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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarządzanie i In Ŝynieria Produkcji  

Specjalno ść Zarządzanie Mediami Elektronicznymi 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z830 – Monta Ŝ obrazu 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + P30 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + P18 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami produkcji filmowej, a w szcze-
gólności z post-produkcją -  montaŜem nieliniowym. Zdobycie podstawowych umiejętności  
z zasad filmowania, wyznaczania pozycji aktorów i kamer, zapoznanie się z nazewnictwem 
filmowym, plany filmowe i ich znaczenie, struktura montaŜu, montaŜ. Zapoznanie się z róŜ-
nymi programami do montaŜu nieliniowego filmów i video. Zdobycie umiejętności posługiwa-
nia się programami komputerowymi do montaŜu filmów. 
Metody dydaktyczne:  aktywny udział w zajęciach projektowych (równieŜ w wykładach). 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  wykonanie projektów oraz zdanie egzaminu. 
Ocena ko ńcowa: średnia waŜona ocen z projektów (0,4) i z egzaminu (0,6). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Krótki zarys historii montaŜu. Charakterystyka montaŜu nieliniowego. Kadrowaniei obiektywy. 
Wizualizacja i formaty. Oś kontaktu i ograniczenia jakie ze sobą wnosi. Rozmowa dwu  
i więcej osób. Sceny zbiorowe. Istota ruchu ekranowego. Ruch wewnątrz kadru. Ruch 
poziomy poprzez kadr. MontaŜ równoległy, montaŜ wewnątrzkadrowy; montaŜ analizujący  
i syntetyzujący. Ruchy kamery i sposób montowania ujęć zrealizowanych ruchomą kamerą. 
Przegląd formatów wideo. Rodzaje i zastosowanie kompresji obrazu. Przegląd kart  
i oprogramowanie do edycji wideo. Konfiguracja sprzętu. Sposoby cięcia materiału na TL. 
Sposoby skracania i wydłuŜania materiału na Timeline. Łączna i rozdzielna edycja klipów na 
kilku ścieŜkach audio i video. MontaŜ dźwięku, muzyki i efektów dźwiękowych. Postsyn-
chrony / dubbing.  
Projekty  
Ćwiczenia montaŜowe wykonywane w ramach projektu:  
Przechwytywanie materiału wideo i audio. Podstawowa edycja. Poznanie właściwości okna 
Timeline. Wykorzystanie róŜnych sposobów cięć materiału na TL. Zastosowanie efektów 
przejść. Zastosowanie filtrów wideo. Zastosowanie filtrów audio. Korekcje kolorów. Nakła- 
danie obrazu. Kluczowanie obrazu. Zmiana tempa i kierunku odtwarzania materiału wideo.  
Multicam – montaŜ materiałów z dwóch lub więcej kamer filmowych.  
Wprowadzanie tekstu. Wprowadzanie elementów graficznych do sekwencji. 
Rendering materiałów do Ŝądanego formatu (od PRO do Internetu i urządzeń mobilnych), 
nagrywanie materiału filmowego na nośniki zewnętrzne (taśma, DVD, Blu-ray) 
Literatura   
[1] Kingdon T.; Sztuka reŜyserii filmowej. Wyd. Wojciech Marzec, Warszawa 2005. 
[2] Murch W.; W mgnieniu oka - sztuka montaŜu, Wyd. Wojciech Marzec, Warszawa 2006. 
[3] Dąbal W., Andrejew P.; Kompendium terminologii filmowej. Aeoro-Scope, Warszawa 

2005. 
[4] Duś Z.; Podstawy montaŜu filmowego. Aeoro-Scope, Warszawa 2005. 
[5] Adobe Premiere Pro CS4. Oficjalny podręcznik . Helion, Gliwice 2009. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Krzysztof Karbowski  

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarządzanie i In Ŝynieria Produkcji  

Specjalno ść Zarządzanie Mediami Elektronicznymi 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z831 – Teoria kompozycji przestrzennych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W30 + P30 3 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W18 + P18 3 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z podstawami kształtowania przestrzeni dla 
potrzeb widowiska i prezentacji przedmiotu. Wykłady i ćwiczenia projektowe. 

