
 
   
 



 

KIERUNEK GRAFIKA 

Region łódzki rozwija przemysły kreatywne – my rozwiniemy 
Twoją kreatywność! 
 
Dzięki nam znajdziesz pracę i miejsce dla swojej pasji!  
 
   
 



 

 realizują swoje pomysły i projekty w czasie studiów 

 odbywają praktyki i staże u naszych partnerów  

 bez dodatkowej opłaty mogą dobierać przedmioty spoza programu 

 korzystają z wyjazdów zagranicznych finansowanych przez program 

ERASMUS+ 

 wystawiają swoje prace w galerii studenckiej Kontakt oraz w galeriach 

zewnętrznych, w mediach społecznościowych 

 otrzymują wsparcie stypendialne 

 przygotowujemy dla nich programy studiów i specjalności dopasowane do 

potrzeb rynku pracy 

 Inkubator AHE – studenci i absolwenci otrzymają miejsce dla swojej 

działalności i pomoc w prowadzeniu firmy 

  

 

 
   

CO OFERUJEMY STUDENTOM NA KIERUNKU GRAFIKA 



Koncepcja kształcenia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi  

zakłada zamierzony rozwój kreatywności studenta. Ten, kto jest przygotowany 

poprzez trening kompetencji osobowościowych, częściej i szybciej natrafia na 

twórcze rozwiązania postawionych problemów.  

 

Na unikalny program kształcenia na kierunku grafika składają się warsztaty 

artystyczne i metoda projektów, które jednocześnie rozwijają wiedzę  

i umiejętności, kreatywność i kompetencje społeczne studentów. Najciekawsze 

projekty własnego przedsięwzięcia są inkubowane w Uczelni. 

 

Tradycja i nowoczesność: kształcimy zarówno w obszarze klasycznych sztuk 

pięknych: malarstwa i rysunku, jak i łącząc grafikę z nowoczesnymi 

technologiami w projektowaniu graficznym i multimediach. Design, wideo, gry 

komputerowe – to obszary kształcenia na kierunku grafika AHE w Łodzi, które 

wpisują się w strategię rozwoju Łódzkiego Sektora Kreatywnego. 
   

 

  

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU GRAFIKA 



• wykład i ćwiczenia – Logika kreatywności 

 

• warsztat – Komunikacja 

 

• ćwiczenia - Metodyka zarządzania kompetencjami 

 

• warsztat - Konflikt grupowy 

 

• projekt – Projekt własnego przedsięwzięcia  

 

• warsztat – Etyka 
 

   
 

PRZEDMIOTY W MODULE TECHNOLOGIA KREATYWNOŚCI 



Kierunek grafika już od 18 lat przygotowuje studentów do działań kreatywnych, 

umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności  

w dziedzinie grafiki projektowej i warsztatowej oraz grafiki i animacji 3D.  

Aktualne specjalności odpowiadają na potrzeby rynku pracy i zainteresowanie 

kandydatów.  

 

Najnowsze z nich to:  

 

• Game Art 3D na studiach I stopnia – zapewnia kształcenie dla stale 

rozwijającego się przemysłu gier komputerowych i wideo  

 

• Fotografia i multimedia na studiach II stopnia – łączy umiejętności kreowania 

obrazu fotograficznego i stosowania go w profesjonalnych projektach 

multimedialnych 
 

 

 
 
 

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ 



KOMUNIKACJA WIZUALNA 

 I MULTIMEDIA 

 

opiekun specjalności 

prof. Jerzy Treliński  

 

 
  

GAME ART 3D 

 

 

opiekun specjalności 

mgr Piotr Kulbicki 

Opracowanie materiału 
graficznego i audiowizualnego 

na potrzeby projektów 
multimedialnych, grafika  

i animacje 2D, 3D,  
tworzenie filmów wideo  
i spotów reklamowych,  

projektowanie stron 
internetowych.  

 

Specjalność obejmuje 

zagadnienia z zakresu 

projektowania graficznego  

i dynamicznych mediów. 

Projektowanie gier i wirtualnej    

Rzeczywistości, modelowanie  

i  animacja 3D, montaż audio 

i wideo, digital painting, praca  

w programach Autodesk 3Dmax,  

Adobe Creative Cloud. 

 

Specjalność przygotowuje  

do  podjęcia pracy w zespole   

graficznym, w agencji reklamowej,  

w branży gier komputerowych. 

 

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU GRAFIKA  

STUDIA I STOPNIA, również on-line 
 



PROJEKTOWANIE GRAFICZNE 

 

opiekun specjalności 

prof. Stanisław Łabęcki 

FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA                         

 

opiekun specjalności 

prof. Leokadia Bartoszko 

Grafika reklamowa, projektowanie 

komunikatu wizualnego i systemów  

identyfikacji graficznej. 

