
KURS PRZYGOTOWAWCZY 2019                                   

SPECJALNOŚĆ  PROJEKTOWANIE  PRODUKTU  I  KOMUNIKACJI  WIZUALNEJ
ASP  WYDZIAŁ WZORNICTWA
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 12 styczeń 2019 WYKŁAD TEORETYCZNY – WZORNICTWO       prof. zwycz.  Wojciech Wybieralski, adi. Józef Mrozek
2 godziny wykładu + 2 godziny wykładu

19 styczeń 2019
RYSUNEK        prof. zwycz. Łukasz Korolkiewicz
4 godziny ćwiczeń
Przynieść: ołówki, węgiel rysunkowy, pastele itp., klipsy do papieru lub pinezki

26 styczeń 2019 

MODELOWANIE          st. wykł. Jerzy  Wojtasik, Jan Buczek
1,5 godziny  wykładu + 2,5 godziny ćwiczeń
Przynieść: ołówki, cienkopisy, flamastry, długopis, gumkę, nożyczki, nóż do papieru , taśmę klejącą, klej
ew. zszywacz  biurowy
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02 luty 2019
ĆWICZENIA KONSTRUKCYJNE        st. wykł. Jerzy Szaniawski
2 godziny wykładu + 2 godziny ćwiczeń 
Przynieść: ołówki, cienkopisy, flamastry, gumkę, linijki, ekierki, cyrkiel.

09 luty 2019
MALARSTWO          Mikołaj Chylak 
4 godziny ćwiczeń
Przynieść: farby plakatowe lub tempery lub akryle, pędzle, naczynia na wodę, paletę, pinezki

23 luty 2019

PROJEKTOWANIE  (struktury)        adi. Daniel  Zieliński
1,5 godziny wykładu +  2,5 godziny ćwiczeń ,
Przynieść: ołówki, cienkopisy, flamastry, zszywacz biur., gumkę, nożyczki, nóż do papieru, taśmy 
klejące, kleje
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2 marzec 2019
WYOBRAŹNIA  PRZESTRZENNA        as. Zuzanna Łąpieś
2 godziny wykładu + 2 godziny ćwiczeń
Przynieść: ołówki, cienkopisy, flamastry, gumkę. 

09 marzec 2019

RZEŹBA        as. Ewa Śmigielska
4 godziny ćwiczeń
Przynieść: nóż kuchenny duży, nożyczki, nóż do papieru, klej, kombinerki do cięcia drutu, młotek, taśmy
klejące

16 marzec 2019
RYSUNEK           Mikołaj  Chylak
4  godziny ćwiczeń
Przynieść: ołówki, węgiel rysunkowy, pastele itp., klipsy do papieru lub pinezki

23 marzec 2019
PODSTAWY PROJEKTOWANIA (1)      st. wykł. Tomasz Januszewski, Jan Buczek
1,5 godziny wykładu + 2,5 godziny ćwiczeń
Przynieść:  nożyczki, nóż do papieru, taśmę klejącą, klej, ołówki, linijki, ekierki, cienkopisy
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30 marzec 2019
RYSUNEK PRODUKTU PRZEMYSŁOWEGO         st. wykł. Jacek Surawski, as. Dominik Głąb
1,5 godziny wykładu + 2,5 godziny ćwiczeń
Przynieść: ołówki, cienkopisy, flamastry, gumkę

06 kwiecień 2019

PROJEKTOWANIE  (obiekty i ich znaczenie)        adi. Robert Pludra
1,5 godziny wykładu + 2,5 godziny ćwiczeń
Przynieść: ołówki, cienkopisy, flamastry, gumkę, nożyczki, nóż do papieru, taśmę klejącą, klej, ew. 
zszywacz biurowy

13 kwiecień 2019
MALARSTWO        prof. zwycz.  Łukasz Korolkiewicz
4 godziny ćwiczeń
Przynieść: farby plakatowe lub tempery lub akryle, pędzle, naczynia na wodę, paletę, pinezki

27 kwiecień 2019

PODSTAWY  PROJEKTOWANIA (2)      st. wykł. Tomasz Januszewski, st. wykł. Jerzy  Wojtasik
1,5 godziny wykładu + 2,5 godziny ćwiczeń
Przynieść: ołówki,  cienkopisy, flamastry, długopis, gumkę , nożyczki, nóż do papieru, taśmę klejącą, 
klej, ew. zszywacz  biurowy

Zajęcia odbywają się od godz. 10.00, w budynku ASP przy ul. Myśliwieckiej 8
Przed zajęciami prosimy okazać potwierdzenie wpłaty. 


