
Specjalność na studiach związaną z projektowaniem i tworzeniem gier komputerowych 

prowadzona jest na niewielu uczelniach w Polsce; w Łodzi, Warszawie i w innych ośrodkach. 

Od października 2013r  również w przemyskiej WSIiZ  studenci będą mogli spróbować 

swoich sił w tej dziedzinie informatyki  i wybrać specjalność związaną z cyfrową rozrywką. 

Cyfrowa gra komputerowa, a szczególnie sieciowa jest jednym z najbardziej 

skomplikowanych produktów informatycznych. Powinna cechować się  szybkością działania, 

odpowiadać i być prowadzona w czasie rzeczywistym, synchronizować się przez sieć, 

odtwarzać multimedia, działać na wyobraźnię  i do tego jeszcze wykazywać się dużą dozą 

inteligencji. Jest to więc połączenie co najmniej pięciu dziedzin informatyki. Informatyk, 

który potrafi projektować i pisać gry komputerowe, ma w zasadzie otwartą każdą drogę, 

również może działać np. w sferze reklam telewizyjnych. 

 - W naszej Uczelni będziemy duży nacisk kłaść na grafikę 3D i design, a z grafiką 3D wiążą 

się właśnie gry komputerowe. Mamy dobrych specjalistów w tej branży, to spróbujmy ich 

wykorzystać do kształcenia w tej bardzo ciekawej i interesującej  specjalności. 

Od  2006 r. WSIiZ w Przemyślu współpracuje z Politechniką i Uniwersytetem we Lwowie, 

które mają bardzo dobrą kadrę w zakresie multimediów i grafiki 3D oraz projektowania gier 

komputerowych.  Mamy zagwarantowaną kadrę, która poprowadzi wykłady w języku 

polskim lub angielskim. Uniwersytet Techniczny we Lwowie posiada doświadczenie w 

kształceniu młodych twórców grafiki 3D i gier komputerowych. Nową specjalność będzie 

można studiować w ramach studiów inżynierskich na kierunku informatyka. Przez pierwsze 

cztery semestry studenci będą kształcili się z przedmiotów ogólnych, a od piątego semestru 

wybiorą jedną z kilku proponowanych specjalności: sieci komputerowe, informatyka 

stosowana, medyczna, webmaster, grafika komputerowa, projektowanie gier komputerowych 

lub inne.  

Na kierunek informatyka planujemy przyjąć łącznie ok. 70 osób. Jeżeli okaże się na drugim 

roku, że wszyscy chcą zrobić specjalizację z projektowania gier komputerowych, 

prawdopodobnie zorganizujemy konkurs świadectw. Wszystkie specjalności planowane do 

uruchomienia, się zazębiają, a część przedmiotów się pokrywa. Poza tym graficy 

komputerowi mogą tworzyć modele do gier, a specjaliści od sieci są nieodzowni przy 

tworzeniu gier sieciowych. Władze uczelni mają nadzieję, że przy tworzeniu projektów 

studenci różnych specjalizacji będą ze sobą współpracowali. W planie studiów uwzględniono 

takie przedmioty jak "sztuczna inteligencja", "metody modelowania i animacji"  i inne”. 



Uczelnia planuje zakup 20 wydajnych tabletów, na których studenci będą mogli testować 

stworzone przez siebie gry i animacje.  

Gra komputerowa – program komputerowy służący do celów edukacyjnych lub 

rozrywkowych
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. "Gra wideo" to zasadniczo ta sama forma rozrywki, lecz odnosi się nie 

tylko do gier uruchamianych na komputerach osobistych, ale również na tabletach 
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oraz 

tradycyjnych konsolach czy automatach zręcznościowych a obecnie na bardzo nowoczesnych  

smartfonach. Termin "gra komputerowa" zawiera w sobie również znaczenie gry, 

wyświetlającej jedynie tekst (przez co teoretycznie może być rozpoczęta nawet na dalekopisie 

lub używając innych metod, jak na przykład dźwięku czy wibracji, jako głównego środka 

przekazu.  

Zalety gier komputerowych i wideo http://pl.wikipedia.org/wiki/Gra_komputerowa 

Prawdopodobnie najlepiej widocznymi wartościami gier komputerowych i wideo są wartości 

artystyczne i rozrywkowe. Jako forma rozrywki multimedialnej nowe gry komputerowe i 

wideo używają wysoce unikalnego połączenia grafiki trójwymiarowej, efektów specjalnych, 

architektur, sztucznej inteligencji, efektów dźwiękowych, przedstawienia dramatyzmu 

wydarzeń, muzyki, fabuły i, co najważniejsze, interaktywności. Ta interaktywność pozwala 

graczom na eksplorację artystycznej wizji twórców i symulacji trójwymiarowego otoczenia 

(co nie jest dostępne dla żadnej innej formy rozrywki) pokazując działania gracza bez 

możliwości ich zredukowania. Tak więc każdy nowo zaczęty scenariusz będzie rozgrywany w 

pewien sposób inaczej, ponieważ to gracz kieruje akcją w grze. Nawet jeśli gra jest silnie 

uskryptowiona, wciąż daje ona większe poczucie swobody niż inne media. 

Inną cechą gier jest potrzebna szybkość reakcji. Chociaż wiele gier, włączając sporty czy 

nawet gry karciane, zależy od szybkiej reakcji gracza, gry komputerowe i wideo są w stanie 

stworzyć symulowany świat, w którym szybki czas reakcji będzie częścią świata. W dyskusji 

na ten temat projektant gier Warren Spector użył terminu "szybkie opowiadanie" do opisania 

jak w symulowanym środowisku fabuła może być tworzona przez to, co "dzieje się z 

graczem"
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. 
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