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Aktualne kursy doskonalenia artystycznego  – rok szkolny 2018/2019 

 

KURSY dla  młodzieży i dorosłych 

z zakresu 

Fotografii, Grafiki,  Rysunku i malarstwa – cykl wieczorowy 

 

 

KURS FOTOGRAFICZNY DLA POCZĄTKUJĄCYCH 

1 raz w tygodniu – 4 godziny 

(2 semestry) 

 

PROGRAM 

1. Podstawy fotografii  (40 godz.) 

2. Fotografia artystyczna (120 godz.) 

RAZEM: 160 godzin   

CENA: 1600 zł  (800+800)   (Opłatę można uiszczać całościowo za kurs lub semestralnie)     

ZAPISY: do 5 września osobiście lub drogą elektroniczną   

 

 

KURS FOTOGRAFICZNY DLA ZAAWANSOWANYCH 

1 raz w tygodniu – 4 godziny 

(2 semestry) 

 

PROGRAM 

1. Fotografia artystyczna (120 godz.) 

2. Projekt końcowy – indywidualny i zbiorowy (40 godz.) 

RAZEM: 160 godzin   

CENA: 1600 zł  (800+800)   (Opłatę można uiszczać całościowo za kurs lub semestralnie)     

ZAPISY: do 5 września osobiście lub drogą elektroniczną   

 

 

KURS GRAFICZNY- PROJEKTOWANIE GRAFICZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH 

1 raz w tygodniu – 4 godziny 

(2 semestry) 

 

PROGRAM 

1. Podstawy rysunku i projektowania (30 godz.) 

2. Projektowanie graficzne (znak graficzny, plakat, ulotka, katalog (90 godz.) 

3. Podstawy programów graficznych (pakiet Adobe, pakiety Corel)   (15 godz.) 

4. Projekt końcowy (25 godz) 

 

 

RAZEM: 160 godzin   

CENA: 1600 zł (800+800   (Opłatę można uiszczać całościowo za kurs lub semestralnie)     

ZAPISY: do 5 września osobiście lub drogą elektroniczną   
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KURS GRAFICZNY- PROJEKTOWANIE GRAFICZNE DLA ZAAWANSOWANYCH 

1 raz w tygodniu – 4 godziny 

(2 semestry) 

 

 

PROGRAM 

1. Projektowanie graficzne - różnorodne ćwiczenia projektowe według 

propozycji nauczyciela i uczestników kursu (135 godz.) 

2. Projekt końcowy( 25 godz.) 

 

 

 

RAZEM: 160 godzin   

CENA: 1600 zł (800+800   (Opłatę można uiszczać całościowo za kurs lub semestralnie)     

ZAPISY: do 5 września osobiście lub drogą elektroniczną   

 

 

 

KURS RYSUNKU I MALARSTWA 

1 raz w tygodniu – 4 godziny 

(2 semestry) 

 

 

 

PROGRAM 

 Etap I (80 godz.) 

1.  Podstawowe techniki rysunkowe ( ołówek, węgiel, tusz)  30 godzin 

2. Podstawowe techniki malarskie (akwarela i gwasz, tempera)  50 godzin 

Etap II (80 godz.) 

1. Podstawowe techniki malarskie (akryl)  25 godzin 

2. Wybrana technika pozłotnicza (na mikston) – 30 godzin 

3.  Projekt końcowy    25g 

 

RAZEM: 160 godzin   

CENA: 1600 zł  (Opłatę można uiszczać całościowo za kurs lub semestralnie)     

ZAPISY: do 09 września osobiście lub drogą elektroniczną   

 

 

 


