Digitális Grafikai Tervezés - Alapképzés
Mit fogsz megtanulni a képzés során?
A Digitális Grafikai Tervezés Alapképzés keretein belül a hallgató megismeri azokat a
vizuális módszereket, amelyek révén felépülnek a napjainkban nélkülözhetetlen digitális
termékek. A kurzus első felében különböző gyakorlati feladatok segítségével, megtanulja a
pixel- és a vektorgrafika közötti különbséget, elsajátítja a logó- és ikontervezés alapjait, a
színek célszerű alkalmazását, valamint betekintést nyer a tipográfia világába. A második
részben pedig hangsúlyosan a felhasználóbarát weboldal tervezés elméleti és gyakorlati
háttere kap főszerepet.
A sikeres képzés elvégzése után a jelentkező birtokában lesz a grafikai tervezés (graphic
design) és a weboldaltervezés (UI design) alapfokú ismeretének. Alkalmassá válik önállóan
egy one page site megtervezésére, a drotvázlatkészítéstől egészen a végső digitális termék
megjelenéséig. Rálátása lesz a vizuális elemeket célszerű használatára. Képes lesz a
marketing szakemberek, kreatívok és fejlesztők alkotta csapatban dolgozni, illetve aktív
felhasználójává válik az Adobe Photoshop és Illustrator programoknak.

Mit nem fogsz megtanulni?
A tévhitek elkerülése érdekében a sikeresen végzett jelentkező ne számítson azonnali
magas bérezésű pozícióra, ugyanis a kurzus folyamán a tervezési folyamat alapjait ismeri
meg. Az itt elsajátított tudás lehetőséget biztosít a folyamatos fejlődésre a képzés teljesítése
után is. Aki sikeresen teljesíti a képzést, elhelyezkedhet junior designer munkakörben, illetve
referenciaként szolgálhat az egyetemi képzés elkezdéséhez.

A tananyag részletes leírása alább olvasható (HU).
Alapismeretek - 6 alkalom
 Mire jó a grafikai tervezés?
 Pixel / Vektor
 RGB / CMYK
 Bevezetés az Adobe Illustrator és Photoshop programokba
Gyakorlati ismeretek - 17 alkalom
 Hogyan inspirálódjunk?
 Inspirációs oldalak megismerése (Pinterest, Behance, Dribbble, Muzli)
 Moodboard készítés
 Perszonák
 Sitemap, user flow
 Logó-, logótípia-, ikontervezés
 Monogramtervezés











Három különböző stílusú logó megtervezése
Ikoncsalád tervezés
Tipográfia
 A betű üzenete
 Betűtípusok
 Tördelés
 Kontraszt
A színek alkalmazása
 A színkör
 Színkontrasztok
 Brand színek
Wireframe tervezés
One page tervezés

A gyakorlati ismeretek utolsó 4 alkalmán önállóan - órai konzultáció segítségével - egy valós
igényeknek megfelelő one page weboldalt kell megtervezni az eddig elsajátított ismeretek
alapján.

