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MISJA KIERUNKU GRAFIKA
NASZYM CELEM JEST WYKSZTAŁCENIE GRAFIKA PRZYGOTOWANEGO DO SAMODZIELNEGO 
I INNOWACYJNEGO DZIAŁANIA NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU PRACY. ABSOLWENT 
WYKORZYSTUJE ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI ORAZ KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE,  
ABY PROFESJONALNIE ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY W DZIEDZINIE GRAFIKI. JEST ŚWIADOMYM 
TWÓRCĄ KOMUNIKATÓW WIZUALNYCH DLA WSZELKIEGO RODZAJU MEDIÓW NA WSPÓŁCZESNYM 
RYNKU REKLAMY I KULTURY. ABSOLWENT ZNA WARTOŚĆ SWOJEGO POTENCJAŁU, POTRAFI 
GO ROZWIJAĆ U SIEBIE I INNYCH. NA STUDIACH W AHE POZNAJE TEN RODZAJ SZTUKI, KTÓRY 
POPRZEZ MOMENT ROZWOJU OSOBOWOŚCIOWEGO JEST ŹRÓDŁEM WYTWARZANIA AKTÓW 
TWÓRCZYCH. WYKORZYSTANIE TEJ ŚWIADOMOŚCI DAJE NADWYŻKĘ W STOSUNKU DO INNYCH 
ORAZ MOŻLIWOŚĆ WYGRYWANIA NA RYNKU SZTUKI / KOMUNIKACJI WIZUALNEJ.



KONCEPCJA KSZTAŁCENIA
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FUNDAMENTEM PROCESU KSZTAŁCENIA JEST PODMIOTOWE UCZESTNICTWO STUDENTA, 
KTÓRY W SPOSÓB AKTYWNY, WE WSPÓŁPRACY Z WYKŁADOWCAMI I PRZEDSTAWICIE-
LAMI ŚRODOWISKA ZEWNĘTRZNEGO BUDUJE SWÓJ SYSTEM WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI 
ORAZ KOMPETENCJI PERSONALNYCH I SPOŁECZNYCH W ZAKRESIE GRAFIKI. W SPOSÓB 
ZAMIERZONY ROZWIJAMY KREATYWNOŚĆ STUDENTA, ABY WYPOSAŻYĆ GO W UMIEJĘTNOŚCI 
TWORZENIA NOWEJ JAKOŚCI I WYZNACZANIA STANDARDÓW. GRAFIKA W AHE WYKRACZA 
POZA TRADYCYJNY MODEL NAUCZANIA O PROJEKTOWANIU GRAFICZNYM, PONIEWAŻ 
PRZYGOTOWUJE ABSOLWENTA DO STOSOWANIA ZDOBYTYCH UMIEJĘTNOŚCI W NOWYCH 
I POSZUKIWANYCH PRZEZ PRACODAWCÓW ZAWODACH. ZDOBYTY POTENCJAŁ POZWALA 
UZYSKIWAĆ ABSOLWENTOWI NOWE AKTY TWÓRCZE: SUKCESY W KONKUROWANIU Z INNYMI.



KONCEPCJA KSZTAŁCENIA W SPECJALNOŚCI
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NOWOCZESNE SPECJALNOŚCI DLA NOWO ROZWIJAJĄCYCH SIĘ DZIEDZIN GRAFIKI:  
GRAFIKA VR I AR,  3D. NA BIEŻĄCO AKTUALIZUJEMY SPECJALNOŚCI - TWORZY JE ZESPÓŁ 
DYDAKTYCZNY NA PODSTAWIE NOWOŚCI, KTÓRE POJAWIAJĄ SIĘ NA RYNKU GRAFICZNYM:
WYBIERAMY CIEKAWYCH WYKŁADOWCÓW I PARTNERÓW TECHNOLOGICZNYCH.
STUDENCI KSZTAŁCENI SĄ PRZEZ NAJLEPSZYCH SPECJALISTÓW NA RYNKU ZAWODOWYM.
WYKORZYSTUJEMY NAJNOWSZE DOKONANIA SPOŚRÓD NOWINEK INFORMATYCZNYCH.
DZIĘKI TEMU SPECJALNOŚCI CIESZĄ SIĘ ZAINTERESOWANIEM MŁODZIEŻY, KTÓRA 
WYBIERA JE, PONIEWAŻ CHCE FUNKCJONOWAĆ W NOWOCZESNYM PRZEMYŚLE.



TECHNOLOGIA KREATYWNOŚCI
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W TOKU STUDIÓW UWZGLĘDNIONE ZOSTAŁO TAKŻE KSZTAŁCENIE KREATYWNOŚCI 
UKIERUNKOWANE NA ROZWIJANIE POSTAW I UMIEJĘTNOŚCI. SZCZEGÓLNIE CHCEMY 
POBUDZIĆ STUDENTÓW DO NIESTANDARDOWEGO MYŚLENIA, TWORZENIA NOWYCH 
IDEI ORAZ ROZWIĄZAŃ. ROZWÓJ POTENCJAŁU TWÓRCZEGO UZYSKUJEMY PRZEZ 
WZBOGACENIE POTENCJAŁU OSOBOWOŚCI: POSZERZANIE WYOBRAŹNI I POSTAW 
PREZENTOWANYCH WOBEC ROZWIĄZYWANYCH PROBLEMÓW. W EFEKCIE WZBOGACENIA 
POTENCJAŁU OSOBOWOŚCIOWEGO STUDENT JEST W STANIE MYŚLEĆ  NIESTANDARDO-
WO I PRZEKRACZAĆ DOTYCHCZASOWE SCHEMATY ORAZ  WYBIERAĆ TE ROZWIĄZANIA, 
KTÓRE PRZYNOSZĄ PONADSTANDARDOWE EFEKTY.



ZAWODY, KTÓRE MOŻE WYKONYWAĆ ABSOLWENT:
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• GRAFIK PROJEKTANT W AGENCJACH REKLAMOWYCH, STUDIACH GRAFICZNYCH, 
DZIAŁACH MARKETINGU, WYDAWNICTWACH, INSTYTUCJACH KULTURY I SZTUKI

• GRAFIK 3D W BRANŻY GIER KOMPUTEROWYCH, W PRZEMYSŁACH  KREATYWNYCH  
W POLSCE I NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

• DYREKTOR KREATYWNY W ZESPOLE PROJEKTOWYM
• WIĘKSZOŚĆ STUDENTÓW JEST NA TYLE CENIONA, ŻE JUŻ W CZASIE STUDIÓW 

MA PRACĘ



SPECJALNOŚCI
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PIERWSZY STOPIEŃ

