
Rozkład zajęć III r. studia st. I stopnia 
Wzornictwo (rok ak. 2019/2020, sem. letni) 

opiekun roku: dr Ewa Bujak 
 

 
Godzina 
 

 
Sposób realizacji zajęć 
 
 

 
Przedmiot i rodzaj zajęć 

 
Prowadzący zajęcia 

 
Grupa 

 
PONIEDZIAŁEK 

 
 

08.00-11.00 

 

asynchroniczny 
(z wykorzystaniem WU/ 
poczta 
służbowa: mosman@ujk.edu.pl) 
 

 
Projektowanie systemów identyfikacji 
wizualnej (P) 
 

 
Dr Marek Osman 

 
Komunikacja wizualna 

 
11.15-12.45 

 
asynchroniczny 
(z wykorzystaniem WU/ 
poczta służbowa: 
piotr.rosinski@ujk.edu.pl) 

 

 
Historia sztuki i wzornictwa (W) 

 
Dr hab. Piotr Rosiński, prof. UJK 

 

 
 

 
WTOREK 

 

 
11.15-13.30 
 

 
synchroniczny 
(z wykorzystaniem WU/ poczta 
służbowa: dominika.starz@ujk.edu.pl) 
  

 
Rysunek żurnalowy (P) 

 
mgr Dominika Starz 

 
Projektowanie mody 

 
13.35-16.35 
 

 
synchroniczny 
(z wykorzystaniem platformy MS 
Teams /WU/poczta 
służbowa: justyna.pikulska@ujk.edu.pl) 
 

 
Projektowanie opakowań (P) 

 
Dr Justyna Pikulska 

 
Komunikacja 
wizualna 

16.45-20.30 
(zajęcia do  

synchroniczny 
(z wykorzystaniem platformy MS Teams/WU) 

Projektowanie systemów  
w komunikacji wizualnej (P) 

Mgr Michał Obiedziński Komunikacja 
wizualna 

mailto:mosman@ujk.edu.pl
mailto:piotr.rosinski@ujk.edu.pl


dn. 21.07.2020 r.,  
w dn. 21.07.2020 r. 
zajęcia w godz. 
16.45-19.45) 
 
 

 

 

ŚRODA 

 

08.00-11.45* stosownie do obranej przez 
promotora metody 

Licencjacka pracownia dyplomowa (P)   

 
12.00-13.30 
 

 
asynchroniczny 
(z wykorzystaniem WU/ 
poczta służbowa: grafik@ujk.edu.pl) 

 

 
Techniki i technologie druku (P) 

 

 
Dr hab. Henryk Królikowski prof. UJK 
 

 
Moduł fakultatywny: 
Techniki i technologie 
druku 

13.45-17.30    synchroniczny 
(z wykorzystaniem platformy Slack/ 
Google Hangouts/ WU/ poczta 
służbowa: jmatys@ujk.edu.pl) 

 

Projektowanie interfejsów (P) Dr Jakub Matys Komunikacja wizualna 

13.45-16.45 synchroniczny 
(z wykorzystaniem platformy MS 
Teams/WU) 

 

Projektowanie akcesoriów (P) Mgr Magdalena Stępnik-Kozłowska Projektowanie mody 

 

CZWARTEK 

 

08.25-11.25 synchroniczny 
(z wykorzystaniem platformy MS Teams 
/ mural.co/ WU/poczta służbowa: 
ewa.bujak@ujk.edu.pl) 

 

Konstrukcja odzieży (P) Dr Ewa Bujak Projektowanie mody 



 
11.30-13.45 
 

 
 
 
 

 
asynchroniczny 
(z wykorzystaniem WU/ 
poczta 
służbowa: asedek1@ujk.edu.pl) 
 
 

 
Fotografia mody (P) 

 
Dr Arkadiusz Sędek 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projektowanie mody 

14.00-16.15 asynchroniczny 
(z wykorzystaniem WU/ 
poczta 
służbowa: asedek1@ujk.edu.pl) 

Fotografia prezentacyjna (P) Dr Arkadiusz Sędek Komunikacja wizualna 

 
PIĄTEK 

 

12.30-15.30       synchroniczny 
(z wykorzystaniem platformy MS 
Teams / WU) 

Projektowanie ubioru (P) Mgr Paulina Drzewiecka-Heftowicz Projektowanie mody 

15.45-18.45 synchroniczny 
(z wykorzystaniem platformy 
MS Teams / WU) 

Projektowanie tkaniny (P) Mgr Paulina Drzewiecka-Heftowicz Moduł fakultatywny: 
Projektowanie tkaniny 

 

 
 

*Przedmiot Licencjacka pracownia dyplomowa zgodnie z pismem Prorektor ds. Kształcenia nr PS.40.1.2019 z dnia 4 listopada 2019 roku, może być realizowany w ramach godzin 
indywidualnie wyznaczonych przez prowadzących. 
 
Przedmiot Licencjacka pracownia dyplomowa zgodnie z pismem Prorektor ds. Kształcenia nr PS.40.1.2019 z dnia 4 listopada 2019 roku, realizowany w ramach godzin indywidualnie 
wyznaczonych przez prowadzących. Prowadzący Licencjacką pracownię dyplomową dostępni są również w ramach konsultacji dydaktycznych w środy, w godz. 10.00-12.00, w oparciu o 
zdefiniowane przez nich metody komunikacji: 
Dr hab. Katarzyna Ziołowicz - z wykorzystaniem platformy MS Teams, WU/poczta służbowa: kziolowicz@ujk.edu.pl 
Dr Ewa Bujak - z wykorzystaniem platformy MS Teams / mural.co/ WU/poczta służbowa: ewa.bujak@ujk.edu.pl 
Dr Jakub Matys - z wykorzystaniem platformy Slack/ Google Hangouts/ WU/ poczta służbowa: jmatys@ujk.edu.pl 
 
Sporządziła na podstawie organizacji zajęć: mgr Anna Słomka 
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