STUDIA I STOPNIA

GRAFIKA
Kierunek Grafika to unikatowe połączenie zajęć artystycznych (70%) z innymi dziedzinami
wiedzy, w tym informatycznej. Kładziemy nacisk na ich praktyczny wymiar, dlatego w oparciu
o Krajowe Ramy Kwalifikacji studenci odbywają plenery artystyczne i obowiązkowe praktyki
w instytucjach kultury, agencjach kreatywnych czy działach kreacji i marketingu dużych firm.
Wykładowcy to starannie dobrani dydaktycy kultywujący artystyczne pasje na co dzień.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Kończąc kierunek Grafika absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności
w zakresie projektowania wszelkich form wizualnych dla nowych i tradycyjnych mediów, ich zastosowań użytkowych, biznesowych i artystycznych,
a także edukacyjnych.
W zakresie sztuk pięknych pozyska wiedzę z historii sztuki, estetyki i design`u.
Będzie umiał stosować tradycyjne i zaawansowane technologicznie środki
ekspresji. W obszarze umiejętności informatycznych uzyska praktyczną
znajomość oprogramowania służącego do modelowania obrazu i dźwięku,
edycji mediów strumieniowych, generowania obrazu dwu- i trójwymiarowego oraz wszelkich zastosowań DTP.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

PROJEKTOWANIE GIER
I RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ
TWOJE KOMPETENCJE
Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

•
•
•
•
•
•
•

animacji 2D i 3D, komputerowych efektów specjalnych
projektowania tekstur i optymalizacji plików graficznych na potrzeby gier
tworzenia grafiki komputerowej
tworzenia: koncepcji, fabuł, poziomów i narracji oraz interfejsów gier
projektowania interakcji postaci i obiektów
modelowania 3D oraz animacji wideo
tworzenia systemów skryptowych w silnikach gier

Grafika wektorowa
Typografia i prepress
Edycja i efekty video
Copywriting
Modelowanie i animacja
Rysunek użytkowy
Fotografia reklamowa
Podstawy programowania
Cyfrowe efekty specjalne
Identyfikacja wizualna
Wirtualna przestrzeń CAD
Silniki graficzne i sztuczna inteligencja
Scenopisarstwo i storyboard’ing
Grafika rastrowa

TWÓJ ZAWÓD
Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

•
•
•
•
•
•

firmach programistycznych i tworzących
gry komputerowe
agencjach reklamowych i marketingowych
studiach deweloperskich
studiach graficznych i fotograficznych
produkcjach filmowych i telewizyjnych
projektowaniu stron internetowych
W przyszłości pragnę pracować na własnych
zasadach i jako wolny twórca kreować unikalne
projekty artystyczne. Lubię rysować, malować,
projektować, fotografować. Studiując na kierunku Grafika wszechstronnie kształcę swój
warsztat.
Szymon Mółka, Grafika
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UX DESIGN
PROJEKTOWANIE UŻYTECZNOŚCI
TWOJE KOMPETENCJE
Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

•
•
•
•
•

projektowania interfejsu
interakcji z użytkownikiem
architektury informacji
postrzegania serwisu i marki
tworzenia rozwiązań internetowych od momentu analizy wymagań klienta,
przez prace projektowe, po analizę zachowania użytkowników i optymalizację

•
•

zastosowanych rozwiązań
pozycjonowania stron
copywriting`u

TWÓJ ZAWÓD
Po ukończeniu specjalności absolwent znajdzie zatrudnienie jako:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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UX Designer
UX Specialist
Projektant UX/UI
UX Researcher
Web Analyst, Digital Marketing Analyst
Web developer
analityk biznesowy i systemowy
właściciel produktu (ang. Product Owner) i procesu
specjalista ds. zapewnienia jakości
inżynier wymagań

21

PROJEKTOWANIE
GRAFICZNE
TWOJE KOMPETENCJE

TWOJE KOMPETENCJE

Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

•
•
•
•
•
•
•
•

budowani a przekazu wizualnego w oparciu o techniki cyfrowe
zasad kompozycji obrazu
druku cyfrowego
projektowania serwisów internetowych
projektowania i planowania kampanii reklamowych, a także identyfikacji korporacyjnej
kreatywnego realizowania prac artystycznych
samodzielnej, aktywnej obecności na rynku pracy

•
•
•
•
•
•
•

rozmów i uzgodnień ze zleceniodawcami

przygotowywania projektów internetowych
wykorzystania możliwości łączenia mediów tradycyjnych i cyfrowych
modelowania 3D i animacji 3D oraz animacji w filmie i wideo
projektowania zaawansowanych serwisów internetowych i aplikacji multimedialnych
tworzenia grafiki komputerowej
technik produkcji nowych mediów
projektowania aplikacji teleinformatycznych, komputerowych, multimedialnych,
produkcji wideo oraz mediów mobilnych

TWÓJ ZAWÓD

TWÓJ ZAWÓD

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w:

•
•
•
•
•
•
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MULTIMEDIA

agencjach reklamowych i marketingowych
agencjach graficznych
agencjach fotograficznych
zakładach poligraficznych
wydawnictwach
instytucjach kultury

W WSTI nauczyłam się wszystkiego, co dobry
projektant umieć powinien, aby odnieść sukces.
Zdobyłam profesjonalny warsztat, kreatywne
podejście oraz wiedzę o aktualnych trendach
w projektowaniu.
Dominika Koszowska
absolwentka Grafiki WSTI
laureatka prestiżowych międzynarodowych
konkursów fotograficznych

•
•
•
•
•

studiach filmowych i telewizyjnych
firmach internetowych i informatycznych
agencjach reklamowych i marketingowych
agencjach graficznych i projektowych
firmach tworzących gry komputerowe

Tak specjalistyczny kierunek jak Grafika wymaga
nauki na najnowocześniejszym sprzęcie i oprogramowaniu, dlatego wybrałem WSTI, które jest
w stanie zagwarantować mi w pełni wyposażone
pracownie komputerowe i doświadczoną kadrę
naukową.
Jakub Drygalski, Grafika
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Kierunek Grafika daje szansę jego absolwentom na odnalezienie się
na rynku pracy, ponieważ kształci pod kątem konkretnych stanowisk.
Propozycja uczelni jest tak dopasowana do potrzeb studentów, że spełnia
ich oczekiwania, a proces zdobywania wiedzy odbywa się poprzez
indywidualną pracę z wykładowcami.
dr Natalia Romaniuk
wykładowca i koordynator kierunku Grafika w WSTI

