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

  

Kierunek Grafika Online



Komunikujemy się z naszymi studentami online – strona internetowa kierunku Grafika
grafika.ahe.lodz.pl



 realizują swoje pomysły i projekty w czasie studiów
 odbywają praktyki i staże u naszych Partnerów 
 bez dodatkowej opłaty mogą dobierać przedmioty poza programem
 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. 

  

 

  



Wykładowcy realizują proces dydaktyczny na platformie e-learningowej najchętniej używając 
narzędzi:
 
 Forum dyskusyjne 
 Zadanie 
 Zasoby
  

 

  

Jak robimy e-learning na kierunku artystycznym?



Tak wygląda przedmiot na platformie e-learningowej



Narzędzie: Zasoby
Linki do stron internetowych z materiałami dydaktycznymi



Narzędzie: Zasoby
 - materiały dydaktyczne



Narzędzie: Zadanie
Projekt końcowy opisany przez dydaktyka



Zadanie zrealizowane przez studenta
– wizualizacja wykonana w programie 3d max 
zamieszczona na platformie 
e-learningowej



Narzędzie: Forum
Dyskusje rozpoczęte przez dydaktyka



Narzędzie: Forum 
pytania i trudności zgłaszane przez studentów



Narzędzie: Forum 
pytania i trudności zgłaszane przez studentów
– zrzut ekranu komputera studenta, załączony w dyskusji na forum.



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.

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, video, gry komputerowe – to obszary kształcenia na kierunku Grafika AHE
w Łodzi, które wpisują się w strategię rozwoju Łódzkiego Sektora Kreatywnego. 

  

Nowoczesność i Tradycja 



Warsztat Artystyczny – Pracownia Grafiki Warsztatowej 
studenci zamieszczają na platformie projekty  - zeskanowane rysunki w formie 
załączników .jpg i po zatwierdzeniu przez dydaktyka drukują je z matryc w czasie 
zjazdów w pracowni grafiki warsztatowej.

000



Warsztat Artystyczny – Pracownia Grafiki Warsztatowej 
studenci drukują grafiki w czasie zjazdów w pracowni grafiki warsztatowej



Warsztat Artystyczny – Pracownia Grafiki Warsztatowej 
studenci drukują grafiki w czasie zjazdów w pracowni grafiki warsztatowej



Narzędzie: grupa zamknięta na Facebooku – Pracownia Grafiki Warsztatowej 
studenci otrzymują dodatkowe materiały, dyskutują w bardziej otwarty sposób, 
facebook jest mniej formalny.



  Dyplomy Studentów Kierunku Grafika odbywają się w Galerii Studenckiej Kontakt – 
prezentujemy je na stronie Grafika AHE na Facebooku



Prowadzimy Galerię Patio2, która znajduje się w budynku K, 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, ul. Rewolucji 1905 r. 52, w której organizują 
wystawy swoich prac, w ramach Koła Naukowego Galeria Studencka.

  

Galerie Kierunku Grafika



Galerie Kierunku Grafika – relację z każdej wystawy umieszczamy na stronie AHE 
oraz na Facebooku (Grafika AHE)



Wystawa prac studentów w Galerii Patio2 w AHE – relacja z wystawy znajduje 
się na stronie AHE oraz na Facebooku 

Wprowadzamy studentów na rynek sztuki



Na stronach platformy e-learningowej udostępniamy studentom kursy online, które są produktami 
międzynarodowych projektów. W ten sposób studenci mogą zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności.

 CCIC Creative Communities Igniting Change
 D-Think - Design Thinking Applied to Education and Training

  

Projekty Międzynarodowe – Kursy Online udostępniamy na platformie e-learningowej 









  

Zaczynamy testować narzędzie clickmeeting i szukamy nowych form komunikacji ze 
studentami: poprzez dźwięk, obraz i wypowiedź artystyczną.

Kształcenie online jest przyszłością kierunku grafika…

Sprawdź na stronie:
grafika.ahe.lodz.pl
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