Metody dydaktyczne:  wykład, aktywny udział w ćwiczeniach projektowych, których efektem 
jest „wydrukowana” praca podlegająca obronie.    

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  wykład - test wyboru; projektowanie – obrona pra-
cy.  
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z testu i projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Cykl wykładów dotyczących rozwoju przestrzeni teatralnej od staroŜytności do współczesno-
ści. Zasady kształtowania przestrzeni widowiskowej i technologii teatralnej w odniesieniu do 
scen i widowni w zakresie widoczności, akustyki i zagadnień funkcjonalnych. Omówienie 
podstawowych zasad kształtowania studiów nagrań, sal kameralnych, sal filharmonicznych, 
duŜych sal koncertowych i widowiskowych, stadionów oraz plenerowych widowisk i targów. 
Problematyka izolacyjności akustycznej i ogólnych zasad akustyki wnętrz w zaleŜności od 
rodzaju prezentacji wizualnej  
Projekty  
Krótkie projekty pozwalające na sprawdzenie wiedzy otrzymanej podczas wykładów. Projekty 
prezentowane przez studenta i podlegające publicznej dyskusji. 
Literatura podstawowa  
1. Jodidio Ph.; Architecture NOW. Taschen, Kolonia 2006. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. arch. Piotr Gajewski, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Projektowania Architektonicznego (A-2) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Mediami Elektronicznymi 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z832 – Rejestracja i obróbka d źwięku z elementami akustyki 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + L15 + P15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + L9 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie studenta z metodami przetwarzania i obróbki 
dźwięku multimedialnego w oparciu o współcześnie obowiązujące normy. 

Metody dydaktyczne:  wykład multimedialny, ilustrowany przykładami, laboratorium w ra-
mach którego student wykorzystuje wiadomości z wykładu, projekty indywidualne z zakresu 
wykładu. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  wykład multimedialny, ilustrowany przykładami, la-
boratorium w ramach którego student wykorzystuje wiadomości z wykładu, ocena z projektu 
wykonanego samodzielnie. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z laboratoriów i projektu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Odbiór wraŜeń audio wizualnych, elementy budowy ucha i oka. Podstawy analizy fali, 
generacja, składowe harmoniczne. Metody rejestracji dźwięku analogowe, metody obróbki i 
emisji analogowej zarejestrowanego dźwięku. Metody i standardy digitalizacji dźwięku, zapis 
cyfrowy "bezstratny" CD, SACD, DVD-Audio, DAT, DCC, BD. Kompresja dźwięku, mp3, 
AAC. Radio cyfrowe. Dźwięk wielokanałowy analogowy i cyfrowy. Zapis cyfrowy dźwięku 
wysokiej gęstości Dolby TrueHD, DTS HD MA, Linear PCM. Części składowe toru audio i ich 
parametry. Mikrofony, wzmacniacze, głośniki, gramofony, magnetofony, dyski optyczne, 
nośniki. Połączenia standardowe toru. Akustyka pomieszczeń. Norma MPEG4. 
Laboratoria  
Pomiar natęŜenia dźwięku, pojęcie hałasu akustycznego mapa akustyczna. Analiza 
częstotliwościowa toru akustycznego za pomocą pomiarów analogowych. Analiza dźwięku, 
widmo charakterystyk amplitudowo-częstotliwościowych za pomocą programu Visual Analy-
ser. Pojęcie filtracji cyfrowej. Rozpoznawanie jakości dźwięku w zaleŜności od przepływności 
i kodowania. VOIP, zastosowanie i działanie. Multimedialne systemy przemysłowe w 
zastosowaniach. 
Projekty  
Tworzenie sampli dźwiękowych, program AUDACITY. Analiza dźwięku i jego przetwarzanie 
za pomocą programów freeware. Analiza porównawcza plików audio z wykorzystaniem 
cepstrum pliku. 

