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Elipsa kurs rysunku Kraków jest Pracownią rysunku odręcznego oraz architektonicznego, oferuje kursy i
wykłady przygotowujące do egzaminów na studia i kierunki architektura i urbanistyka, architektura
krajobrazu. Szkoła rysunku kształci przede wszystkim osoby chcące zdawać egzaminy na Politechnice w
Krakowie. Kursy rysunku architektonicznego w Pracowni Elipsa - kurs rysunku Kraków oferują rysunek
odręczny, architektoniczny od podstaw oparty o zasady egzaminacyjne obowiązujące na uczelniach wyższych,
praktyczne ćwiczenia z rysunku, kształtujące umiejętność kreowania przestrzeni trójwymiarowej i
projektowania architektury jako gry brył w świetle. Pracownia Rysunku Odręcznego Elipsa Kraków od 2000
roku wykształtowała sprawdzony program kursu i lekcji. Proponujemy kurs rysunku i naukę w małych
grupach w Pracowni rysunkowej znajdującej się w ścisłym centrum Krakowa, a także doświadczenie i
wysokie kwalifikacje prowadzących, będących czynnymi zawodowo architektami i członkami Małopolskiej
Izby Architektów oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich. Zaangażowanie prowadzących w sukces
egzaminacyjny uczniów Elipsy jest podstawową domeną kursu rysunku. Tematyka zajęć oparta jest o
zagadnienia, które pojawiały się lub teoretycznie mogą się pojawić egzaminie na Politechnice Krakowskiej,
zagadnienia wsparte są architektoniczną wiedzą osób prowadzących kurs. Uczeń na zajęciach w szkole
rysunku Elipsa zdobywa umiejętności rysunkowe i wiedzę w specjalizacji architektury i projektowania, które
praktycznie wykorzystuje na egzaminach wstępnych i w trakcie studiów na wybranych kierunkach nie tylko w
Krakowie, ale także w Polsce i za granicą. Kurs Rysunku Kraków - Elipsa - Pracownia Rysunkowa proponuje
zajęcia z rysunku odręcznego podstawowe (1-rok), intensywne (2-3 lata), a także kursy wakacyjne
organizowane na przełomie czerwca i lipca po zakończeniu roku szkolnego. Programy utworzone są po
kontem wymagań osób zaczynających pracę od podstaw i osób zaawansowanych.
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