniania założeń 
projektowych, możliwości realizacyjnych i tworzenia 
projektów graficznych oraz aspektów finansowych  
i prawnych związanych z tymi procesami 

GKwTiR_W07 

ma wiedzę z zakresu doboru technologii  
do przygotowywanego materiału graficznego, w tym 
materiału reklamowego; posiada wiedzę na temat technik 
cyfrowych procesów graficznych i obróbki obrazu, a także 
rodzaju druku 



 

 

Umiejętności 

GKwTiR_U01 

posiada podstawowe umiejętności wykonywania rysunków 
technicznych części maszyn i urządzeń, a także posługuje 
się umiejętnościami w zakresie modelowania 
przestrzennego z wykorzystaniem systemów 
komputerowego wspomagania projektowania  
i wytwarzania 

GKwTiR_U02 
posługuje się programami graficznymi CAD, CAM, CAE 
oraz narzędziami do przetwarzania grafiki rastrowej, 
wektorowej i prezentacyjnej 

GKwTiR_U03 
potrafi wykonać model i przygotować go do wydruku 3D 
za pomocą programu typu slicer oraz dokonać wydruku 

GKwTiR_U04 
umie wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu grafiki 
komputerowej w realizacji konkretnych zadań 
projektowych 

GKwTiR_U05 
umie przygotować projekt do druku z uwzględnieniem 
wybranej techniki poligraficznej 

GKwTiR_U06 

posiada umiejętności w zakresie projektowania obiektów 
graficznych dla potrzeb biznesu (m.in. wizytówki, 
logotypy, broszury, plakaty), przygotowania materiałów 
graficznych przeznaczonych do tworzenia aplikacji i stron 
internetowych oraz matematycznej wizualizacji  
w dydaktyce szkolnej 

GKwTiR_U07 
potrafi umiejętnie wykorzystywać fotografię cyfrową  
w technikach projektowania graficznego 

GKwTiR_U08 
umie zastosować odpowiednie modele barwne  
do wizualizacji produktu z wykorzystaniem wiedzy  
o psychofizjologicznym oddziaływaniu barwy 

GKwTiR_U09 

posiada umiejętność posługiwania się technikami 
informacyjno-komunikacyjnymi w obszarze grafiki 
komputerowej, doboru kolorów, kształtów i innych 
elementów wpływających na atrakcyjność wyrobów; potrafi 
komunikować się poprzez przekaz i obraz 

GKwTiR_U10 

posiada praktyczne umiejętności tworzenia grafiki 
komputerowej, między innymi tworzenia typowych  
i nietypowych materiałów i ich komputerowego składu 
oraz posługiwania się programami umożliwiającymi 
projektowanie grafiki komputerowej 

GKwTiR_U11 

potrafi wykorzystywać nowoczesne narzędzia 
informatyczne do tworzenia, przetwarzania  
i prezentowania złożonych informacji, a także 
wykorzystywania ich w krytyczny i odpowiedni sposób 



 

 

Kompetencje społeczne 

GKwTiR_K01 potrafi zaprezentować nabyte umiejętności  
na współczesnym rynku pracy 

GKwTiR_K02 wykazuje się umiejętnością samodzielnego uczenia się oraz 
pracy zespołowej 

GKwTiR_K03 umie organizować pracę własną i całego zespołu  
oraz współpracować z klientem 

GKwTiR_K04 
potrafi samodzielnie poszukiwać, podejmować  
i rozwiązywać zadania projektowe i dotrzymuje przyjętych 
terminów 

GKwTiR_K05 

 

prezentuje własne projekty w przystępnej formie, w sposób 
zrozumiały dla osób niemających doświadczenia w pracy 
nad projektami graficznymi i dokumentacją techniczną 

GKwTiR_K06 pokonuje schematyczne myślenie, uprzedzenia i ma swoje 
zdanie 

GKwTiR_K07 
rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, podnoszenia 
kompetencji zawodowych i osobistych, wykazuje potrzebę 
aktualizowania wiedzy specjalistycznej 

 

Gdzie: 

GKwTiR – studia podyplomowe „Grafika komputerowa w technice  
i reklamie” 

Symbol po podkreślniku: 
W – kategoria wiedzy 
U – kategoria umiejętności 
K – kategoria kompetencji społecznych 
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia. 

 


