Animacja 3D
Jest to kierunek dedykowany wszystkim osobom zainteresowanym opanowaniem umiejętności pracy w środowisku Adobe After Effects na poziomie zaawansowanym. Wybierając ten kierunek nauczysz się praktycznych
zastosowań efektów i presetów animacji, tworzenia animacji klatek kluczowych, generacji tła: twórczego
wykorzystania gradientów i fraktali, eksportowania animacji do różnych formatów, integracji After Effects
z Premiere Pro, pracy z tekstem w 2D i 3D, praktycznego zastosowania zaawansowanych efektów specjalnych,
zmiany zdjęć 2D w grafiki 3D.

TYLKO W TEB EDUKACJA!
CO ZYSKUJESZ?

ABSOLWENT OTRZYMUJE:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu według rozporządzenia MEiN
Dyplom TEB Edukacja
Zaświadczenie o przebiegu kształcenia na kursie Animacja 3D
Referencje zawodowe dla najlepszych

Nadzór nad procesem dydaktycznym
sprawowany przez nauczycieli - praktyków
aktywnie działających w danej branży
Naukę w nowoczesnych, profesjonalnie
wyposażonych pracowniach

PRZEDMIOTY:
Prawne aspekty projektowania animacji - własność intelektualna, prawo
konkurencji i konsumenta, ochrona znaków towarowych i wzorów
Podstawy języka filmowego - opowiadanie obrazem
Podstawy obróbki graficznej. Przygotowywanie assetów pod animacje 2D
Podstawy Motion Designu
Riggowanie i animacja 2D
Systemy cząsteczkowe i fizyka 2D
Postprodukcja - montaż obrazu, montaż dźwięku, color grading
Modelowanie 3D
Teksturowanie, mapowanie i shading
Praca z wirtualną kamerą
Oświetlenie i rendering

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

Zajęcia praktyczne
Wysoką jakość kształcenia potwierdzona
pozycją lidera TEB Edukacja w zakresie
zdawalności egzaminów zawodowych
Dostęp do szerokiej gamy kursów
e-learningowych
Dostęp do Office 365 w chmurze
Naukę zawodu realizowaną w oparciu
o wykorzystanie nowoczesnych metod
kształcenia z wykorzystaniem formuły
blended-learning

NASZ PARTNER

Agencje reklamowe
Studia graficzne
Działy marketingu odpowiedzialne za produkcję contentu
Firmy produkujące i wydające gry video
Własna działalność gospodarcza jako freelancer

OKRES KSZTAŁCENIA:
1 rok

TRYB NAUCZANIA:
weekendowy

Zapisz się online!

Stowarzyszenie GameUP z Wrocławia - zrzesza
naukowców, wykładowców akademickich i pracowników branży gier komputerowych. Prowadzi badania i konsultacje dla podmiotów z branży kreatywnej oraz szkolenia z zakresu tworzenia scenariuszy gier, promocji produkcji kreatywnych. Realizuje również autorskie projekty
gier.

www.teb.pl