• FOTOGRAFIA REKLAMOWA I INTERMEDIALNA 

W MEDIACH I W INTERNECIE

• KOMUNIKACJA WIZUALNA I MULTIMEDIA

• GRAFIKA 3D I GAME ART

• GRAFIKA VR I AR

DRUGI STOPIEŃ

• PROJEKTOWANIE GRAFICZNE I FOTOGRAFIA

• STYMULOWANIE EWOLUCJI ARTYSTY



GRAFIKA 3D i GAME ART 
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Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do projektowania gier i wirtualnej rzeczywistości. 
Umiejętności te mają zastosowanie zarówno w reklamie jak i produkcji gier komputerowych.  W procesie 
kształcenia studenci poznają zagadnienia modelowania i animacji 3D, montaż audio i video, digital pain-
ting, realizują prace w programach Autodesk 3Dmax, Adobe Creative Cloud. 
Wprowadzenie innowacyjnej specjalności otworzyło nowy etap w edukacji artystycznej Uczelni. Posze-
rzyło potencjalne możliwości rozwoju jak i zwiększyło szanse zatrudnienia absolwentów kierunku Grafika 
biorąc pod uwagę gwałtowny rozwój rynku gier komputerowych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. 
Game Art stanowi niszę edukacyjną, ponieważ dotychczas projektowanie gier prowadzone było głównie 
na uczelniach technicznych, gdzie cała energia skumulowana jest w części informatycznej gry. Studia na 
specjalności Grafika 3D i Game Art przygotowują artystów specjalizujących się w projektowaniu graficz-
nym elementów sterowania, środowisk, czy postaci, specjalistów mających istotny wpływ na zapewnienie 
„grywalności” produktu. Człowiek odczuwa ciągłą potrzebę obcowania z szeroko pojętym pięknem, sztu-
ką. Gra jest tyko kolejnym medium, które może zapewnić użytkownikom taki kontakt, a to bez umiejętnego 
kreowania przez artystę jest praktycznie niemożliwe. 



GRAFIKA AR I VR 
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Specjalność dla osób, które widzą swoją przyszłość na rynku reklamy i produktów multimedialnych, 
gdzie obszarem działań jest grafika interaktywna. Student uczy się pojektować grafikę przeznaczoną na 
platformy informatyczne,  ze szczególnym uwzględnieniem  przestrzeni wirtualnej i rozszerzonej 
rzeczywistości  realizowanej na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych: video wall, infokiosk, tablet, 
telefon, smart tv.
Programy wykorzystywane w toku studiów: Unity, wybrane programy firmy  Autodesk i Adobe (Encoder, 
Photoshop, Illustrator, AfterEffects, Premiere, Animate. Oprogramowanie wspomagające dla chętnych: 
Avidemux, Audacity, Black, Magic Davinci Resolve, Blender).
Przedmioty specjalnościowe: Projektowanie grafiki AR/VR, Programowanie interaktywnych symulacji, 
User Experience, Fotogrametria i skanowanie, Interfejsy haptyczne i multisensoryczne, Motion Capture, 
Design Thinking - projekt.
Po studiach znajdziesz pracę w branży symulacyjnej, obecnej w przemysłach medycznych i technicznych, 
w branży gamingowej, multimedialnej.



KOMUNIKACJA WIZUALNA I MULTIMEDIA
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Program specjalności obejmuje zagadnienia z obszaru projektowania graficznego i multimediów. 
Przedmioty: grafika wydawnicza, projektowanie systemów identyfikacji wizualnej, typografia, gra-
fika i animacja 3D, montaż filmów i efekty specjalne, grafika interaktywna i multimedialna zapew-
niają w pełni zdobycie umiejętności potrzebnych w zawodzie grafika projektanta.
Rozwój Internetu i urządzeń multimedialnych powoduje zwiększenie zapotrzebowania na spe-
cjalistów zajmujących się tworzeniem stron www, aplikacji, interfejsów i reklam internetowych, 
kreowaniem kampanii w Social Media, tworzeniem spotów reklamowych. W specjalistycznym 
kształceniu student zapoznaje się z warsztatem grafika projektanta poprzez realizację konkret-
nych projektów. Poznaje miary, formaty, gramatykę wizualną, środki wyrazu, zasady kompozycji, 
typografii. Po ukończeniu specjalności absolwenci łatwo znajdują pracę.



FOTOGRAFIA REKLAMOWA I INTERMEDIALNA W MEDIACH I W INTERNECIE
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Studia przygotują przyszłych fotografów do podejmowania różnych problemów projektowych na stanowi-
skach samodzielnych projektantów tworzących różnorodne formy przekazu wizualnego (portret, fotokast, 
reportaż, strona www np. galerii czy muzeum), jak również do pracy w zespole kreatywnym, np. w agen-
cjach reklamowych, działach marketingu i reklamy, studiach graficznych, do działań w świecie mediów 
(prasa, film), w usługach reklamowych dla obszaru techniczno-naukowego (medycyna, laboratoria) oraz 
przemysłu turystycznego. 
Studia fotograficzne w AHE są przeznaczone dla wszystkich tych, którzy traktują fotografię, jako przyszły 
zawód, począwszy od prowadzenia własnego studia fotograficznego, poprzez agencje reklamowe, po pro-
jektowanie stron dedykowanych fotografii, w tym kolekcjom i muzeum fotografii. Studenci będą mogli się 
też uczyć nowoczesnego dziennikarstwa, w którym fotografia będzie dominować nad słowem pisanym.
Po studiach licencjackich można będzie kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich 
na grafice lub fotografii.

https://www.ahe.lodz.pl/grafika/specjalnosci/I-stopien



PROJEKTOWANIE GRAFICZNE I FOTOGRAFIA
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Na program specjalności składają się przedmioty: grafika reklamowa, projektowanie komunikatu 
wizualnego i systemów identyfikacji graficznej, projektowanie wydawnictw i typografii, grafika 
multimedialna, ilustracja wydawnicza, fotografia użytkowa i reklamowa, grafika 3D.
Student uczy się jak przygotować materiał audiowizualny na potrzeby projektów multimedialnych 
i reklamy, pracuje z oświetleniem studyjnym i sprzętem cyfrowym, postprodukcją obrazu, a dla 
osób zainteresowanych dostępna jest także technologia fotografii tradycyjnej i proces wywoły-
wania zdjęć. Specjalność przygotowuje do podejmowania problemów projektowych na stanowi-
skach samodzielnych projektantów i do pracy w zespole kreatywnym w reklamie i branży filmo-
wej. Student potrafi kierować zespołem kreatywnym.
Po ukończeniu specjalności absolwenci łatwo znajdują pracę. 



