Photoshop - rozszerzony
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/10/10/18229/231889

Cena netto

1 440,00 zł

Cena brutto

1 440,00 zł

Cena netto za godzinę

60,00 zł

Cena brutto za
godzinę

60,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

24

Termin rozpoczęcia
usługi

2018-10-26

Termin zakończenia
usługi

2018-10-28

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-10-24

Termin zakończenia
rekrutacji

2018-10-28

Maksymalna liczba uczestników

20

Kategoria główna KU

Informatyka i telekomunikacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

Netmi Group Maciej Miś, Beata Miś s.c

Osoba do kontaktu

Beata Miś

E-mail

b.mis@netmi.pl

Telefon

+48 42 683 68 66

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji informatycznych poprzez zapoznanie
uczestników z zaawansowanymi funkcjami Adobe Photoshop CS6 oraz technikami i zasadami pracy
grafika. Zdobyte na szkoleniu umiejętności podniosą wiedzę i umiejętności uczestnika, które będą
wystarczające do podjęcia samodzielnej pracy w zawodzie i przygotowywania własnych projektów.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Dostosowywanie interfejsu do własnych potrzeb
Tworzenie własnych pędzli
Zaawansowane ustawienia pędzla
Style warstw, tworzenie własnych styli
Wzorki i ich wykorzystanie
Próbki kolorów, PANTONE
Tryby mieszania warstw
Praca ze ścieżkami, tworzenie i modyfikacja
Ścieżka z zaznaczenia
Tworzenie własnych kształtów
Tajniki pracy na maskach
Maski wektorowe
Maskowanie gradientem
Kanały
Różdżka i zakres koloru
Przekształcanie zaznaczenia
Kopiowanie i zapisywanie zaznaczeń
Warstwy dopasowania
Filtry
Narzędzie skraplanie
Camera Raw
Fotomontaż
Efekty świetlne
Korekta obiektywu
Podstawy malarstwa cyfrowego
Automatyzacja zadań
Sekwencja wsadowa obrazów

Praca na kilku fotografiach na raz
Narzędzie miarka
Tworzenie animacji
Tworzenie layoutu strony www
Tworzenie szablonów
Dodatkowe zagadnienie wybrane przez uczestników szkolenia

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Zdobyte na szkoleniu umiejętności podniosą wiedzę i umiejętności uczestnika, które będą
wystarczające do podjęcia pracy w zawodzie grafika, w szczególności:
tworzenie własnych animacji
tworzenie layoutu strony www
tworzenie szablonów

Grupa docelowa
Szkolenie dedykowane jest osobom chcącym poszerzyć swoją wiedzę w zakresie korzystania z
programu Adobe Photoshop.

Opis warunków uczestnictwa
Aby przystąpić do szkolenia wymagana jest podstawowa wiedza z obsługi programu.

Informacje dodatkowe
Po ukończeniu szkolenie uczestnik otrzymuje Certfikat/Zaświadczenie o ukonczonym szkoleniu.
Cena netto usługi szkoleniowej dotyczy TYLKO szkoleń z doﬁnansowaniem ze środków publicznych w
min. 70% i dotyczy kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu doﬁnansowanym jest zarejestrowanie się i założenie konta w
Bazie Usług Rozwojowych zgodnie z Regulaminem Operatora, zapisanie się na szkolenie za
posrednictwem Bazy oraz spełnienie wszystkich warunków określonych przez Operatora, u którego
składa się dokumenty związane z dofinansowaniem.
Szkolenie może również zostać zrealizowane w formie szkolenia zamkniętego na potrzeby
konkretnego Przedsiębiorstwa, w terminie i miejscu uzgodnionym przez strony.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

1 Dzień

2018-10-26

17:00

21:00

4:00

2

2 Dzień

2018-10-27

08:00

18:00

10:00

3

3 Dzień

2018-10-28

08:00

18:00

10:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Ewa Auksztulewicz

Obszar specjalizacji

Grafika komputerowa

Doświadczenie zawodowe

3 lat doświadczenia

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Praca jako grafik komputerowy

Wykształcenie

Wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
Pabianicka 119/131/21
93-490 Łódź, woj. łódzkie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Laboratorium
komputerowe,Wi-fi,Inne, Parking