Literatura podstawowa   
[1] Butryn W.; Dźwięk cyfrowy. Systemy wielokanałowe. WKiŁ, Warszawa 2004. 
[2] Watkinson J.; The MPEG Handbook. Focal Press, Oxford 2005. 
[3] Austerberry D.; The Technology of Video and Audio Streaming. Elsevier 2006. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Piotr Cyklis, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut InŜynierii Cieplnej i Procesowej (M-5) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Mediami Elektronicznymi 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z833 – Techniki multimedialne w scenografii widowis k 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W30 + Lk15 + P15 4 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W18 + Lk9 + P9 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  „Interaktywne tworzenie obrazów 3D” – 
sem. 2, „Teoria kompozycji przestrzennych” – sem. 2, „MontaŜ obrazu” – sem. 2. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami multime- 
dialnymi oraz oprogramowaniem i sprzętem do tworzenia grafiki komputerowej i wirtualnej 
scenografii. 

Metody dydaktyczne: aktywny udział w zajęciach, realizacja projektów indywidualnych  
i zespołowych, przegląd projektów i dyskusja.  

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie projektów, laboratoriów oraz testu 
sprawdzającego wiedzę z zakresu technik multimedialnych. 
Ocena ko ńcowa:  średnia arytmetyczna ocen z projektów, laboratoriów i testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Multimedia i grafika komputerowa oraz obszary zastosowań. Sprzęt do grafiki komputerowej 
i multimediów - budowa i eksploatacja. Modele barw i percepcja obrazu. Fotografia cyfrowa: 
akwizycja, struktura, formaty zapisu obrazów cyfrowych. Tworzenie obiektów w grafice wek-
torowej. Prymitywy graficzne. Konwersja grafiki bitmapowej na wektorową. Komputerowe 
modelowanie geometryczne i rendering. Transformacje geometryczne i rzutowanie. Oświe-
tlenie i cieniowanie. Tekstury bitmapowe i proceduralne. Tworzenie sceny i przestrzeni wirtu-
alnej. Generowanie grafiki programowalnej. Animacja komputerowa i video. Techniki lasero-
we w scenografii widowisk. Percepcja, standardy i rejestracja danych audiowizualnych. 
Urządzenia peryferyjne systemów komputerowych, Sensory i przetworniki w technice TV  
i filmowej. Wybrane elementy DTP i typografii. 

Laboratoria  
Przygotowanie obrazów i modeli, w Adobe Master Colection, Cinema 4D, POV Ray, Wings 
3D, Blender, Corel Draw, 3D Studio Max oraz biblioteki OpenGL-a. które zostaną wykorzy-
stane później w realizacji sceny wirtualnej. 
Projekty  
Studenci w oparciu o wykłady, bibliografię oraz netgrafię realizują indywidualny projekt grafi-
czny, składający się ze sceny 3D, będącą scenografią do konkretnego widowiska. oraz pre-
zentację multimedialną. Do realizacji wykorzystują oprogramowanie z którym zapoznali się 
na laboratoriach.  
Literatura podstawowa    
[1] Foley J.D. & Comapany; Wprowadzenie do grafiki komputerowej. WNT,  Warszawa 

2001. 
[2] Birn. J.; Oświetlenie i rendering. Helion, Gliwice 2007. 
[3] Hill F.S., Kelley S.M.; Computer graphic using OpenGL. Pearson Education 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Kelby. S.; Photoshop - efekty specjalne. Helion, Gliwice 2005. 
[2] Green. T., Chilcott. J.L.; Flash & Professional. Helion, Gliwice 2006. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Zbigniew Latała 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Informatyki Stosowanej (M-7) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Mediami Elektronicznymi 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z834 – Zarządzanie przedsi ęwzięciami – biznes plan 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – I stopie ń I 2 W15 + P15 2 

Niestacjonarne – I stopie ń I 2 W9 + P9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  wiedza podstawowa z zakresu finansów, 
rachunkowości, marketingu i badania rynku. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z dokumentem biznes plan – określenie jego 
celu i funkcji. Zdobycie podstawowych  umiejętności do opracowania i analizy biznes planu. 