STYMULOWANIE EWOLUCJI ARTYSTY
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Specjalność przygotowuje artystów do takich działań artystycznych, które skutkują rozwo-
jem kompetencji podmiotowych oraz osobowości artysty. Jest to unikalna specjalność ukie-
runkowana na przygotowanie do rozumienia sfery sztuki najnowszej, działania w jej obszarze, 
jak i rozumienia rozwoju człowieka. Dzięki specjalnemu programowi edukacji artysta studiują-
cy tę specjalność uczy się nie tylko tworzenia dzieła sztuki, ale także rozwijania posiadanego 
potencjału osobowościowego. W toku programu kształcenia wykonywane przez studenta prace 
prowadzą do tworzenia dzieł sztuki. Stymuluje to proces jego podmiotowej ewolucji. W miarę 
 pracy artystycznej zwiększa on posiadany potencjał sprawczy. Umiejętność stymulowania własnego 
rozwoju jest kompetencją, którą może być zainteresowanych wielu ludzi, niekoniecznie 
związanych z zawodem artysty. 



NADWYŻKA W STOSUNKU DO KONKURENCJI
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• Współpracujemy z firmami – student współuczestniczy w rozwiązaniu problemów, które opracowuje firma graficzna.
• Student rozwiązuje problem rzeczywisty pod kierunkiem wyjątkowo kompetentnego nauczyciela w obszarze twórczości.
• Oczekujemy aby student projektował ścieżkę edukacji i ścieżkę własnego rozwoju oraz kariery zawodowej.
• Wykładowca na kierunku grafika, to nauczyciel, który potrafi dać studentowi przestrzeń do samodzielnego rozwoju i znajdowania 

ponadstandardowych rozwiązań.
• Student jest trenowany do samodzielnego rozwoju i nadążania za zmieniającą się rzeczywistością.
• Prowadzimy zajęcia także online – przygotowujemy nowoczesnych grafików, którzy na co dzień funkcjonują w środowisku pracy 

zdalnej.
• Posiadamy własne galerie i współpracujemy z wieloma galeriami zewnętrznymi, w tym celu aby studenci mogli wystawiać swoje 

prace dla dojrzałej artystycznie publiczności.
• Ten unikalny model kształcenia pozwala niektórym studentom już w czasie studiów zdobywać pracę za granicą np. USA Redwood, 

Niemcy Monachium, Norwegia.
• Studenci i dydaktycy wyjeżdżają na studia zagraniczne z programu ERASMUS+ 



PARTNERZY TECHNOLOGICZNI
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• Media Press – praktyki
• Seven Events – praktyki
• Muzeum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 – praktyki, staże 
• Filmowa Łódź (Kino Charlie)
• Muzeum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 – praktyki, staże 
• Dom Literatury – wystawy grafiki artystycznej, prace studentów 

i dydaktyków
• 1000 realities / VR i augmented reality – patronat, praktyki dla specjalności 

Grafika 3D  Game Art 



Nowoczesna drukarnia oferująca wydruki w technice cyfrowej, solwentowej oraz off-
setowej. Dowolny nakład oraz format, dodatkowy kolor (w tym złoty, srebrny albo 
biały), elektroniczny chip na wydruku – to tylko część wszechstronnej oferty firmy. 
Media Press to jedyna w Łodzi drukarnia z bankiem zdjęć tego miasta,  
autorstwa Pawła Augustyniaka. Firma tworzy niepowtarzalne fototapety, plakaty, 
wydruki na płótnach i kalendarze na potrzeby działań marketingowych oraz wizerun-
kowych swoich klientów. Misją Media Press, realizowaną od 2004 roku, jest wspiera-
nie twórców w całym procesie twórczym – od pomysłu do realizacji.
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Seven Events specjalizuje się w organizacji profesjonalnych imprez integracyjnych, 
imprezach tematycznych z wykorzystaniem gier online i aplikacji na urządzenia 
mobilne. Studenci grafiki będą mogli odbywać praktyki i staże oraz uczestniczyć 
w tworzeniu gier.
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FORMY KSZTAŁCENIA
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• Projekt - zachęcamy naszych studentów do podejmowania własnych 
inicjatyw (na zajęciach prowadzonych metodą projektu), dzięki czemu uczą 
się formułować i wdrażać nowe projekty zmieniające rzeczywistość.

• Ćwiczenia
• Wykład
• Warsztaty



PRZEDMIOT: PROJEKT - PRACA DYPLOMOWA (LICENCJAT, MAGISTER)
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Studia na kierunku grafika kończą się uzyskaniem tytułu licencjata (pierwszy stopień), ma-
gistra (drugi stopień). W czasie 2 semestrów ostatniego roku studiów student konsultuje 
kolejne etapy pracy dyplomowej z promotorem.
 
Przykładowe prace:
https://youtu.be/pEVUhlOTHt8
https://www.ahe.lodz.pl/sites/default/files/pliki_wpisow/media/12292/ksiega-znaku.pdf 
https://youtu.be/jYAW8CqE8DA
https://youtu.be/zWMN4fILBwY

Więcej:
https://www.ahe.lodz.pl/grafika/prace-dyplomowe



GALERIA PATIO 2 
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Galeria Patio 2 prezentuje prace współczesnych, uznanych artystów z Polski i zagranicy.
Raz w roku, w miesiącach wakacyjnych studenci kierunku Grafika mogą pokazać swoje grafiki, plakaty, ob-
razy, kompozycje. 
Wernisaże odbywają się co dwa miesiące, w czwartek o 14.00.

Wystawa dr Anny Skawińskiej Systemy Identyfikacji Wizualnej
https://youtu.be/RjT-6oZ6tZI

Wystawa studencka Media Cyfrowe 
https://www.ahe.lodz.pl/news/14173/galeria-patio2-prezentuje-prace-studentow-i-absolwentow-grafiki

Wystawa studencka Grafika Projektowa
https://youtu.be/kP2lOoLe3ww



GALERIA STUDENCKA KONTAKT 
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Galeria Studencka Kontakt prowadzona jest wyłącznie przez studentów: są kuratorami 
swoich wystaw, wybierają i prezentują prace własne oraz kolegów. Sami decydują w jakiej 
formie, i kiedy, odbywają się wernisaże. Biorą odpowiedzialność za swoje decyzje i pre-
zentowaną sztukę. 

Więcej o Galerii Studenckiej Kontakt:
https://www.facebook.com/1928544004103025/videos/485094852249836
https://www.facebook.com/Galeria-Studencka-Kontakt-1928544004103025



KADRA
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W AHE PRACUJEMY Z TYM OBSZAREM SZTUKI, KTÓRY WSPIERA ROZWÓJ OSOBOWOŚCIO-
WY I JEST MOTOREM OSIĄGANIA SUKCESÓW NA RYNKU PRACY. KADRĘ STANOWIĄ TE 
OSOBY, KTÓRE WŁAŚNIE TAK UCZĄ. WYKŁADOWCA NA KIERUNKU GRAFIKA, TO NAUCZY-
CIEL, KTÓRY POTRAFI DAĆ STUDENTOWI PRZESTRZEŃ DO SAMODZIELNEGO ROZWOJU 
I ZNAJDOWANIA PONADSTANDARDOWYCH ROZWIĄZAŃ.
DR HAB. ELŻBIETA GAWLIKOWSKA-ŁABĘCKA, PROF. AHE ORAZ DR HAB. ELŻBIETA 
DUL-LEDWOSIŃSKA PROF. AHE OTRZYMAŁY W ROKU 2020 ZASZCZYTNE ODZNACZENIE 
BRĄZOWY MEDAL GLORIA ARTIS.



