
Organizujemy kursy fotografii cyfrowej zakończone certyfikatem w formie elektronicznej. Masz 

aparat cyfrowy, a nie do końca wiesz jak się nim posługiwać ? Ciągle używasz "zielonego" programu 

automatycznego, a pozostałe opcje ustawień manualnych stanowią dla Ciebie zagadkę?  

 

Jeżeli chcesz to zmienić, to zapraszamy na kursy fotografii cyfrowej we Wrocławiu. Jedynym 

wymaganiem jest posiadanie aparatu z ustawieniami manualnymi.  

Nasi wykładowcy nauczą Cię jak lepiej wykorzystać sprzęt, którym się posługujesz oraz dowiesz się 

jak kadrować zdjęcia, aby zwracały one na siebie uwagę. Kursy przeznaczone są zarówno dla tych, 

którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z fotografią oraz dla tych już bardziej za 

awansowanych, którzy chcą pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę na temat lepszego robienia 

zdjęć. 

Jego celem jest nauka świadomego fotografowania. Twój aparat nigdy więcej nie będzie tylko 

przedmiotem, zostanie Twoim przyjacielem! Poznasz go na nowo i zaczniesz tworzyć zdjęcia, które 

będą przykuwać uwagę oraz pozostaną w pamięci na długi czas. 

KURS ROZSZERZONY -20 godzin zegarowych  

TEORIA  

- budowa aparatu  

- obsługa aparatu  

- głębia ostrości  

- czas naświetlania  

-ISO  

-ekspozycja i kompozycja 

PRAKTYKA  

Plener -Fotografia NocnaMalowanie Światłem/Zamrożenie Ruchu/Efekt Ruchu/Głębia 

Ostrości/Panoramowanie/Portret/Portret Nocny/Architektura/Krajobraz/  

- studio - klucze oświetleniowe stosowane przy fot.portretowejpoduktu  

- zadania do wykonania we własnym zakresie. 

KURS ROZSZERZONY obejmuje łącznie 20 godzin zegarowych:  

Teoretyczne (4h) w piątek od 17 do 21  

Praktyczne w sobotę Studio (4h) (fotografię produktową i portretową) od 10 do 14 i Plener (4h) od 14 

do 18.  

Praktyczne w niedzielę Plener (8h) od 10 do 18. 

KURS FOTOGRAFII CYFROWEJ - 10 godzin zegarowych  

TEORIA  

- budowa aparatu  

- obsługa aparatu  

- głębia ostrości  

- czas naświetlania  

- ISO  

- ekspozycja i kompozycja 

PRAKTYKA  

Plener -/Zamrożenie Ruchu / Efekt Ruchu/Głębia Ostrości/Panoramowanie/  



Studio - klucze oświetleniowe stosowane przy fot.produktu  

Zadania do wykonania we własnym zakresie. 

KURS PODSTAWOWY obejmuje łącznie 10 godzin zegarowych:  

Teoretyczne (4h) w piątek od 17 do 21.  

Praktyczne w sobotę Studio (2h) (fotografię produktową) od 12 do 14 i Plener (4h) od 14 do 18. 

 