Metody dydaktyczne:  ćwiczenia projektowe - praca zespołowa pod kierunkiem wyłonionego 
z pośród siebie lidera. Przedstawienie elementów biznes planu przez kaŜdy zespół na 
zajęciach. Gotowy biznes plan będzie prezentowany i broniony przed grupą. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  uzyskanie zaliczeń z zadań projektowych i zali- 
czenie końcowe projektu. 
Ocena ko ńcowa:  ocena z projektu. 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Struktura, zawartość i sposób sporządzania biznes planu. Streszczenie kierownicze – jako 
najwaŜniejszy punkt biznes planu. Analiza branŜy, koncepcja firmy i produkt. Wyniki badania 
i analizy rynku – charakterystyka jakościowa i ilościowa, konsumenci. ZałoŜenie planu stra-
tegicznego – analiza SWOT makro-otoczenia, cel i misja przedsiębiorstwa. Plan marketin-
gowy – elementy marketingu mix, dobór strategii marketingowej. Plan techniczny produkcji 
lub świadczenia usługi. Plan kadrowy i organizacyjny – struktura organizacyjna, kadra me-
nedŜerska i operacyjna. Plan finansowy – aktualne wyniki finansowe, rachunki zysków  i strat 
„pro forma”,  bilanse „pro form”, analiza przepływów pienięŜnych „pro forma”, analiza progu-
rentowności sprzedaŜy i analiza wraŜliwości. Syntetyczna analiza oceny przedsięwzięcia. 

Projekty  
Znaczenie biznes planu w planowaniu przedsięwzięć gospodarczych. Określanie tematów 
biznes planu. Opracowywanie kolejnych etapów biznes planu: sformułowanie celów  
i warunków biznes planu, analiza organizacyjna i rynkowa firmy, analiza rynku i branŜy, iden-
tyfikacja rynku docelowego i charakterystyka odbiorców, analiza konkurencji. charakterystyka 
produktu/ usługi, analiza strategiczna, plan marketingowy, plan kadrowy  
i organizacyjny, analiza finansowa, syntetyczna ocena przedsięwzięcia. Konsultowanie po-
szczególnych elementów  biznes planu. Obrona i prezentacja biznes planu. 
Literatura podstawowa  
[1] Tokarski A., Tokarski M.; Jak solidnie przygotować profesjonalny biznes plan. Wyd. 

CeDeWu, Warszawa 2007. 
[2] Tokarski A., Tokarski M.; Biznes plan w praktyce. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007. 
[3] Sasin W.; Biznes plan. Poradnik praktyczny. Wyd. InterFart, Łódź 1995. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr inŜ. Jolanta Szadkowska 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Mediami Elektronicznymi 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z835 – Ochrona własno ści intelektualnej w produkcji mediów 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + S15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + S9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty: znajomość podstaw prawa. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  nabycie umiejętności rozumienia i posługiwania się podsta-
wowymi pojęciami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności 
przemysłowej, jak teŜ ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Metody dydaktyczne: wykład, prezentacje multimedialne. 
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: aktywny udział w wykładach i seminariach, 
kolokwium zaliczeniowe. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna  ocen z seminarium i kolokwium zaliczeniowego. 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Wykłady  
Dualistyczny model treści prawa autorskiego, materialne i niematerialne prawa twórców, ob-
rót prawny tymi prawami, dozwolony uŜytek; Prawa autorskie w Internecie. Zbiorowe zarzą-
dzanie prawami autorskimi i pokrewnymi. Prawo własności przemysłowej, charakterystyka 
przedmiotów własności przemysłowej, powstanie i zakres ochrony, ograniczenia praw; Pra-
wo konkurencji, omówienie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, klauzuli generalnej, 
wskazanie typowych deliktów konkurencji, z szerszym uwzględnieniem deliktów oznaczenia 
przedsiębiorstwa, oznaczenia towaru, naruszenia tajemnicy przedsiębiorcy i niewolniczego 
naśladownictwa produktu. 
Seminaria  
Spór wokół zakresu domeny publicznej. Zasady i moŜliwości wyboru formy ochrony prawnej 
oraz jej zamiany, nakładanie się (kumulatywność) ochrony z róŜnych tytułów prawnych, uzu-
pełnianie się (komplementarność) ochrony z róŜnych tytułów prawnych, zakres przedmioto-
wy ochrony a wybrana forma ochrony - w odniesieniu do przykładów konkretnych obiektów 
materialnych i konkretnych przedmiotów własności intelektualnej. Ochrona przed nieuczciwą 
reklamą. 
Literatura podstawowa  
[1] Barta J., Markiewicz R.; Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wyd. „Zakamycze”, Kraków 