WYKŁADOWCY: GRAFIKA WARSZTATOWA / GRAFIKA ARTYSTYCZNA,  
MALARSTWO I RYSUNEK

dr hab. Elżbieta Dul-Ledwosińska prof. AHE
Absolwentka Wydziału Grafiki Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi 
(obecnie ASP), specjalność grafika warsztatowa. Dyplom w pracowni prof.  
Andrzeja Bartczaka (grafika) i w pracowni prof. Stanisława Fijałkowskiego  
(malarstwo). Doktorat w 2008 r., habilitacja w 2018 r. na Wydziale Grafiki  
i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.
Dziekan kierunku grafika, profesor nadzw. w katedrze sztuk pięknych 
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, specjalność grafika cyfrowa.  
Prowadzi pracownię grafiki warsztatowej oraz zajęcia z obszaru sztuk  
wizualnych dla studentów wydziału humanistycznego i programu Erasmus+.  
Z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym współpracuje od 2007 r. prowadząc 
zajęcia na platformie e-learningowej. Dorobek w zakresie grafiki artystycznej, 
udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i zagranicą.  
(European Biennal Competition for Graphic Art, Brugge, Belgium,  
International Biennale of Engraving and New Images of Sarcelles, France,  
International Exhibition of Small Form Electrographic Art, Budapest, Hungary, 
Biennale Grafiki, Cyfrowej, Gdynia, Międzynarodowe Triennale Małe Formy 
Grafiki, Łódź, https://www.ahe.lodz.pl/grafika/wykladowcy

mgr Małgorzata Kosiec

W 2000 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem na Wydziale 
Grafiki i Malarstwa ASP w Łodzi. Stypendystka Ministerstwa 
Kultury i Sztuki (1998). Finalistka International Young Art - 
Artlink 2002 Sotheby’s (2002). Stypendystka Ministerstwa 
Kultury i Sztuki. Wystawiała swoje obazy m.in. w Nowym 
Jorku, Tel-Avivie, Amsterdamie, Denver, Londynie oraz 
w Polsce. Na stałe reprezentowana jest przez wiodące 
szwedzkie galerie w Gotheborgu, Malmo i Sztokholmie.
Doceniana za unikatową technikę portretową oraz połączenie 
nowoczesnych środków wizualnych z dziedzictwem wielkich 
mistrzów malarstwa.
Powadzi pracownię rysunku i malarstwa.
https://www.saatchiart.com/gosiec

Pracownia grafiki warsztatowej to miejsce, w którym  
studenci poszukują rozwiązań artystycznych, a jednocześnie łączą 
tradycyjne techniki graficzne takie jak: linoryt, akwaforta, akwatinta, 
monotypia, kolagrafia, z projektem i drukiem cyfrowym. 

Zajęcia w pracowni malarstwa i rysunku wprowadzają  
w zagadnienia formy takie jak kadrowanie i komponowanie,  
walor i światłocień, kolor i stosunki przestrzenne.  
Wykorzystywana jest metoda nauczania opracowana przez  
Władysława Strzemińskiego i sformułowana w „Teorii widzenia”. 
Poprzez studiowanie i malowanie natury studenci dochodzą  
do zagadnień sztuki nowoczesnej.
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WYKŁADOWCY: STRUKTURY WIZUALNE

dr hab. Elżbieta Gawlikowska-Łabęcka prof. AHE
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi.
Profesor nadzw. w katedrze sztuk pięknych Akademii Humanistyczno- 
Ekonomicznej w Łodzi, prowadzi przedmiot Struktury wizualne.
Zajmuje się problematyką związaną z działaniami w przestrzeni i grafiką.
Uczestniczyła w wielu wystawach sztuki abstrakcyjnej, geometrycznej  
i konkretnej między innymi: w 61 i 62 SALON RÉALITÉS NOUVELLES - 
Parc Floral de Paris; MOTIVA w Austria Center Vienna; w Bonn w Künst-
lerforum w wystawie grupowej AUSSTELLUNG KONKRET INTELLIGIBEL 
MUSEUM MODERN ART HÜNFELD oraz indywidualnie w Galerii GKG – 
DigitalKonkret10 - GRENZPUNKTE / BORDER POINTS; CONCRETE KUNST 
UIT POLEN oraz GEOMETRISCH KONKRET VI w Mondriaanhuis Museum 
w Amrsfoort w Holandii; DIAGONAL lN FLÄCHE UND RAUM – KONKRETE 
KUNST AUS EUROPA w Kunstverein Wiligrad w Lübstorf  oraz GEOME-
TRISCH KONKRET w Europaisches Zentrum der Kunste w Dreźnie, DAS 
OFFENE BUCH – Realisationen in der Stadt Hünfeld – poezja konkretna 
w przestrzeni miasta Hünfeld (Museum Modern Art w Hünfeld); ORIGINS IN 
GEOMETRY w Museum Geometric and MADI Art w Dallas (III nagroda).

W Pracowni Struktur Wizualnych studenci poznają pojęcia i problematykę dotyczącą 
budowy utworów wizualnych poprzez praktyczne odnoszenie się do stawianych  
problemów, a nie w oparciu o istniejące schematy. Każdy utwór wizualny posiada  
swoją strukturę, toteż rozwiązywanie problemów związanych z konstruowaniem tej 
struktury znajduje praktyczne zastosowanie we wszystkich pracach artystycznych 
i projektowych wykonywanych na zajęciach jak i stanowi potencjalną bazę do  
realizacji wszystkich projektów wizualnych w przyszłości. Kompozycja w kreowanych 
utworach konkretyzowana jest w różnych mediach, czasami w mediach  łączonych, 
lub na styku różnych mediów o różnym stopniu interaktywności. Powstają prace 
płaskie i w przestrzeni, stabilne i mobilne. Prace studentów były eksponowane na 
rocznej wystawie w Museum Modern Art w Hünfeld w Niemczech. 
https://www.ahe.lodz.pl/przedmioty-grafika/3404/struktury-wizualne