Projektowanie wydawnictw i typografii, 

grafika multimedialna, ilustracja wydawnicza  

 

Specjalność przygotowuje do podejmowania 

problemów projektowych na stanowiskach 

samodzielnych projektantów i do pracy  

w zespole kreatywnym. 

Fotografia analogowa i proces wywoływania zdjęć,  
praca z oświetleniem studyjnym i sprzętem 
cyfrowym, postprodukcja obrazu. Przygotowanie 
materiału audiowizualnego na potrzeby projektów 
multimedialnych i reklamy. 

 

Specjalność przygotowuje do podjęcia pracy  

w reklamie i branży filmowej. 

 

 
  

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU GRAFIKA  

STUDIA II STOPNIA, również on-line 



• prof. Elżbieta Gawlikowska-Łabęcka 
 
• prof. Stanisław Łabęcki 
 
• prof. Jerzy Treliński 
 
• prof. Leokadia Bartoszko 
 
• prof. Włodzimierz Stelmaszczyk 
 
• prof. Sławomir Iwański 
 
• dr Michał Kacperczyk 

ZAJĘCIA NA KIERUNKU GRAFIKA PROWADZĄ 

DOŚWIADCZENI PEDAGODZY I UZNANI ARTYŚCI 



 

 

WOJCIECH BUGNO 

Rzeczywistość rozszerzona w projektowaniu graficznym, 

sztuce i wystawiennictwie 

 

ŁUKASZ HOPPE 

Reklama komercyjna i społeczna jako komunikat. 

Kampanie społeczne w Polsce 

 

ANITA SZYMANKIEWICZ 

Przemiany w zakresie kształtowania pisma i typografii. 

„Bardziej niż jakikolwiek inny pojedynczy wynalazek 

pismo przekształca świadomość” 

 

DAMIAN PODESZWA 

Projekt MOVE – wizualizacja 3D 

   
 

WYRÓŻNIONE PROJEKTY DYPLOMOWE STUDENTÓW 



WOJCIECH BUGNO 
 

Rzeczywistość rozszerzona w projektowaniu graficznym, sztuce i wystawiennictwie 
Praca dyplomowa, studia II stopnia, specjalność: projektowanie graficzne 
Promotor: prof. Stanisław Łabęcki 
 



   

ŁUKASZ HOPPE 

 
Reklama komercyjna i społeczna jako komunikat. Kampanie społeczne w Polsce  
Praca dyplomowa, studia II stopnia, specjalność: projektowanie graficzne 
Promotor: prof. Stanisław Łabęcki 
 

 



   
 

ANITA SZYMANKIEWICZ 

 
Przemiany w zakresie kształtowania pisma i typografii 
Praca dyplomowa, studia II stopnia, specjalność: projektowanie graficzne 
Promotor prof. Stanisław Łabęcki 
 



DAMIAN PODESZWA 

 
Projekt MOVE 
Praca dyplomowa, studia I stopnia, specjalność: multimedia 
Promotor dr Aleksandra Chrapowicka 



 

 Wydawnictwo European Media Group – praktyki 

 1000 realities / VR i augmented reality – patronat, praktyki  

dla specjalności Grafika 3D Game Art  

 WFO Wytwórnia Filmów Oświatowych – praktyki 

 AOIA Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych – praktyki 

 ZPAF Związek Polskich Artystów Fotografików – praktyki  

 

 
   
 

WSPÓŁPRACUJEMY I REALIZUJEMY PROJEKTY Z FIRMAMI: 



 

 

 

Organizujemy wystawy grafik i plakatów studentów w Domu 

Literatury, Poleskim Ośrodku Sztuki, Akademickim Ośrodku 

Inicjatyw Artystycznych i Fabryce Sztuki Art_Inkubator w Łodzi. 

 

 
 

   
 

 

WPROWADZAMY STUDENTÓW NA RYNEK SZTUKI 



 

Wybrane wystawy: 

 Wystawa prac studenckich z katedry sztuk pięknych w Galerii Patio2 AHE w Łodzi 

2016 

 Wystawa plakatów studentów kierunku grafika, Akademicki Ośrodek Inicjatyw 

Artystycznych w Łodzi 2016 

 KONTRA – Michał Kacperczyk i Studenci, Biuro Wystaw Artystycznych, Sieradz 2015 

 Wystawa grafik studentów, Poleski Ośrodek Sztuki, Łódź 2015 

 TYPO, wystawa prac studentów, 6. dzielnica, Łódź 2014–2015 

 Wystawa grafik studentów, Dom Literatury, Łódź 2014 

 Wystawa plakatów, grafik i obrazów, w ramach wydarzenia „Łódź serwuje”  

na ul. Piotrkowskiej, Łódź 2014 

 Wystawa plakatów, Międzynarodowe Targi Edukacyjne, MTŁ, Łódź 2014 

 Wystawa prac studenckich z katedry grafiki, Galeria Patio 2, Łódź 2014 

 Wystawa Pracowni Struktur Wizualnych, Museum of Modern Art Hünfeld  

w Niemczech 
 

 

WYSTAWY STUDENTÓW KIERUNKU GRAFIKA 



Prowadzimy Galerię Patio2, która znajduje się w budynku K przy ul. Sterlinga 26, 

gdzie prezentowane są wystawy uznanych artystów, a także, raz w roku, prace 

studentów kierunku grafika. 