2005. 
[2] Nowińska E., Promińska U., du Vall M.; Prawo własności przemysłowej. LexisNexis, War-

szawa 2007. 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Ustawa, z dnia 27 lipca 2001 r., o ochronie baz danych (Dz.U. Nr128, poz.1402 z późn. 

zm.). 
[2] Ustawa, z dnia 30 czerwca 2000 r., prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U.  

z 2003 roku Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). 
[3] Ustawa, z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity  

z 2003 roku Dz.U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Wojciech Marek 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników 
Spalinowych (M-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Mediami Elektronicznymi 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z836 – Współpraca z mediami – public relations 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + C15 2 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + C9 2 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  ogólna wiedza z zakresu marketingu. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie się z tematyką Public Relations, procesem two-
rzenia wizerunku firmy i narzędziami Public Relations. Zdobycie umiejętności tworzenia pla-
nu działań Public Relations w firmie działającej na rynku B2B. 

Metody dydaktyczne:  wykład zawierający wiedzę teoretyczną i przykłady zastosowań,  
aktywny udział w ćwiczeniach poprzez rozwiązywanie zadań, analizę casy stady i wykonanie 
ustalonych zadań. 

Forma  i  warunki  zaliczenia  przedmiotu:  zaliczenie  wykładu  na  podstawie  kolokwium  
i zaliczenie ćwiczeń. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i kolokwium z wykładu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Definicje Public Relations, funkcje i załoŜenia PR. Komunikowanie się organizacji i rola Pu-
blic Relations. Istota działań PR i proces tworzenia wizerunku przedsiębiorstwa na rynku. 
Klasyfikacja technik PR. Zasady współpracy z mediami – techniki PR w telewizji, w prasie, w 
radiu i Internecie. Wystawy, targi i inne imprezy – planowanie, organizowanie i kontrola. Isto-
ta korporacyjnego PR. Komunikacja wewnętrzna w firmie, techniki PR. Środki wspomagające 
PR: sponsoring, lobbing. Organizacja konferencji prasowych. Korzystanie z zewnętrznych 
firm PR: wady i zalety.  
Ćwiczenia  
Techniki PR i ich praktyczne zastosowanie; techniki werbalne, techniki pisemne, techniki 
wizualne i techniki multimedialne. Współpraca  z mediami - zasady działań. Analiza sytuacji 
w zakresie Public Relations w przedsiębiorstwie. Planowanie budŜetu Public Relations dla 
planowanych przedsięwzięć. Tworzenie planu działań Public Relations dla firmy działającej 
na rynku B2B. Analiza i ocena efektywności działań PR na przykładzie konkretnych firm. 
Organizowanie konferencji prasowych – zasady, załoŜenia. 
Literatura podstawowa  
[1] Seitel F. P.; Public relations w praktyce. Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003. 
[2] Wójcik K.; Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Wyd. PLACET, Warszawa 

2005. 
1. [3] Szymańska A.; Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej. 

