GRAFIKA KOMPUTEROWA
„Wybrałem Grafikę komputerową ponieważ interesuję się reklamą oraz sztuką. Podczas zajęć nabywamy
wiedzę praktyczną z zakresu obsługi programów graficznych, takich jak: Photoshop, CorelDraw, czy
Illustrator. Atmosfera w TEB Edukacja jest bardzo przyjazna, zarówno uczniowie jak i nauczyciele są dla
siebie bardzo mili i wyrozumiali.”
Dominik, Grafika komputerowa, Leszno
Za pomocą technik i programów komputerowych grafik komputerowy zajmuje się przygotowaniem do druku
publikacji książkowych, artykułów prasowych oraz materiałów reklamowych (ulotek, folderów, plakatów,
katalogów itp.). Wykonuje również koncepcję edytorską i opracowanie formy zewnętrznej projektów.
Zajmuje się także projektowaniem graficznym stron internetowych oraz materiałów reklamowych
pojawiających się w internecie (banery, slidery, grafiki w social mediach itp.).

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

ABSOLWENT OTRZYMUJE:
Dokument ukończenia kursu na druku
Ministra Edukacji Narodowej
Dyplom TEB Edukacja
Zaświadczenie o przebiegu nauczania
Referencje zawodowe dla najlepszych

Obsługa programów grafiki wektorowej (Adobe Illustrator, Adobe InDesign
oraz CorelDraw) oraz rastrowej (Adobe Photoshop)
Opracowanie projektów graficznych (etykiety, foldery, ulotki, plakaty,
billboardy, wizytówki)
Dobieranie do tekstu publikacji kroju czcionki, interlinii, stylu, wielkości
wcięć akapitowych, sposobu ustawiania tytułów i śródtytułów zgodnie
z zasadami zachowania kompozycji i estetyki w grafice
Dobieranie jakości i rodzaju papieru do założonego efektu końcowego
i techniki druku
Wykonywanie składu komputerowego materiałów graficznych

PRZEDMIOTY:
Grafika rastrowa
Grafika wektorowa
Podstawy fotografii cyfrowej

Tworzenie elementów animowanych oraz montaż wideo
(Adobe AfterEffects oraz Macromedia Flash)
Tworzenie kompozycji graficznych i fotomontaży
Retuszowanie i korygowanie fotografii cyfrowych
Projektowanie grafiki dla stron internetowych (tworzenie szablonów,
pozycjonowanie i osadzanie elementów graficznych na stronach)

Projektowanie graficzne

Systemy CMS (WordPress i Joomla) oraz podstawy HTML i CSS

Podstawy animacji komputerowej oraz
montażu wideo

Tworzenie grafiki 3D

Podstawy typografii

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Podstawy DTP

Działy marketingu różnych branż, agencje marketingowe i reklamowe

Systemy CMS

Studia projektowe, drukarnie

Podstawy grafiki 3D

Wydawnictwa i redakcje
Własna działalność gospodarcza

OKRES KSZTAŁCENIA:

TEB BENEFIT, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!

1 rok
Własne, profesjonalnie wyposażone pracownie

TRYB NAUCZANIA:
weekendowy

Nowoczesny sprzęt i wysokiej jakości materiały
dydaktyczne dostępne w czasie zajęć
Nauczyciele - praktycy
Dodatkowe bezpłatne certyfikaty
Dostęp do szerokiej gamy kursów e-learningowych
Dostęp do Office 365 w chmurze
Własne e-podręczniki
Programy nauczania tworzone przez praktyków

NASI PARTNERZY:

*W związku z trwającymi obecnie pracami nad prawem
oświatowym, nazwy przedmiotów mogą ulec zmianie.

www.teb.pl
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