
 

 

Studia podyplomowe 

Kierunek Grafika. Komunikacja. Gry 
 

ADRESACI STUDIÓW 

Słuchaczem podyplomowych studiów może być każdy absolwent wyższej uczelni o dowolnym profilu i 

specjalności, który chce pogłębić wiedzę i zdobyć umiejętności w zakresie projektowania graficznego, 

projektowania identyfikacji i komunikacji wizualnej oraz tworzenia grafiki na potrzeby narzędzi 

interaktywnych i gier. Studia w szczególności skierowane są do osób zajmujących stanowiska związane z 

szeroko rozumianym projektowaniem graficznym, marketingiem lub planujących w przyszłości zajmować 

takie stanowiska. 

CELE STUDIÓW 

Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy z tajnikami projektowania graficznego, projektowania 

identyfikacji i komunikacji wizualnej oraz tworzenia grafiki na potrzeby narzędzi interaktywnych i gier. 

Ponadto wykształcenie umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia samodzielnych projektów 

i przedsięwzięć związanych z projektowaniem i wdrażaniem linii kreatywnych i identyfikacji wizualnych 

produktów, marek, ewentów, firm lub instytucji, pozwolą na zdobycie profesjonalnych kwalifikacji 

projektowych związanych z zagadnieniami projektowania i wdrażania systemów komunikacji i 

identyfikacji wizualnej oraz projektowania interfejsów i grafiki na potrzeby narzędzi interaktywnych i gier 

Po ich ukończeniu słuchacze będą przygotowani do uruchomienia własnej działalności gospodarczej lub 

współtworzenia zespołów projektowych pracujących przy projektach graficznych, projektach identyfikacji i 

komunikacji wizualnej oraz tworzeniu grafiki na potrzeby narzędzi interaktywnych i gier . 

WYKŁADOWCY 

Nauczyciele akademiccy, praktycy. 

PROGRAM STUDIÓW 

• Moduł I – Projektowanie graficzne 

• Moduł II – Narzędzia cyfrowe 

• Moduł III – Informacja i komunikacja wizualna 



• Moduł IV – Projektowanie gier 

• Moduł V – Grafika cyfrowa 

• Moduł VI – Multimedia 

 

ŚWIADECTWO 

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych GWSP. 

WARUNKI REKRUTACJI 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz) należy wysłać na 

adres: podyplomowe@gwsp.edu.pl w tytule proszę napisać: imię, nazwisko i temat studiów 

podyplomowych 

Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych 

Kopia dowodu osobistego/paszportu – w przypadku braku PESEL 

1 fotografia formatu 4,5 × 6,5 cm 

Warunkiem uruchomienia studiów jest zebranie się grupy. 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW 

GWSP im. K. Goduli 

41-506 Chorzów ul. Racławicka 23 

Budynek A, Biuro Rekrutacji – pok.204 

Tel. 32 349 48 03 

E-mail: podyplomowe@gwsp.edu.pl 

Koszt przygotowania słuchacza do sesji, projektu itp oraz wydania świadectwa ukończenia studiów 

podyplomowych wynosi 250 zł. Opłatę należy uiścić na 7 dni przed obroną. 

 

https://www.gwsp.edu.pl/storage/2019/07/Formularz_zgloszeniowy_podyplomowe.doc
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