Wyd. UNIMEX, Wrocław 2004. 
Literatura uzupełniaj ąca   

http://www.proto.pl/  
http://www.piar.pl/  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Mgr inŜ. Małgorzata Kiepura - Czubacka 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Mediami Elektronicznymi 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z837 – Interaktywne tworzenie obrazów 3D 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń I 2 W15 + Lk15 + P30 4 

Niestacjonarne – II stopie ń I 2 W9 + Lk9 + P18 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  znajomość podstaw grafiki inŜynierskiej. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  poznanie moŜliwości wykorzystania grafiki 3D w projektach 
medialnych oraz kierunków rozwoju interaktywnej grafiki. Nabycie praktycznych umiejętności 
posługiwania się programem 3D. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w projektach oraz laboratoriach, wykonanie samo-
dzielnie ćwiczeń laboratoryjnych oraz projektów. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie laboratoriów, projektów oraz zdanie 
egzaminu. 
Ocena ko ńcowa: średnia waŜona ocen z laboratorium(0,3), projektów (0,3) i  egzaminu 
(0,4). 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Przegląd oprogramowania. Wirtualne studio. Kierunki rozwoju 3D. Podstawy pracy  
w pakiecie 3D. Podstawowe operacje na obiektach. Modelowanie w oparciu o wielokąty 
i powierzchnie podpodziału; w oparciu o powierzchnie NURBS. Modelowanie i kształtowanie 
obiektów przy uŜyciu modyfikatorów. Tworzenie i edycja map współrzędnych UV. Tworzenie 
i edycja map tekstur.  Oświetlenie i rendering: reguły oświetlania sceny 3D,  kontrolowanie 
cieni; renderowanie obrazów. Podstawy animacji. Podstawy tworzenia i animowania postaci;  
konstruowanie szkieletu, mięśni i realistycznie odkształcającej się powłoki. Podstawy dyna-
miki obiektów w scenach statycznych i animacjach: interakcja pomiędzy ciałami sztywnymi, 
giętkimi i spręŜystymi. Podstawy symulacji zjawisk fizycznych.  
Laboratoria  
Modelowanie obiektów 3d. Materiały i tekstury. Techniki oświetlenia sceny. Praca z kamera-
mi. Rendering. Animacja obiektów parametrycznych, tworzenie i edycja kluczy. Kontrolery i 
hierarchia ruchu. Animacja systemów cząstek oraz pól sił. Efekty atmosferyczne. 

Projekty  
Projekty wirtualnego studia w programie 3D wraz z odpowiednio kluczowanymi materiałami 
filmowymi,  zmontowanymi  na  przedmiocie montaŜ obrazu. 
Literatura podstawowa  
[1] Murdock K.L.; 3ds Max 2009 Biblia. Helion, Gliwice 2010. 
[2] Pasek J.; 3ds max 9. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice 2007. 

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. inŜ. Krzysztof Karbowski  

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji 
Produkcji (M-6) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Mediami Elektronicznymi 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z838 –  Ekonomika i prawo medialne 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W30 1 

Niestacjonarne II stopie ń II 3 W18 1 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami z zakresu 
ekonomiki, finansów. Dostarczenie wiedzy o zasadach, metodach, mechanizmach prowa-
dzenia efektywnej działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Poznanie wiedzy o majątku 
przedsiębiorstwa i źródłach finansowania działalności przedsiębiorstw; zapoznanie studen-
tów z podstawowymi normami prawnymi regulującymi działalność mediów masowych w 
Polsce, wolności prasy i innych mediów, zwłaszcza elektronicznych, praw i obowiązków 
właścicieli mediów i dziennikarzy, prawa do informacji oraz prawa dot. Internetu. 

