DTP – przygotowanie publikacji do
druku
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/03/21/20269/342310

Cena netto

1 137,40 zł

Cena brutto

1 399,00 zł

Cena netto za godzinę

71,09 zł

Cena brutto za
godzinę

87,44

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

16

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-06-05

Termin zakończenia
usługi

2019-06-06

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-03-21

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-06-04

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Informatyka i telekomunikacja

Kategorie dodatkowe KU

Informatyka i telekomunikacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług
rozwojowych prowadzących do zdobycia lub
potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po
ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

Zakres tematyczny

Zgodnie z zapisami § 6.pkt 2 ust. 4-7.
Statutu Wyższej Szkoły Europejskiej im.
ks. J. Tischnera w Krakowie, Uczelnia ma
w szczególności prawo do: prowadzenia
kursów doszkalających i szkoleń •
potwierdzania efektów uczenia się na
zasad określonych w Ustawie •
wydawania dyplomów ukończenia studiów
i świadectw ukończenia studiów
podyplomowych, szkoleń i kursów

Czy usługa pozwala na uzyskanie 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

Wyższa Szkoła Europejska im. ks.
Józefa Tischnera

Osoba do kontaktu

Karolina Zborowska

E-mail

kzborowska@wse.krakow.pl

Cel usługi

Telefon

+48 12 683 24
77

Cel edukacyjny
Przygotowanie do pracy grafika. Poszerzenie umiejętności o pracę w programach Adobe Photoshop,
Adobe InDesign. Uporządkowanie wiedzy z zakresu obsługi programu Photoshop, InDesign oraz
przygotowania publikacji do druku. Umiejętność samodzielnej pracy z grafiką, tekstem. Umiejętność
dokonania retuszu, ustawienia kolorów oraz podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na
planowanie i realizację zadań związanych z pracą specjalisty ds. przygotowywania publikacji do druku.
Samokształcenie w zakresie dtp, znajomość znaczenia komunikacji interpersonalnej oraz
umiejętność prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania problemów związanych z
przygotowywaniem publikacji do druku

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
I. PHOTOSHOP

Selekcja – podstawa pracy w Photoshopie
– tworzenie selekcji; zapis i edycja w kanale Alfa
– praca ze ścieżką
– maska na warstwie, jej edycja i zastosowanie
– wykorzystanie selekcji stworzonej Photoshopie w innych programach
– ścieżka obcięcia, kanał alfa jako przezroczystość, eksport ścieżki do Illustratora
Warstwy
– praca z warstwami, fotomontaż z wykorzystaniem warstw
– tryby mieszania warstw, maska obcinania, nałożenie koloru
– praca z mockupem i jego tworzenie
Retusz
– pieczątka, pędzel korygujący, wypełnianie z uwzględnieniem zawartości
– wykorzystanie warstw w retuszu
– formowanie, skalowanie z uwzględnieniem zawartości
– zaawansowane techniki retuszu; separacja częstotliwościowa i jaśniej/ciemniej
Korekcja zdjęć dla potrzeb poligrafii
– barwa, nasycenie, balans szarości, punkt bieli, punkt czerni
– wykorzystanie klina szarości, praca w przestrzeni LAB
– korekcja ostrości i barwy na poszczególnych kanałach
Dodatkowe kolory w Photoshopie
– wykorzystanie kanałów alfa jako kolory dodatkowe
– możliwość ich dalszego wykorzystania
– tworzenie maski na lakier i inne efekty specjalne
Ustawienia koloru w Photoshopie
– praca w przestrzeni RGB/CMYK
– podstawy zarządzania barwą w grafice rastrowej
– praktyczne wykorzystanie profili ICC, limit nafarbienia, kolor podłoża drukowego

II. INDESIGN

Praca z tekstem
– rozwiązywanie problemów typograficznych
– skrypty i style GREP
– zaawansowane wykorzystanie stylów, następstwo stylów, style zagnieżdżone
Przygotowanie dokumentów wielostronicowych
– strony wzorcowe, żywa pagina, automatyczne dopasowanie układu
Praca z grafiką
– ścieżka przycinająca, konwersja ścieżki przycinającej na ramkę
– oblewanie grafiki tekstem
Współpraca z Photoshopem i Illustratorem
– przezroczystość i inne efekty specjalne
– linkowanie i osadzanie elementów graficznych
Efekty specjalne i kolory dodatkowe
– praca z bibliotekami pantone, maska na lakier, wykrojnik
Przygotowanie publikacji do druku
– format publikacji, boksy w pdf, zalewki, spady
– praca w przestrzeni RGB/CMYK, konwersja, profile ICC
– podgląd rozbarwień, polecenie „Pakiet”, inspekcja wstępna
Kontrola poprawności pracy w PDF-e
– paleta „podgląd wyjściowy”
– inspekcja wstępna

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
W ramach 16 godzin szkolenia Uczestnik nabywa następujące kompetencje:
- zna programy Adobe Photoshop, Adobe InDesign
- wiej jak przygotować publikację do druku
- umie pracować z grafiką, tekstem
- umieje dokonać retuszu, ustawienia kolorów
- posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań
związanych z pracą specjalisty ds. przygotowywania publikacji do druku
- zna znaczenia komunikacji interpersonalnej
- umie prawidłowo identyﬁkować i rozstrzygać problemy związane z przygotowywaniem publikacji do
druku

Grupa docelowa

Graﬁkicy i operatorzy DTP pragnący podnieść i uporządkować swoje umiejętności w zakresie
projektowania i przygotowania publikacji do druku
Studenci ostatniego roku lub absolwenci kierunków artystycznych takich jak malarstwo, rzeźba
Osoby chcace pracować w charakterze grafika
Osoby chcące poszerzyć swoje umiejętności o pracę w programach Adobe Photoshop, Adobe InDesign

Materiały dydaktyczne
Wydruki, materiały ćwiczeniowe

Informacje dodatkowe
Wszyscy Uczestnicy otrzymają imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

Photoshop: - Selekcja, warstwy, retusz Korekcja zdjęć dla potrzeb poligrafii

2019-0508

09:00

13:00

4:00

2

Photoshop: - dodatkowe kolory w
Photoshopie - Ustawienie koloru w
Photoshopie

2019-0508

13:00

17:00

4:00

3

InDesign: - praca z tekstem, grafiką współpraca z Photoshopem i
Illustratorem - efekty specjalne i kolory
dodatkowe

2019-0509

09:00

13:00

4:00

4

Przygotowanie publikacji do druku
Kontrola poprawności pracy w PDF-ie

2019-0509

13:00

17:00

4:00

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Mirosław Klotzer

Obszar specjalizacji

Obecnie jest grafikiem, szkoleniowcem,
wykładowcą na kierunku Grafika reklamowa w
Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie oraz w
Publishing School. Jako niezależny konsultant
specjalizuje się w zarządzaniu barwą i w kontroli
jakości druku. Kalibruje systemy proofingowe
oraz urządzenia prepress i DTP. Posiada
certyfikat „Adobe Publishing Expert”.

Doświadczenie zawodowe

Po studiach pracował jako redaktor techniczny w
Wydawnictwie A&B, grafik w Agencji Reklamowej
Domino, szef działu DTP w Drukarni Poligraf'90,
operator w studiu prepress Wydawnictwa
Vesalius, specjalista ds. wydawniczych w Teatrze
im. J. Słowackiego.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Absolwent filmoznawstwa UJ, były krytyk filmowy i
dziennikarz.

Lokalizacja usługi
Adres:
al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
al. Jana Pawła II 39a

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Laboratorium
komputerowe,Udogodnienia dla
niepełnosprawnościami,Wi-fi
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