oferta kompleksowego, 9-TYGODNIOWego

KURSu ONLINE digitaldesigner.pl

Web i UI design
Fundamenty projektowania
i prototypowanie stron i interfejsów pod
okiem doświadczonego mentora — Tomka
Biskupa, wieloletniego projektanta
i wykładowcy School of Form.

Wiedza, praktyka 
i networking dla:

Z

UI designerów, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę i przejść
praktyczny trening pod skrzydłami cenionego profesjonalist
UX designerów, programistów oraz badaczy którzy chcą poszerzyć
kompetencje – lepiej wykonywać swoje zadania i współpracować z innym
Projektantów graficznych, którzy projektują głównie pod druk, a w firmie
przybywa klientów digitalowych i potrzebne jest poszerzenie kompetencji


obacz przykładową lekcję

Cena kursu

Co zyska Twój zespół

960

Umiejętność sprawnej obsługi najbardziej pożądanego narzędzia wśród
web designerów – Figm
Porządek i odpowiednia organizacja projektu – biblioteki stylów 
i komponenty, czyli design syste
Efektywne opracowywanie klikalnych prototypó
Pewność siebie w podejmowaniu decyzji projektowych i podczas
rozmowy z kliente
Lepsza komunikacja z developer(k)ami, prowadząca do bardziej
precyzyjnego wdrożenia projektu

800
pln NE T TO (990 PLN z VAT )

Oferta ważna tylko do 4 kwietnia. 

Kurs rusza 4 kwietnia.
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tygodni wspólnej nauki

9

Kurs trwa 9 tygodni i zawiera 4 moduły. Zostaną poruszone zarówno
podstawowe, jak i zaawansowane koncepty i narzędzia. Każdy moduł
zakończony jest pracą domową.

i kadziesiąt godzin nagrań wideo

K l

Podstawowe koncepty projektowania pod digital

Praktyczne prace domowe

zym charakteryzuje się projektowanie typografii w web designi
Jak myśleć o ustawieniach siatki projektowej i jej transformacji na
różnych proporcjach ekran
Jak projektować systemowo za pomocą powtarzalnych styló
Jak analizować strony internetowe, aby wyciągać wnioski i się uczyć
C

oduł 2

M

otygodniowe Q&A z Tomkiem
Biskupem przez cały czas trwania
kursu
C

ostęp do zamkniętej społeczności
kursantów i kursantek
D

igma jako narzędzie do projektowania i kolaboracji

F

ak operować komponentami i stylami, aby projektować wydajnie
ak ustawiać siatkę projektową, tworzyć style i komponenty
Jak tworzyć klikalne prototyp
Jak pracować zespołowo
J
J

oduł 3

M

eb design – zaawansowane koncepty

W
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Im więcej osób, tym taniej.


J

J

ak działają podstawowe koncepty HTML i CSS (np. Flexbox
ak pozycjonować elementy layoutu – jak korzystać z Auto Layout ’u
w Figmie, aby projektować szybciej i bardziej konsekwentni
Jak przeprowadzić hand-off – przekazanie projektu do kodowani
Jak stworzyć solidną bibliotekę powtarzalnych stylów
i komponentó
Jak korzystać z zaawansowanych funkcji prototypowania
oduł 4

M

ertyfikat

C

spólny projekt strony internetowej

W

W jaki sposób ustanowić architekturę informacj
Jak zaprojektować podstrony w kilku rozdzielczościac
Jak sprototypować i zaprezentować projek
Jak ustrukturyzować proces projektowy w web designie – od
przekazania programist(k)om, przez komunikację z klientem po
zbieranie uwag 


eśli chcesz kupić dostępy dla więcej niż 5 osób,
możesz liczyć na 10% zniżki na kurs.
hello@designpractice.pl

+48 517 169 535

Kurs wydaje Design
i Paulina

(Paulina)

Practice, czyli Aga Naplocha 

K acparzak .   

Wydajemy kursy

i organizujemy

konferencje

styku projektowania i technologii,

Słowa : UX Writing Conf,
wzięło udział
dla

branży

ponad

m.in.

czy Elementar z

1000

online na

Element Talks,

UX, w któr ym

osób. Twor zymy też społeczność

tech&design Ahoy.so.