Metody dydaktyczne:  aktywny udział w wykładach, rozwiązywanie zadań. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  zaliczenie wykładu wg. wskazania prowadzącego. 
Ocena ko ńcowa: ocena z zaliczenia wykładu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Rodzaje przedsiębiorstw. Model organizacyjny przedsiębiorstwa. Bilans, rachunek strat 
i zysków. Rachunek przepływów pienięŜnych. Koszty i ich analiza. Finansowanie przed-
siębiorstw. Analiza finansowa przedsiębiorstw. Biznesplan. 
Pojęcie praw i wolności człowieka. Wolność słowa, wolność prasy i wolność wypowiedzi. 
Pojęcie prasy drukowanej, przekazu telewizyjnego i radiowego. Wolność prasy w świetle 
prawa polskiego i jej ograniczenia. Gwarancje wolności prasy w prawie prasowym. Zakres 
dozwolonej krytyki. Uregulowania dotyczące telewizji i radiofonii w sprawie treści emito- 
wanych programów telewizyjnych. Regulacje prawne związane z korzystaniem z Internetu. 
Konkurencja w mediach. 
Literatura podstawowa  
 [1] Sierpińska M., Jachna T.; Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. PWN, 

Warszawa 1998. 
[2] Duraj J. (red.); Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2004. 
[3] Świetlik W.; Organizacja przedsiębiorstw. WSE, Warszawa 2004. 
[4] Bień W.; Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 1999. 
Literatura uzupełniaj ąca   
[1] Prawo mediów, pod red. Barty J., Markiewicza R., Matlaka A. Wyd. LexisNexis, Warsza-

wa 2008. 
[2] Sobczak, J.; Prawo prasowe. Wyd. LEX, Warszawa 2008. 
[3] Prawo prasowe z 26 stycznia 1984 r. z późniejszymi zmianami.  
[4] Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r. z późniejszymi zmianami.  

Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr Mieczysława Solińska 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Mediami Elektronicznymi 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z839 – Nauka o sztukach pi ęknych 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 W30 1 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 W18 1 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  bez wymagań wstępnych. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  podstawowym celem przedmiotu jest przedstawienie 
humanistycznej roli współczesnych mediów elektronicznych  w dzisiejszej kulturze i sztuce. 
Stąd teŜ uzupełnienie tematyki zajęć o elementy ogólnohumanistyczne takie jak: historia 
kultury, estetyka, doktryny artystyczne. ZałoŜeniem przewodnim jest omówienie rozwoju 
materialnej działalności człowieka w zakresie tworzenia rzeczy pięknych w ujęciu 
chronologicznym. 

Metody dydaktyczne:  forma zajęć o charakterze wykładów mających mobilizować 
studentów do czynnego uczestnictwa w zajęciach poprzez stworzenie  forum dyskusyjnego. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:  test podsumowujący. 
Ocena ko ńcowa: ocena z testu. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Wykłady  
Sztuka antyku. Narodziny cywilizacji europejskiej (o estetyce w staroŜytnej Grecji i Rzymie). 
Rola Chrześcijaństwa pierwszych wieków w kształtowaniu się podstawowych kanonów 
architektonicznych i artystycznych (sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyjska). Świat bar-
barzyński przejmuje spuściznę antyku. Mroki średniowiecza czy renesans kultury i sztuki? 
(sztuka karolińska, romanizm i gotyk). Czasy wielkich osobowości artystycznych,  twórczego 
potencjału i humanizmu (sztuka Renesansu i Baroku. RóŜnice w spojrzeniu na sztukę, jej 
funkcję i przesłanie). Odkrycie Pompejów i wyprawa Napoleona do Egiptu - czyli o tym, co 
inspirowało artystów XVIII i XIX w (osiągnięcia kulturowe epoki neoklasycyzmu i Roman-
tyzmu). Fin de siecle - drogą ku współczesności (sztuka przełomu XIX i XX wieku odbiciem 
rewolucji kulturalnej i obyczajowej ). Sztuka dzisiaj - kim jest artysta XX i XXI wieku? 
(osiągnięcia techniczne i technologiczne oraz ich rola w kreacji współczesnego dzieła 
artystycznego). Test końcowy z przedmiotu. 
Literatura podstawowa    
[1] Białostocki J.; Sztuka cenniejsza niŜ złoto. PWN, Warszawa 1980. 
[2] Estreicher K.; Historia sztuki w zarysie. PWN, Warszawa 1988. 
[3] Eco U. (red.); Historia piękna. Rebis, Poznań 2005 
Literatura uzupełniaj ąca  
[1] Rzepińska M.; Siedem wieków malarstwa europejskiego. Ossilineum, Wrocław 1986. 
[2] Tołłoczko Z.; Wybrane problemy współczesnej estetyki architektonicznej, seria Architektu-