 

Studenci mają własną galerię KONTAKT, w budynku G przy ul. Rewolucji 1905 r. 52,  

w której organizują wystawy swoich prac w ramach Koła Naukowego Galeria 

Studencka. 

   
 

GALERIE KIERUNKU GRAFIKA 



Objęliśmy patronatem: 

 

 Liceum Plastyczne im. T. Makowskiego w Łodzi 

 II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

 

   Uczniowie realizują projekty artystyczne w pracowni grafiki warsztatowej  

i laboratoriach komputerowych, uczestniczą w wystawach i wykładach na 

kierunku grafika. 
 

   
 

PATRONAT KIERUNKU GRAFIKA 



PRACA PO SPECJALNOŚCIACH  
Grafika 3D i Game Art, Fotografia i multimedia 

 

Absolwenci pracują w branży filmowej, w firmach informatycznych,  
w branży gier wideo i gier komputerowych.  

Projektują grafiki interaktywne i multimedialne, pracują w zespołach 
kreatywnych agencji reklamowych, tworzą filmy wideo, projektują 
grafiki do gier.  
 



Absolwenci pracują w agencjach reklamowych, wydawnictwach, 
instytucjach kultury, działach promocji i marketingu.  
 
 
 

Projektują systemy identyfikacji wizualnej, wydawnictwa,  

strony internetowe. 

  

PRACA PO SPECJALNOŚCIACH  
Komunikacja i multimedia, Projektowanie graficzne 



 

 

Studenci kierunku grafika AHE w Łodzi z sukcesami na rynku pracy: 

 

 Daniel Kruszyński – został finalistą 2-etapowego konkursu Międzynarodowego Biennale 

Grafiki Cyfrowej, Gdynia 2016. Bezpośrednio po dyplomie (2015) został zaproszony do 

uczestnictwa w Międzynarodowym Triennale Grafiki w Toruniu, odbywającym się w ramach 

Międzynarodowego Triennale Grafiki – Kraków 2015.  

 

 Jana Povar – w 2014 wygrała konkurs na stanowisko projektanta 3D w firmie INSIDE MAPS 

w Redwood City w Kalifornii, gdzie obecnie pracuje. 

 

 Anita Szymankiewicz – już jako studentka kierunku grafika znalazła się wśród laureatów 

Packaging Innovation – Międzynarodowych Targów Opakowań 2015. Otrzymała nagrodę  

w kategorii „Ocena profesjonalistów”. W 2017 jej dwa projekty znalazły się wśród pięciu 

debiutów w konkursie Art of Packaging. 

 

 Wojciech Pilarski – uzyskał zatrudnienie w katedrze sztuk pięknych na Wydziale 

Artystycznym AHE w Łodzi.  

 

 

SUKCESY STUDENTÓW KIERUNKU GRAFIKA 

 

 

 



 Michał Kacperczyk – zdobył stopień doktora na Wydziale Artystycznym AHE. W latach 

2012–2015 był prodziekanem kierunku grafika w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 

w Łodzi. Prowadzi pracownię typografii. 

 

 Sławomir Śląski – zajmuje się grafiką wydawniczą (katalogi, albumy, książki, okładki), 

identyfikacją wizualną, projektowaniem wystaw, plakatów i stron internetowych. Pracuje 

jako grafik projektant w Muzeum Miasta Jaworzna oraz jako nauczyciel akademicki na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 

 

 Michał Kowalczyk – otrzymał III nagrodę w konkursie na najlepsze prace dyplomowe 

łódzkich uczelni niepublicznych w 2009 za projekt System identyfikacji wizualnej. 

 

 Michał Miksa – został finalistą konkursu organizowanego przez ogólnopolski kwartalnik 

projektowy „2+3D” – „Najlepsze dyplomy prac absolwentów polskich uczelni kształcących 

projektantów”. Laureat nagrody i uczestnik wystawy pokonkursowej 17 Lahti Poster 

Biennial 2009 w Lahti w Finlandii. Wystawa w Lahti Art Museum – Poster Museum. 

Uczestnik Międzynarodowego Biennale Designu ŁÓDŹ – DESIGN, Centrum Festiwalowe 

2010.  

 

 

 

 



DOŁĄCZ DO ELITY PROJEKTANTÓW 
 
 

 

prodziekan kierunku grafika  

 
dr Elżbieta Dul-Ledwosińska 


