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POLICEALNE STUDIUM PROMOCJA
REKLAMA I GRAFIKA KOMPUTEROWA
Kierunek jednoroczny, autorski, przeznaczony dla osób zainteresowanych tworzeniem
kampanii reklamowych oraz projektowaniem komputerowym, zagadnieniami związanymi z
różnego rodzaju grafiką: 2d, rastrową i 3d, oraz projektowaniem stron internetowych. W
trakcie nauki słuchacze odbywają jedną miesięczną praktykę zawodową w agencjach
reklamowych oraz studiach graficznych. Nauka kończy się przystąpieniem do pracy
dyplomowej i uzyskaniem dyplomu z tytułem grafik komputerowy.
Program nauczania:
 Grafika komputerowa (Illustrator, Photoshop, InDesign)
 Animacja komputerowa – (3dsMax, Adobe Premiere)
 projektowanie stron internetowych
 Komunikacja wizualna
 Typografia
 Teoria i praktyka reklamy
 Planowanie mediów
 Marketing
Systemy nauczania:
 dzienny – zajęcia odbywają się 3 - 4 dni w tygodniu w godz. 8.30 – 16.00
Wydajemy zaświadczenia do ZUS, MOPS i UP.
___________________________________________________________________________
ZASADY REKRUTACJI NA KIERUNEK: REKLAMA I GRAFIKA KOMPUTEROWA
Warunki przyjęcia: wiek kandydata bez ograniczeń, decyduje kolejność zgłoszeń
Potrzebne dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły średniej, ankieta (wypełniona w
sekretariacie szkoły lub na stronie promocja.edu.pl), 3 zdjęcia, zaświadczenie lekarskie o
możliwości kształcenia się na wybranym kierunku, ksero dowodu osobistego.
Opłaty: Wpisowe 300 zł.
Czesne: czesne miesięczne 360 zł (5 rat), opłata za semestr 1650zł

Uwaga! Ostatnie wolne miejsca na kierunkach!
Jeśli jesteś zainteresowany nauką w Promocji, przed złożeniem dokumentów zarezerwuj
miejsce! Zadzwoń lub napisz e-mail, podając swoje imię i nazwisko, nazwę kierunku, e-mail
oraz nr telefonu.
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Nr konta: Getin Bank 69 1560 0013 2353 8637 3000 0003
___________________________________________________________________________

NASZA OFERTA:
Kierunki roczne:
-

reklama i grafika komputerowa
grafika komputerowa
dekoracja wnętrz
tworzenie aplikacji internetowych w praktyce
florysta
technik usług pocztowych i finansowych

Kierunki dwuletnie:
-

technik informatyk (specjalizacje z grafiki komputerowej, projektowania stron www,
animacji komputerowych)
technik administracji
technik rachunkowości
technik BHP
technik usług kosmetycznych
technik archiwista
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