


Co i dla kogo? 
Szkolenia z zakresu kreatywnego projektowania grafiki 
cyfrowej przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą 
rozpocząć pracę z profesjonalnymi aplikacjami do 
tworzenia grafiki rastrowej i wektorowej (Affinity Photo i 
Affinity Designer) lub dla tych, którzy znają inne programy 
graficzne, ale chcą dodatkowo nauczyć się pracy z nowym 
standardem na rynku.


Cele szkolenia 




Dla kogo? 

➡ dla web designerów, którzy we własnym zakresie chcą tworzyć logotypy, ikony, banery 
czy estetyczne dokumenty do publikacji na stronie www 

➡ grafików komputerowych, którzy szukają alternatywy dla programów grupy Adobe 
➡ dla architektów i projektantów wnętrz, którzy przygotowywane na potrzeby klientów 

materiały prezentacyjne chcą wzbogacić estetycznymi grafikami 
➡ dla operatorów DTP, którzy chcą nauczyć się obsługi programów umożliwiających 

skuteczne przygotowanie materiałów do wydruku 
➡ dla specjalistów ds. marketingu, którzy chcieliby samodzielnie tworzyć grafiki czy 

dokumenty na potrzeby prezentacji, mediów społecznościowych, materiałów 
informacyjnych 

• Zaznajomienie słuchaczy z możliwościami jakie daje 
środowisko pracy aplikacji Affinity w porównaniu z innymi 
znanymi narzędziami do projektowania graficznego 

• Nabycie i rozwinięcie praktycznych umiejętności pracy z 
tworzeniem grafik rastrowych oraz wektorowych i 
zapisywaniem ich w odpowiednich formatach 

• Nabycie i rozwinięcie umiejętności edycji zdjęć cyfrowych i 
tworzenia fotomontaży, mockup’ów 

• Zaznajomienie z zasadami pracy z tekstem przy 
projektowaniu graficznym 

• Zaznajomienie z możliwościami pracy z zasobami 
internetowymi m.in. bankami zdjęć, ikon i animacji 

http://m.in
http://m.in


Affinity Photo + Designer 
Szkolenie przygotowuje słuchaczy do samodzielnego 
przygotowywania projektów graficznych w oparciu o 
profesjonalne narzędzia do projektowania. Program 
szkolenia został zaplanowany w taki sposób, by 
szczegółowo przejść przez najważniejsze zagadnienia 
projektowania kładąc silny nacisk na praktykę. 


Ramowy program szkolenia 

Ile trwa szkolenie? 




Affinity Photo Affinity Designer

Program do tworzenia grafiki rastrowej i pracy ze 
zdjęciami wykorzystywany przez profesjonalistów 

na całym świecie. Popularność zawdzięcza 
swojej szybkości, mocy i precyzji działania.

Program do tworzenia grafiki wektorowej, który 
zmienił możliwości projektowania graficznego. To 

niezwykle przyjazna dla użytkownika aplikacja, 
która poprawia jakość kreatywnego 

projektowania.

• Wprowadzenie do podstaw grafiki rastrowej 
• Interfejs użytkownika programu Affinity Photo 
• Podstawy retuszu zdjęć 
• Narzędzia do rysowania 
• Praca z tekstem 
• Korzystanie z zasobów Internetu 
• Fotomontaż 
• Przygotowywanie mockup’ów 
• Automatyzacja pracy z wieloma plikami

• Wprowadzenie do grafiki wektorowej 
• Interfejs użytkownika programu Affinity 

Designer 
• Zasady pracy z obiektami wektorowymi 
• Tworzenie ikon oraz elementów graficznych 
• Praca z tekstem 
• Grafika wektorowa w aplikacjach mobilnych 
• Ilustracje wektorowe 
• Praca nad logotypem

Program obejmuje łącznie 55 godzin (po 45 minut): 

• Affinity Photo - 25 godzin 
• Affinity Designer - 30 godzin 

Biorąc udział w szkoleniu, program należy zrealizować  
w całości - nie ma możliwości wybierania lub pomijania 
modułów.



Jakie są korzyści  
z udziału w szkoleniu? 

✓ Zdobycie nowych umiejętności i 
podniesienie kompetencji zawodowych 
wyjątkowo pożądanych na rynku pracy


✓ Rozszerzenie dotychczasowej działalności 
zawodowej o samodzielność projektową


✓ Nabycie specyficznych umiejętności 
niezbędnych do wykorzystania w pracy 
biurowej, przy projektowaniu stron i aplikacji, 
przygotowywaniu materiałów 
informacyjnych, wizerunkowych czy 
contentu na potrzeby mediów 
społecznościowych



Sposób realizacji szkoleń 
Rekrutacja 

Udział w szkoleniu warunkowany jest pozytywnym przejściem wszystkich etapów procesu 
kwalifikacyjnego: 

1. Wypełnienie formularza dostępnego na stronie 
www.kompetencjecyfrowe.eu  

2. Otrzymanie mailowej informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu się na 
szkolenie wraz z kompletem dokumentów. 

3. Wydrukowanie, podpisanie i odesłanie pocztą tradycyjną kompletu 
dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty otrzymania 
informacji o zakwalifikowaniu. 

Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w szkoleniu, na które się zgłosiły, mogą trafić na 
listę kandydatów rezerwowych, o czym zostaną poinformowane w formie mailowej. 

Szczegółowy regulamin rekrutacji wraz z umową szkoleniową do wglądu, dostępne są na 
www.kompetencjecyfrowe.eu 

Forma i miejsce szkolenia 


 Wszystkie szkolenia, do odwołania, będą 
realizowane w formie online. W zależności od sytuacji 
epidemiologicznej, nie wykluczamy zorganizowania 
szkoleń w formie stacjonarnej - w centrum Katowic. 

Uczestnicy muszą we własnym zakresie zapewnić 
sobie komputer z dobrej jakości dostępem do 
Internetu oraz narzędzia umożliwiające komunikację 
z prowadzącym - słuchawki z mikrofonem. 
Wskazane jest również posiadanie kamerki 
internetowej. Dostęp do niezbędnych programów 
wykorzystywanych w trakcie szkolenia zapewnia 
organizator na bazie licencji.

http://www.kompetencjecyfrowe.eu
http://www.kompetencjecyfrowe.eu
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