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Niestacjonarne Studia Podyplomowe 

                                                          
Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów wyŜszych uczelni posiadających tytuł licencjata lub 
magistra, w tej liczbie przede wszystkim do osób związanych z profesjonalnie z telewizją, filmem, 
nowymi mediami, a więc między innymi do pracowników telewizji lokalnych, produkcji filmowych, 
agencji reklamowych, osób odpowiedzialnych za multimedia w portalach internetowych, artystów 
uŜywających nowych mediów jako środku wyrazu, którzy chcieliby uzupełnić swoje wykształcenie w 
kierunku realizacji obrazu filmowego i telewizyjnego. 
 
Czas trwania studiów: 

1. Studia jednoroczne dla kandydatów z częściowym przygotowaniem w wybranym kierunku 
studiów  

2. Studia dwuletnie dla kandydatów bez przygotowania w wybranym kierunku studiów  
3. Studia z programem indywidualnym z moŜliwością doboru przedmiotów 

wg własnych zainteresowań 
 

Cel studiów: 
Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu sztuki operatorskiej a w szczególności wiedzy o pracy 
operatora kamery, wiedzy o kamerach i obiektywach oraz o zasadach oświetlenia filmowego, rodzajach 
lamp oraz innych środków technicznych oświetlenia, wraz technikami ich stosowania. Słuchacze 
zapoznają się takŜe z zasadami montaŜu filmowego, podstawami inscenizacji na planie filmowym i 
telewizyjnym, podstawami technik scenariopisarskich, oraz ogólną wiedzą z historii sztuki i historii filmu. 
 
Organizacja studiów: 
Studia na Wydziale Realizacji Obrazu  Filmowego i Telewizyjnego WSSiP zorganizowane są w formie 
wykładów i warsztatów autorskich zajmujących się następującymi dziedzinami: 
- sztuka operatorska 
- reŜyseria filmowa 
- realizacja filmu dokumentalnego 
- podstawy montaŜu 
- podstawy scenariopisarstwa 
 
Szkoła posiada własne dobrze wyposaŜone atelier filmowe oraz sprzęt kamerowy. Studia odbywają się 

przede wszystkim poprzez realizację etiud oraz ćwiczeń operatorskich. Ćwiczenia te mają rozwijać u 

słuchaczy kreatywność oraz przygotowywać do szybkiego i twórczego radzenia sobie ze stawianymi 

zadaniami w omawianej dziedzinie sztuki operatorskiej. Celem ostatecznym studiów jest przygotowanie 

słuchacza do samodzielnej pracy operatora kamery w telewizji, w zawodach filmowych takich jak autor 

zdjęć, operator i asystent kamery oraz w nowych mediach audiowizualnych. 

 

Tryb studiów 
Studia odbywają się w siedzibie Uczelni w Łodzi przy ul. Targowej 65, w formie wykładów, ćwiczeń oraz 

seminariów i realizowane w trybie semestralnym w sesjach co dwa tygodnie - w soboty i niedziele według 

planu studiów. 

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w 

WyŜszej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. 
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Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów wyŜszych uczelni posiadających tytuł licencjata lub 
magistra, w tej liczbie przede wszystkim do osób związanych z fotografią profesjonalnie, twórczo jak do 
pracowników agencji fotograficznych, agencji graficznych, wydawnictw, galerii. 
 
Czas trwania studiów: 

1. Studia jednoroczne dla kandydatów z częściowym przygotowaniem w wybranym kierunku 
studiów  

2. Studia dwuletnie dla kandydatów bez przygotowania w wybranym kierunku studiów  
3. Studia z programem indywidualnym z moŜliwością doboru przedmiotów wg własnych 

zainteresowań 
 

Cel studiów: 
Celem studiów jest przekazanie wiedzy z podstaw historii sztuki, historii fotografii. Słuchacze zapoznają 
się z podstawami projektowania graficznego oraz wiedzy o innych mediach współczesnej komunikacji 
audiowizualnej.  
 
Organizacja studiów: 
Katedra fotografii zorganizowana jest na zasadzie pracowni autorskich prowadzonych  
w formie warsztatów i seminariów: 
- pracownia fotografii artystycznej   
- pracownia fotografii mody 
- pracownia fotografii reklamowej   
- pracownia fotografii cyfrowej 
- pracownia fotografii reportaŜowej i dokumentu 
    
           Zadania mają rozwijać u słuchaczy kreatywność, przygotowywać do szybkiego i twórczego 

radzenia sobie ze stawianymi zadaniami w omawianej dziedzinie fotografii. Do korzystania z nabytych 

umiejętności graficznych do zaprojektowania typografii, logo, hasła, tytułu dla danej fotografii pod kątem 

uŜycia w wydawnictwie, wystawiennictwie, reklamie. Projekty semestralne i roczne powinny stanowić 

proces tworzenia autorskiego zestawu fotograficznego. Proces ten obejmuje znajdowanie i definiowanie 

pomysłu, wybór właściwej techniki fotograficznej i środków stylistycznych, świadomość kontekstu 

współczesnej kultury wizualnej dla własnych wyborów estetycznych. Projekty są rozpatrywane z 

uwzględnieniem moŜliwości realizacyjnych słuchacza. Są tworzone w porozumieniu z prowadzącym  

a poszczególne etapy realizacji omawiane na zajęciach. Celem ostatecznym jest przygotowanie słuchacza 

do samodzielnej pracy w obszarze fotografii. 

 

Tryb studiów 
Studia odbywają się w siedzibie Uczelni w Łodzi przy ul. Targowej 65, w formie wykładów, ćwiczeń oraz 

seminariów i realizowane w trybie semestralnym w sesjach co dwa tygodnie  

w soboty i niedziele według planu studiów. 

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w 

WyŜszej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. 

 


