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grafik komputerowy

Edukacja

Doświadczenie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Integral Memory Plc, grafik komputerowy

2003-2008, Toruń

• specjalizacja: Plastyka Intermedialna
• Wydział Sztuk Pięknych, praca dyplomowa z wyróżnieniem

Ecole Superieure des Arts Saint Luc
2007, Liege (Belgia)

• specjalizacja: Ilustracja, Animacja i Projektowanie Graficzne
• wymiana międzynarodowa Socrates Erasmus

Osiągnięcia
Samsung Art Master 6 Edycja
Wrzesień 2009, Warszawa

• dyplom “Autowydźwięki” wyróżniony jako jedna z 10
najlepszych prac młodych twórców (spośród ponad 500
nadesłanych prac)
• wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
w Warszawie

Medal Janusza Boguckiego
Luty 2009, Toruń

• najwyższa nagroda za najlepszą pracę dyplomową
i magisterską na Wydziale Sztuk Pięknych, UMK
• wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu
w Toruniu

książka “Pourquoi l’echarpe rouge a ete inventee?”
2007, Liege (Belgia)

• wystawa konceptu książki przed belgijskimi wydawcami
literatury dziecięcej

“Toyota Aygo - jak się wyróżnić?”
2005, Warszawa

• drugie miejsce w konkursie kreatywności (spośród 2000
nadesłanych prac)

•
•
•
•
•
•

Kwalifikacje
Listopad 2010 - Listopad 2011, Londyn

tworzenie statycznych i animowanych banerów na stronę firmy Integral
projektowanie spersonalizowanych opakowań produktów dla John Lewis i FujiFilm
tworzenie serii filmików promocyjnych (w tym rejestracja materiału filmowego, montaż, animacje w After Effects)
projektowanie licznych materiałów marketingowych jak banery roll-up, broszury, ulotki, reklamy katalogowe
projekty stron www dla firm córek
liczne projekty opakowań i nadruków na produkty

Seven Media/MarCom, grafik komputerowy

•
•
•
•

After Effects
Illustrator
Flash
InDesign
Photoshop
ArtRage

Director
Corel Draw
Corel Photopaint
e frontier Poser

dobre:

Sierpień 2007 - Wrzesień 2009, Toruń

bebeauty.eu/czasnazmiane.pl, grafik interaktywny

Luty 2008 - Wrzesień 2009, Toruń

(pierwszy profesjonalny portal w Polsce poświęcony medycynie estetycznej)
• stworzenie serii animacji 3D prezentujących różne zabiegi estetyczne (programy: Poser, After Effects i Flash)
• projekt interface’u odtwarzacza wideo
• projekty licznych banerów animowanych we Flashu

•
•
•
•

Dreamweaver
(X)HTML + CSS
Premiere
QuarkXpress

Języki
• Angielski - płynny
• Francuski -  płynny (DELF B1)
• Rosyjski - początkujący

Luty - Kwiecień 2008, Poznań

• przygotowanie do druku materiałów marketingowych i identyfikacji wizualnej

freelancer, grafik komputerowy (www.meebee.eu)

•
•
•
•
•
•

bardzo dobre:

• projekt i wykonanie flashowej, animowanej storny internetowej marki Dębowe Mocne
• praca nad internetowymi kampaniami marketingowymi
• projekty licznych stron www i elementów Flash dla klientów korporacyjnych i start-upów

cokupic.pl/Allegro/QXL (Tradus plc), grafik komputerowy

zaawansowane:

Grudzień 2009 - Październik 2010, Londyn

• projekt i wykonanie głównej strony www dla Level7Media - medialnej firmy holdingowej
• utworzenie stron www opartych na CSS dla firm córek jak WorldFoods i Life In Colour
• praca nad materiałami marketingowymi dla WorldFoods (trasa marketingowa i festiwal organizowany we współpracy z celebrytami i wiodącymi producentami na rynku żywności karaibskiej)
• edycja filmu reklamowego (postprodukcja) trasy marketingowej WorldFoods Caribbean Cuisine Tour 2010
• uczestnicto w tworzeniu układu graficznego magazynów kolorowych w programie InDesign
• projekty identyfikacji wizualnej i materiałów reklamowych (ulotki, broszury, reklamy prasowe, plakaty)

Actinet, grafik komputerowy

(platformy MAC i PC)

Hobby
od 2003

• projekty okładek uhoronowanych licznymi nagrodami książek wydanych przez Wydawnictwo Naukowe UMK
• projekty elemtów stron www, banerów, unowocześnienie strony www dla malamanufaktura.pl
• wykonanie projektów aplikacji mobilnej, stron html i Flash, oraz identyfikacji wizualnej dla klientów korporacyjnych i prywatnych
• projekty materiałów reklamowych dla naukowych międzynarodowych konferencji

•
•
•
•
•
•

sztuka
kino
moda
motoryzacja
podróże
sport (narciarstwo, squash,
turystyka rowerowa, fitness)