Pof. Zbigniew Dudek  
Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk 
Plastycznych w Łodzi. Jest profesorem nadzwy-
czajnym macierzystej uczelni (obecnie Akademii 
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego). 
Prowadzi Pracownię Rzeźby. W pracy rzeźbiar-
skiej wykorzystuje głównie metal, drewno oraz 
ich połączenia. Poza rzeźbą tworzy obiekty 
i rysunki.
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WYKŁADOWCY: FOTOGRAFIA

dr hab. Leokadia Bartoszko prof. AHE
Prowadzi zajęcia z fotografii na Wydziale Artystycznym Akademii Humani-
styczno Ekonomicznej w Łodzi. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny 
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W latach 
2008-2012 dziekan Wydziału Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi.
 Poza pracą dydaktyczną czynnie uczestniczy w życiu artystycznym. Jest 
członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków i Związku Polskich Artystów 
Fotografików, w obecnej kadencji pełni funkcję prezesa.
1961-67 r. studia w ASP w Łodzi (pracownia malarstwa prof. M. Jeschke,  
studia ukończone z wyróżnieniem),
1991 r. kwalifikacja I stopnia z fotografii na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie,
2000 r. kwalifikacja II stopnia z fotografii i przeźroczy barwnych na Wydziale 
Grafiki ASP w Łodzi („Przenikanie - warstwy realne i nieokreślone”),
Twórczość w zakresie malarstwa, fotografii i grafiki projektowej
https://www.ahe.lodz.pl/grafika/wykladowcy
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Zajęcia mają formę zbiorowych prezentacji, pokazów i pogadanek mających na celu 
zgłębienie zaplanowanego programu kształcenia i zrozumienie treści poszczególnych 
zadań dydaktycznych oraz indywidualnych korekt z każdym studentem. Pracownia 
wyposażona jest w atelier fotograficzne z profesjonalnym systemem błyskowym, 
komputer MAC PRO i ciemnię fotograficzną.
W kształceniu początkowym student zapoznaje się z elementarnymi podstawami kla-
sycznego warsztatu fotograficznego obejmującego pracę w atelier oraz ciemni foto-
graficznej. Świadoma organizacja planu zdjęciowego oraz panowanie nad doborem 
ustawień parametrów technicznych zapisu obrazu zarówno w aparatach tradycyjnych 
z nośnikami srebrowymi jak i cyfrowych w dążeniu do nadrzędnego celu -  możliwości 
wykreowania własnej wypowiedzi plastycznej przy pomocy fotografii. Proces dydak-
tyczny ma dodatkowo pobudzać wyobraźnię, pogłębiać wrażliwość plastyczną oraz 
umiejętność obserwacji połączoną z podejmowaniem szybkich i świadomych decyzji.

dr Bartłomiej Jarmoliński
Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Wła-
dysława Strzemińskiego w Łodzi. Zajmuje się 
głównie malarstwem, fotografią, tworzeniem 
obiektów oraz sztuką video. Uznawany za 
jednego z najintensywniej rozwijających się 
współczesnych artystów łódzkich. Korzenie 
jego twórczości sięgają pop-artu, plakatu 
i hiperrealizmu, a tematyka jego prac oscylu-
je głównie wokół sylwetki człowieka XXI w. 
i otaczających go problemów, takich jak kult 
mass mediów, wszechobecny konsumpcjo-
nizm, czy zatarcie się granic między sferą 
sacrum a sferą profanum. Jest autorem kilku-
dziesięciu wystaw indywidualnych m.in.  
Warszawie, Łodzi i Berlinie, brał też udział 
w ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju 
i za granicą.



WYKŁADOWCY: HISTORIA SZTUKI, SZTUKA WSPÓŁCZESNA

Dr Krzysztof Jurecki
Krytyk, historyk oraz kurator sztuki, doktor nauk humanistycznych. 
Magisterium i doktorat na UJ w Krakowie. Członek honorowy Związ-
ku Polskich Artystów Fotografików oraz członek Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. W drugiej połowie lat 80. XX w. 
związany z „Kulturą zrzuty” – niezależnym ruchem artystycznym. Autor 
licznych publikacji na temat fotografii i historii sztuki. Zainteresowany 
jest głównie historią fotografii i filmu awangardowego, ale także historią 
grafiki i malarstwa polskiego po II wojnie światowej, zwłaszcza w jego 
wersji fotorealistycznej.
Prowadzi blog o fotografii i sztuce: 
https://jureckifoto.blogspot.com/
https://www.ahe.lodz.pl/grafika/wykladowcy

Jest autorem haseł z zakresu historii fotografii do 30. tomu Wielkiej encyklopedii PWN, wielu sylwetek artystycznych na por-
talu Instytutu Adama Mickiewicza Culture.pl, w tym tekstu o całej historii fotografii polskiej do 1990 r. https://culture.pl/pl/
artykul/historia-fotografii-polskiej-do-roku-1990. Jest też autorem istotnego tekstu historycznego Polish Photography 1939–
1969, w: European History of Photography 1969–1969, (ed. V. Macek, Central European House of Photography, Bratislava 
2014). Swoje teksty publikował od 1987 r. m.in. w takich czasopismach, jak: „Arteon”, „Art&Business”, „Format” (od 1990 r. 
do chwili obecnej), „Fotografia” (1987–1989), „Krytyka Literacka”, „Obieg”, „Obscura”, „Projekt”, „Student”. W latach 1990–
2014 był stałym współpracownikiem czasopisma „Exit”, w latach 2000–2010 – „Kwartalnika Fotografia”. W latach 1985–2005 
pracował w Muzeum Sztuki w Łodzi jako adiunkt w Dziale Grafiki (1994–1998), a od 1998 r. był kierownikiem Działu Fotografii 
i Technik Wizualnych. W latach 2007–2017 współpracował z Galerią Sztuki Wozownia w Toruniu, w której zrealizował kilka-
naście wystaw. Od 2011 r. współpracuje z Ośrodkiem Działań Artystycznych w Piotrkowie.
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WYKŁADOWCY: DIGITAL PAINTING, CONCEPT ART & STORY BOARD

Mgr Szymon Sobczak
Absolwent ASP w Łodzi ze specjalizacją w komiksie. IProwadził Letnie Międzynarodowe Kursy 
Grafiki i Tkaniny Artystycznej PATA organizowane przez ASP w Łodzi jako asystent .Przygotował 
rysunki i okładkę do komiksu ”Fetch” na podstawie scenariusza Nicholasa Poonamallee. Prowadził 
warsztaty i nadzór nad projektem „Echo historii, tradycji, korzeni -  co nas łączy, a co dzieli” 
prowadzonym przez Instytut IRIS, warsztaty komiksu na Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, Koło 
Komiksu przy Pracowni Ilustracji, Komiksu i Preprodukcji Gier i Filmów ASP w Łodzi. Wykonywał 
rysunki i kolor do komiksu ”Wybieg” (80 stron) wydanego przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski. 
Projekt stanowił element programu ”Szlak pianisty” poświęconego Władysławowi Szpilmanowi 
i historii Warszawy w czasie II wojny światowej. Udział w wystawach m.in.: „Unity of Art” - Galeria Proj-
ect Art, Łódź, „Unity of Art” - Galeria Project Art, Łódź , „Booster Board 5” - Galeria Biblio Art, Łódź, 
Skłonności do ostrości” - Galeria Satyrykon, Legnica, Booster Board 2” - Galeria Biblio Art, Łódź, 
„Megalopolis” - Galeria Kredens, Łódź , IV Salon Zimowy - Galeria BWA,  Skierniewice, NAGRODY: 
Nagroda Komiks Roku 2018 w kategorii Best Comedy Comic przyznawana corocznie przez wydaw-
ców strony www.comixcentral.com dla komiksu „Fetch” stworzonego we współpracy z Nicholasem 
Poonamallee, Nagroda Specjalna za projekt postaci w Konkursie Zespołowego Tworzenia Gier, Łódź
Wyróżnienie Daily Deviation za stronę komiksu Monsters.
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Pracownia „Digital painting” zajmuje się zagadnieniami rysunku i ma-
larstwa w środowisku digitalowym. Ze względu na duże zróżnicowanie 
umiejętności w posługiwaniu się cyfrowymi narzędziami pracy przez stu-
dentów, poszczególne zadania i ćwiczenia są indywidualizowane.
Studenci, dla których studia są pierwszym kontaktem z problematyką di-
gital paintingu, poznają podstawowe narzędzia do pracy rysownika/mala-
rza cyfrowego. Przede wszystkim są zaznajamiani z podstawami obsługi 
programów graficznych i różnic między nimi. Są to programy grafiki wek-
torowej (np. Illustrator, Corek Draw) oraz grafiki bitmapowej (Photoshop). 
Mają też okazję zapoznać się ze sprzętem potrzebnym w pracy nad obra-
zami digitalowymi – tabletami graficznymi. 

