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PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM - ROK AKADEMICKI 2020/21 ROK  1 

 

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

 

Animacja interaktywna /2/ 
10.00 – 12.15 

 (3 godz. dydaktyczne) 
mgr M. Jankowski 

Franciszkańska 76/78 
/s.115/ 

Media rysunkowe * /1/ 
9.45 - 14.15 

 (6 godz. dydaktycznych) 
dr hab. R. Sobiczewski  
Franciszkańska 76/78 

/s.217/ 

Malarstwo * /1/ 
10.00 - 13.00 

 (4 z 6 godz. dydaktycznych) 
dr P. Wachowski  

Franciszkańska 76/78 
/s.122/  

Animacja multimedialna /2/ 
10.00 – 12.15 

 (3 godz. dydaktyczne) 
prof. K. Rynkiewicz 

Franciszkańska 76/78 
/s.115/ 

Kompozycje obrazu filmowego 
13.15 – 15.30 

 (3 godz. dydaktyczne) 
dr hab. T. Edelman  

Franciszkańska 76/78 
/s.114/ 

   

Malarstwo * /1/ 
12.30 – 14.00 

 (2 z 6 godz. dydaktycznych) 
dr P. Wachowski 

Franciszkańska 76/78 
/s.122/  

Level design 
15.30 – 17.45 

 (3 godz. dydaktyczne) 
mgr inż. P. Kulbicki  

Franciszkańska 76/78 

/s .302/ 

Filozofia  
16.30 - 18.00 

 (2 godz. dydaktyczne) 
dr K. Piotrowski 

 Wojska Polskiego 121 

 /CPM – Nowa Aula/ 

 

Animacja filmowa /2/  
15.15 – 17.30 

 (3 godz. dydaktyczne) 
mgr A. Gorządek 

Franciszkańska 76/78 

/s.116/ 

Projektowanie grafiki animacyjnej /1/ 
14.45 – 17.00 

 (3 godz. dydaktycznych) 
dr hab. P. Kucharski 

Franciszkańska 76/78 

/s.102/ 

Audiosfera / Montaż dźwięku i obrazu 
w utworach audiowizualnych 

 (5 godz. dydaktyczne) 
Franciszkańska 76/78 

/s.28/ 

Audiosfera / Montaż dźwięku i obrazu 
w utworach audiowizualnych # 
Informacja o zajęciach poniżej 

 (5 godz. dydaktyczne) 
Franciszkańska 76/78 

/s.28/ 

  

Ochrona własności intelektualnej 
17.30 - 19.00 

 (2 godz. dydaktyczne) 

semestr letni  
mgr I. Duniewski 

 Wojska Polskiego 121 /s.300/ 

Audiosfera / Montaż dźwięku i obrazu w utworach audiowizualnych 

(5 godz. dydaktycznych, termin rozpoczęcia zajęć wraz z podaniem osoby prowadzącej zostanie podany studentom w późniejszym terminie) 

Tendencje Intermedialne  
 (5 godz. dydaktycznych, przedmiot nieobowiązkowy, wolnego wyboru, termin po wcześniejszym zapisaniu się na zajęcia) 

Sztuka Multimediów 

 (5 godz. dydaktycznych, przedmiot nieobowiązkowy, wolnego wyboru, termin po wcześniejszym zapisaniu się na zajęcia) 
 
/1/ - W semestrze I i II wybór 2 przedmiotów. W semestrze III i IV – 1 przedmiot dyplomowy 

/2/ - W semestrze I i II wybór 2 przedmiotów. W semestrze III i IV – 1 przedmiot dyplomowy 

Media rysunkowe* oraz Malarstwo* – wybór pracowni w ramach przedmiotu  
* - Język obcy  - Obowiązkowy lektorat (2 godz. dydaktyczne tygodniowo), do wyboru języki: angielski, francuski.  