ra. Monografia 190. Wyd. PK, Kraków 1995. 
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Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr hab. Zdzisława Tołłoczko, prof. PK 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Instytut Historii Architektury i Konserwacji 
Zabytków (A-1) 
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WYDZIAŁ MECHANICZNY 

Kierunek studiów Zarz ądzanie i In Ŝynieria Produkcji 

Specjalno ść Zarządzanie Mediami Elektronicznymi 
Kod - nazwa 
przedmiotu Z840 – Seminarium dyplomowe 

 

Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zaj ęć i liczba godzin Punkty 
ECTS 

Stacjonarne – II stopie ń II 3 S30 4 

Niestacjonarne – II stopie ń II 3 S18 4 
 

Wymagania wst ępne – zaliczone przedmioty:  zatwierdzony temat pracy dyplomowej. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu:  zapoznanie z zasadami realizacji samodzielnej pracy dyplo-
owej magisterskiej. 

Metody dydaktyczne:  przygotowanie, i dyskusja na temat zakresu  pracy, metodyki i sposo-
bu rozwiązania zagadnienia, przygotowanie prezentacji. 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: dwukrotna prezentacja pracy: I - w fazie początko-
wej, II – na etapie zakończenia. 
Ocena ko ńcowa: średnia arytmetyczna ocen z prezentacji i aktywności w dyskusji podczas 
seminarium. 

TREŚCI PROGRAMOWE 
Seminaria  
Określenie celu i zakresu pracy z ukierunkowaniem na inŜynierskie rozwiązania konstrukcy-
jne, technologiczne, organizacyjne.  Zasady korzystania z bibliografii i opracowań patento-
wych – cytowanie literatury. Przedstawienie metodyki i sposobu rozwiązania postawionego 
zadania: analiza czynnikowa, wybór zmiennych decyzyjnych, określenie zakresu zmiennych. 
Sformułowanie załoŜeń do rozwiązania zadania konstrukcyjnego, technologicznego, organi-
zacyjnego, badawczego. Analiza czynnikowa i określenie wielkości zmiennych i wielkości 
wynikowych. Określenie zakresów zmienności parametrów dla wybranych wielkości. Dobór 
charakterystyki stanowiska pomiarowego. Analiza wyników pomiarów – określenie niepew-
ności. Analiza  fizykalnych aspektów badanych procesów. Sformułowanie wniosków z prze-
prowadzonych analiz i badań własnych. 
Prezentacja I: sformułowanie celu i zakresu pracy. Analiza literatury z zakresu tematu pracy. 
Wnioski z analizy literatury. 
Prezentacja II:, przedstawienie własnej propozycji rozwiązania tematu i głównych aspektów 
pracy,  podsumowanie i wnioski końcowe. 
Literatura podstawowa  
[1] Polański Z.; Planowanie doświadczeń w technice. PWN, Warszawa 1984. 
[2] Korzyński M.; Metodyka eksperymentu: planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie 

wyników eksperymentów technologicznych. WNT, Warszawa 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca 
[1] Górecka R., Polański Z.; Metrologia warstwy wierzchniej. WNT, Warszawa 1983. 
[2] Greń J.; Statystyka matematyczna: podręcznik programowany. PWN, Warszawa 1987. 
[3] Kasprzak W.; Analiza wymiarowa: algorytmiczne procedury obsługi eksperymentu. WNT, 

Warszawa 1988. 
Osoba odpowiedzialna za przedmiot Kierownik Specjalności 

Jednostka realizuj ąca przedmiot Jednostka dyplomująca 

 
 
 

 