Pracownia „Concept art & storyboard” zajmuje się zagadnieniami pla-
stycznymi związanymi z szeroko rozumianym game artem i innymi 
dyscyplinami pop kultury. Podczas zajęć studenci realizują zadania 
związane z przygotowaniem koncepcji postaci, bohaterów gier, lokacji 
oraz storyboardów. Studenci otrzymują ogólną wiedzę na temat mecha-
nizmów powstawania złożonych projektów gamingowych. Zajęcia doby-
wają się na zasadzie dyskusji i omawiania projektów przygotowywanych 
przez studentów.



WYKŁADOWCY: GRAFIKA WYDAWNICZA, KOMUNIKAT WIZUALNY

Dr Zbigniew Koszałkowski
Dziesiątki projektów graficznych, katalogów, reklam, plakatów dla 
muzeów, galerii, firm m.in. Alvaretti, Alles, Celestynka, Centrum Han-
dlowe Ptak, Eurostep, Eldar, Dresso, Fagum Stomil, Jason Mackenzie, 
Nokton, Narodowe Centrum Kultury, Manta, Monnari, Muzeum Sztuki  
w Łodzi, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Telimena, Termall, Textil Medium, 
Bank PBG, Polfa Pabianice, Prasa łódzka – Polska Press, Fabryka mebli 
Piotrków, Fagum Stomil, Pollena Ewa, Wonlok, Welet.
Identyfikacje i loga – projekty dla wielu firm m.in.
Eldar, Monnari, Termal, Tufi, TuTam – Agencja Reklamy Radia Łódź, 
Ansa, Altex, Alena, Bożenka, Edora, Exe, Gorsenia, Kartonoplastyka, 
Opus Film, Polfinans, Polwool, Remed, Standar, Telimena, Proscenium 
Teatru Jaracza, Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, Klub Siódemki, Sub 
Sole, Niezależni RP, Jesteśmy, Nawa św. Krzysztofa, Niezależni RP, CEA, 
TON (Towarzystwo Oświaty Niezależnej). 
http://www.koszalkowski.pl/

Pracownia Grafiki Wydawniczej prowadzi studia w zakresie projektowania 
wszelkiego rodzaju druków, czasopism, książek i albumów, w których układ 
typograficzny i materiał ilustracyjny tworzą jednorodną strukturę.
Celem specjalizacji jest wykształcenie projektanta grafika wyposażonego  
w szeroką wiedzę i umiejętności pozwalające mu na indywidualną działalność 
artystyczną jak i pracę w zespołach, agencjach graficznych  
i wydawnictwach.

https://www.ahe.lodz.pl/przedmioty-grafika/3402/grafika-wydawnicza

Pracownia Komunikatu Wizualnego kształci projektantów grafików w zakresie 
opracowań kampanii reklamowych, identyfikacji kompleksowych opracowań 
graficznych, plakatu i billboardu. Celem specjalizacji jest wykształcenie grafika 
projektanta znającego metodykę projektowania w kontekście rozwoju współ-
czesnej technologii i nowych form przekazu.

https://www.ahe.lodz.pl/przedmioty-grafika/3403/komunikat-wizualny
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WYKŁADOWCY: PODSTAWY GRAFIKI WARSZTATOWEJ I PROJEKTOWEJ

Dr Wojciech Pilarski
Absolwent WSHE w Łodzi, (obecnie AHE) dyplom z komputerowego projek-
towania graficznego (licencjat). Studia artystyczne uzupełniające w Akademii 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Dyplom magistra sztuki z wynikiem 
celującym i wyróżnieniem za pracę dyplomową o specjalności grafika warsz-
tatowa. W czasie studiów asystent prof. Andrzeja Bartczaka. Od roku 2010 
prowadzi zajęcia Podstawy grafiki warsztatowej w macierzystej uczelni,  
obecnie jest w trakcie doktoratu. Specjalizuje się w wykonywaniu grafik 
metodą warsztatową. Wieloletni kierownik galerii Patio 2. Brał udział w wy-
stawach indywidualnych, zbiorowych i konkursach: Piątek Stara Plebania 
„Piątek w centrum uwagi”, Łódź Fabryka Fotografii - Fotofestiwal, PATIO 
Centrum Sztuki WSHE, Carte Blanche Łódź, Wystawa grafik Manufaktura 
Łódź, Galeria Patio, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi,  
Galeria Patio Nowa przestrzeń, Kraków Internetowe Biennale Młodej Sztuki - 
„Dyplom – początek drogi”, AHE w Wodzisławiu, Wystawa indywidualna 
Rezekne, Łotwa.

