
Adobe Illustrator CC zaawansowany
Nazwa kursu Adobe Illustrator CC
Liczba godzin 24
Mnemonik AILCC2

OPIS

Założenia i cele

Szkolenie Adobe Illustrator CC jest przeznaczone dla 
wszystkich, którzy chcieliby kontynuować 
profesjonalną przygodę z projektowaniem i edycją 
grafiki wektorowej

Adresaci kursu

Kurs jest skierowany do osób mających doświadczenie
z projektowaniem Adobe, trakże pracowników na 
stanowisku Grafik Komputerowy.

Charakter kursu Zaawansowany
Tryb prowadzenia Stacjonarny lub on-line
Jednostka prowadząca Zamiejscowy Wydział Informatyki PJATK, Gdańsk
Język wykładowy Polski/możliwe uzgodnienie kursu w jęz. angielskim

Kierownik kursu
mgr Tomasz Kowalczyk, Certyfikowany Instruktor 
Adobe

Warunki uruchomienia Skompletowanie grupy słuchaczy
Plan godzinowy Wykłady 10 godzin; Zajęcia praktyczne 14 godzin
Cena szkolenia 1750 PLN
Cena szkolenia po zniżce
Zniżka przysługuje: studentom i 
absolwentom PJATK 650 PLN

Dla grup zorganizowanych istnieje możliwość
uzgodnienia warunków organizacyjnych i cenowych

Termin, realizacja i harmonogram 
spotkań Do uzgodnienia

Charakter kursu

Otwarty,
Istnieje możliwość zorganizowania kursu dla 
zamkniętej grupy słuchaczy

WYMOGI
Treści programowe i ćwiczenia 
stanowiące rozszerzenie 
względem kursu podstawowego

• Nowe funkcje w wersji CC  – omówienie
i ćwiczenia

1. Narzędzie wypaczenie marionetkowe
2. Nowość-Narzędzie dowolny gradient



3. Nowość-Edycja globalna
4. Nowość- Kadrowanie z 

uwzględnieniem zawartości
5. Nowość- tryb prezentacji
6. Nowość-Widok trymowania/schludny
7. Nowość- Skalowalny UI
8. Nowość-Licencjonowanie obrazów 

wewnątrz projektu
• Nowości i zmiany w panelu „Właściwości”
• Usprawnienia w animowanym zoomie
• Zmiany w panleu „Eksport zasobów”
• Narzędzie siatka perspektywy oraz narzędzie 

zaznaczenie perspektywy
• Narzędzie symbol-połączenie z efektami 3D
• Narzędzie obszar roboczy dodatkowe funkcje
• Budowanie własnych paneli z narzędziami
• Automatyzacja zadań
• Zaawansowane wykorzystanie tekstu-przelewanie

tekstu w ramkach tekstowych, wykorzystanie 
tabulatorów

• Panel Właściwości CSS i generowanie kodu
• Plasterkowanie (internet)
• Tworzenie nowych widoków
• Efekty-dodatkowe informacje oraz efekty
• Efekty programu Photoshop w programie 

Illustrator-zasady działania
• Tekst-znaki specjalne
• Budowanie przejścia między obiektami-

morphing-bez użycia narzędzia „Tworzenie 
przejść”

• Ustawienia kolorów-profile kolorów
• Okno Sprawdzanie pisowni
• Ustawianie spłaszczenia przeźroczystości
• Omówienie okna „ustawienie drukowania”
• Predefiniowane ustawienia PDF
• Skróty klawiaturowe-ustawienia
• Współpraca z Adobe Photoshop

Podstawowe środowiska i 
narzędzia

Adobe Creative Cloud 2019
Współpraca Illustratora z Adobe Photoshop i Indesign
Uwaga – oprogramowanie w wersji ENG

W trybie on-line wymagane jest posiadanie przez 
uczestnika komputera z dostępem do internetu, 
mikrofonu oraz kamery, przeglądarki Chrome, 
oprogramowania w wersji trial (odpowiednio) - do 
pobrania ze stron Adobe.com. Niezbędna aplikacja lub 
dostęp web do MS Teams.



Warunki zaliczenia Udział w zajęciach, wykonanie ćwiczeń praktycznych
Świadectwa i certyfikaty Świadectwo uczestnictwa w kursie PJATK

Korzyści

• Podniesienie atrakcyjności osoby kończącej kurs na 
rynku
pracy
• Przygotowanie do Certyfikatu ADOBE ACA

Nieodzowna wiedza 
poprzedzająca

• Umiejętność pracy z Adobe Illustratorem w zakresie 
określonym dla kursu podstawowego

Pożądana wiedza poprzedzająca Podstawowa znajomość języka angielskiego będzie 
ułatwieniem

Wykaz literatury
Adobe Illustrator CS/CC PL. Oficjalny podręcznik. Wyd. 
Helion

KONTAKT

Strona kursu
Kontakt do prowadzących kurs

Kontakt do celów organizacyjnych

Dziekanat
mail:gdansk@pja.edu.pl
tel. 58 6835987

mailto:gdansk@pja.edu.pl
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