Mgr Piotr Piechowiak
Studia artystyczne w latach 1977-1983 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego) na Wydziale Grafiki, gdzie obronił dyplom w Pracowni  
Graficznego Projektowania Przestrzeni pod kierunkiem prof. Stanisława  
Łabęckiego oraz aneks w Pracowni Grafiki Warsztatowej –Technik Metalo-
wych prof. Leszka Rózgi. W latach 2008-2010, odbył kwalifikacyjne studia  
podyplomowe na Politechnice Łódzkiej w dziedzinie informatyki, w Katedrze 
Mikroelektroniki i Technik Informatycznych/DMCS/ na Wydziale EEIiA  
(w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Stypendysta Ministerstwa 
Kultury i Sztuki. Specjalizuje się w projektowaniu w dziedzinie grafiki użytko-
wej, twórca projektów w zakresie identyfikacji graficznej, grafiki wydawniczej 
i informacji wizualnej. Obecnie nauczyciel i wykładowca grafiki komputerowej 
i informatyki w Instytucie Postepowania Twórczego.  
W Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na Wydziale Artystycznym 
- kierunku grafika, prowadzi przedmiot Podstawy grafiki projektowej oraz  
zajęcia na platformie e-learningowej Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego.
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WYKŁADOWCY: FOTOGRAFIA

Dr Borys Makary
Zajmuje się sztuką konceptualną, kreacyjną, komentującą rzeczywistość. Do 
swoich działań wykorzystuje głównie fotografię, ale tworzy również insta-
lacje. Coraz częściej sięga też po video. Fotografii mody uczył się u Milesa 
Aldridge’a oraz w International Center of Photography w Nowym Jorku. Był 
asystentem fotografa mody Richarda Warrena. Swoje prace wystawiał w kraju 
i za granicą, m. in. na indywidualnej wystawie w paryskiej galerii Claude-Sam-
uel, oraz na wystawie zbiorowej FOTOFEVER w Musee du Louvre oraz galerii 
NUE. Pokazywał również prace na indywidualnej wystawie w La Maison de la 
Photographie w Lille oraz zbiorowej wystawie w Lille Grand Palais. Uczest-
niczył w festiwalach WeArt w Barcelonie oraz Photo Independent w Los Ange-
les. Od 2012 roku otrzymał liczne nagrody na międzynarodowych konkursach 
fotograficznych w USA i w Europie, w tym medale na Prix de la Photographie 
Paris - zarówno za kampanie reklamowe, jak i projekty autorskie. Publikował 
na łamach wielu magazynów fotograficznych, w tym “Secret Behaviour” czy 
“contra doc!”.
http://bmakary.com
https://www.ahe.lodz.pl/grafika/wykladowcy

Dr Patrycja Pawęzowska
Zajmuje się fotografią kreacyjną i dokumentalną, video art, instalacją, 
eksperymentem artystycznym. W 2018 roku obroniła pracę doktorską pt. 
Tożsamość Obrazu w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, a w 2019 
roku na podstawie pracy doktorskiej wydała książkę z zakresu teorii fo-
tografii pt. Tożsamość obrazu. Członek Związku Polskich Artystów Fo-
tografików. Laureatka wielu konkursów min: 2014 Nominacja do Nagrody 
Lucie Award (Oskar Fotograficzny) za video art Citizens, International 
Photography Awards competition (IPA), Stany Zjednoczone, 2016 I mie-
jsce Best Cinematography dla Śledztwo. The Inquest, We Like’Em Short 
Film Festival, Oregon, Stany Zjednoczone, 2017 I miejsce, Międzynaro-
dowy Konkurs Fotografii Cyfrowej, Cyberfoto, Częstochowa, Polska.

www.patrycjapawezowska.com
https://anna66.carbonmade.com

Żyjemy w epoce mediów cyfrowych i umiejętność właściwego 
wykorzystania tego, co daje nam technika, pozwala na szybsze 
podejmowanie decyzji i rozszerza możliwości i zasięg działań. 
Na zajęciach  z fotografii studenci nie tylko opanowują zgodnie 
z założeniami umiejętność ustawień parametrów aparatu foto-
graficznego, ale przede wszystkim muszą rozwiązywać proble-
my zawarte w zadanych ćwiczeniach semestralnych. Działania 
pogłębia i rozszerza możliwość korzystania z mediów cyfro-
wych od aparatów fotograficznych po pracę w programach 
komputerowych i budowania wielowarstwowych kompozycji 
fotograficznych oraz prac zapisywanych z uwzględnianiem 
przestrzeni czasu.
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WYKŁADOWCY: SYSTEMY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

dr hab. Łukasz Chmielewski
W latach 1995-2000 studia w Akademii Sztuk Pięknych 
w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom 
z wyróżnieniem w Pracowni Grafiki Wydawniczej prof. 
Stanisława Łabęckiego. Od 2000 roku zatrudniony 
w macierzystej Uczelni początkowo na stanowisku 
asystenta w Pracowni Projektowania Plakatu 
prowadzonej przez prof. Bogusława Balickiego, 
później adiunkta, obecnie profesor ASP.  
Od 2014 roku prowadzi autorską Pracownię 
Projektowania Krojów Pism i Kaligrafii w Katedrze 
Projektowania Graficznego.
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Celem nauczania przedmiotu Systemy identyfikacji wizualnej jest przygotowanie studen-
ta do pełnienia roli projektanta grafiki użytkowej w zakresie całościowego (systemowego) 
projektowania reklamy i informacji wizualnej dla firm, produktów, przedsięwzięć społeczno
-kulturalnych i handlowych. (Znaków firmowych, druków akcydensowych, plakatów,  
bilbordów, grafiki na środkach transportu i komunikacji, oraz na opakowaniach.  
Dydaktyka polega na stopniowaniu (poprzez właściwy dobór ćwiczeń i tematów) trudności 
w rozwiązywaniu i stosowaniu adekwatnej do treści opracowania formy graficznej (środki 
wyrazu). Celem jest również nabycie przez studenta umiejętności kreatywnego podejścia 
do powierzonych zadań, tak aby w przyszłości ich rozwiązania były oryginalne i konkuren-
cyjne, przystosowane do zleceń projektowych na potrzeby zmieniającego się rynku pracy 
w dziedzinie grafiki projektowej.



WYKŁADOWCY: GRAFIKA MULTIMEDIALNA

Dr hab. Aleksandra Chrapowicka
Ukończyła grafikę warsztatową w  w PWSSP im . Wł. Strzemińskiego w 
Łodzi - dyplom z litografii. Studia na specjalności Film Animowany i Efek-
ty Specjalne na Wydz. Operatorskim i Realizacji TV w PWSFTViT w Łodzi, 
gdzie pracuje obecnie. 
Reżyser krótkometrażowych filmów animowanych dla dzieci, scenarzysta, 
autorka opracowań plastycznych swoich filmów, reżyser pokazów mody. 
Od 2010 roku współpracuje z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną  
w Łodzi. W latach 2006-2011 współpraca z filharmoniami Polsce- realizacja 
animacji do koncertów dla dzieci i młodzieży
W 2018 roku –udział w Light Move Festiwal (Mix bajek)- Łódź
W ramach programu Erasmus –prowadzenie warsztatów z filmu animowa-
nego m.in.; w ESAD – Mathosinhos, Portugalia, Academia Bella Arte –Ma-
cerata- Włochy, National College of Art and Design- Dublin, Florida Univer-
sitaria, Catarroja, Hiszpania, FAMU- Praga.

Dr hab. Jakub Balicki
Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi i Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi (dyplom mgr 1998, doktorat 2003). W roku 2014 
stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk pięknych w Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie (Wydział Grafiki).
Twórczość w zakresie projektowania graficznego i multimediów.
Związany z łódzkim środowiskiem twórców plakatu typogeometrycznego.
Uczestnik licznych wystaw w tym w: Finlandii, Niemczech, Japonii, Peru, 
Grecji, Chinach, Słowacji, Rosji, Czechach, Rumunii.
Wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Politechniki Łódzkiej, 
Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi.
www.qba.4x.com.pl
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Przykładowe prace: kliknij

Przedmiot ten ma na celu rozwijanie umiejętnosci  
programami Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 
Adobe Premiere, After Effects, Adobe Animate. Stu-
denci poznają zasady działania tych programów 
i ich twórczego wykorzystania do tworzenia prac 
własnych (tworzenia animacji, infografiki), montażu 
audio i video.

https://www.ahe.lodz.pl/przedmioty-grafika/3406/multimedia-i-techniki-cyfrowe


WYKŁADOWCY: GRAFIKA INTERAKTYWNA

Mgr Piotr Gosławski
Absolwent Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi 
(obecnie Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi), kierunek 
Informatyka ze spec. Grafika komputerowa.
Zdobył szerokie doświadczenie w zakresie projektowania zarówno na 
potrzeby druku, jak i na potrzeby internetu oraz urządzeń multimedial-
nych. Doświadczenie zawodowe: BRANDING (budowanie świadomo-
ści marki, kreacja wizerunku, projekty identyfikacji wizualnej, 
WEBDESING (projekty graficzne i front-endy serwisów internetowych 
z pełną responsywnością na urządzenia mobilne) eCOMMERCE 
(funkcjonalne sklepy internetowe) UX/ UI  interfejsy programów na-
tywnych, serwisy i aplikacje na urządzenia mobilne (na systemy IOS 
oraz Android), zgodne z zasadami usability.
Projekty na stronie: www.nonformat.pl

Przedmiot obejmuje działania projektowe mające na celu zapoznać studentów ze specyfiką projektowania serwisów internetowych. W ramach zajęć studenci projek-
tują a następnie realizują własne strony internetowe zawierające ich portfolio. Finalna realizacja projektu następuje przy wykorzystaniu oprogramowania Adobe Muse. 
Program zajęć realizowany jest poprzez indywidualne projekty poddawane korektom.
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WYKŁADOWCY: GRAFIKA 3D & GAMEART

Dr hab. Marek Herbik
Studia w latach 1985-1991 r. w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP). Dyplom w Pracowni Druku na 
Tkaninie oraz malarstwa w 1991 r. W latach 2002-2003 r. wykładowca 
w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. W 2004 r. uzyskał tytuł 
doktora w dyscyplinie sztuk plastycznych - grafika w Instytucie Sztuki 
w Cieszynie filii Uniwersytetu Śląskiego. W 2010 r. uzyskał tytuł dokto-
ra habilitowanego w dyscyplinie sztuk plastycznych-grafika w ASP we 
Wrocławiu. Obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
w łódzkiej ASP w Pracowni Fotografii i Mediów Cyfrowych . W 2014 
roku wraz z wykładowcami z wydziału Informatyki  WSIU  i Politechniki 
Łódzkiej  współtworzył Międzywydziałowy Moduł Projektowania Gier 
komputerowych. Uczestniczył wraz ze swoimi studentami w Game 
jam. Specjalizuje się w projektowaniu interface do gier. Był promoto-
rem wielu prac dyplomowych  z zakresu projektowania gier. Wielu 
z absolwentów obecnie zasila branżę gier m.in. w CD-Project. Od 2019 
wykładowca w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.

Dr inż. Grzegorz Zwoliński
Specjalista w branży gier komputerowych, 3dmax, Unity. Wykładowca 
Politechniki Łódzkiej.
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Mgr inż. Piotr Kulbicki
Prowadzi przedmiot Grafika 3D i Animacja. Wykładowca Akademii Sztuk 
Pięknych w Łodzi. Specjalizuje się w tworzeniu grafiki 3D. Absolwent 
Wydziału Fizyki Technicznej Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ  
w 2008. W 2010 ukończone studia podyplomowe w zakresie przygoto-
wania pedagogicznego, współfinansowane ze środków UE w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, na Wydziale Studiów Między-
narodowych i Informatyki SWSPiZ. Od 2008 roku instruktor w pracowni 
Informatyki i Edytorów Obrazu na Wydziale Sztuk Wizualnych.
https://www.ahe.lodz.pl/grafika/wykladowcy

Igor Chrzanowski
Specjalista w branży gier komputerowych.
Prowadzi przedmiot Projektowanie Gier.
Redaktor portalu o grach PPE.pl
https://www.ppe.pl/redakcja.html

Zgodnie z przewidywanym kierunkiem rozwoju branży gier 
komputerowych to właśnie artystyczne podejście do  prze-
strzeni wirtualnych oraz wysoka jakość oprawy graficznej  gier 
będą bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na ich popular-
ność oraz sukces finansowy pozycji. Celem specjalności jest 
przygotowanie absolwenta do projektowania gier i wirtualnej 
rzeczywistości. Umiejętności te mają zastosowanie zarówno 
w reklamie jak i produkcji gier komputerowych. Studenci po-
znają zagadnienia modelowania i animacji 3D, montaż audio 
i video, digital painting, realizują prace w programach Au-
todesk 3Dmax, Adobe Creative Cloud. 
Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z branży gier kom-
puterowych i grafików projektantów. Dodatkowo dostępny jest 
przedmiot Muzyka w grach komputerowych.

WYKŁADOWCY: GRAFIKA 3D & GAMEART

35



STUDENCI KIERUNKU GRAFIKA - SUKCESY, WYDARZENIA

Magda Stanczew
absolwentka studiów 
drugiego stopnia i jej 
projekt rysunków 
o Łodzi - w Centrum In-
formacji Turystycznej

Michał Michlewski 
(pseudonim artystyczny 
Michael Michera) zdo-
był pierwszą nagrodę 
w jednym z najbardziej 
prestiżowych konkur-
sów ilustracji na świe-
cie - Illustrators of the 
Future w Hollywood,-
Golden Brush Award.
Obecnie prowadzi wła-
sną firmę MACHIMERA.

36https://www.zyciepabianic.pl/informacje/pabianice/michal-podbija-hollywood-1.html
https://www.ahe.lodz.pl/news/13795/wystawa-grafik-absolwentki-kierunku-grafika-na-piotrkowskiej

Jana Povar - już na studiach rozpoczęła 
pracę online dla firmy w USA jako grafik 
informatyk 3D w INSIDE MAPS,  
Redwood City, Kalifornia.

Magdalena Madoń - zajęła 2 miejsca na 
Międzynarodowym Biennale Plakatu  
w Lublinie w kategorii „Clean Air”.

WYSTAWA PLAKATÓW W ART_Inkubator
https://youtu.be/pIgC57tT6Jk

Łódź i AHE - Kristina, absolwentka 2019
https://youtu.be/qhkKYTviH9U


