Szczegółowy zakres kursu

UX/UI Design
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Konsultacje między zajęciami

Jest to czas na konsultowanie swoich
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Wprowadzenie do UX - czym są

W tym segmencie omawiamy takie

wrażenia użytkownika

podstawowe zagadnienia jak: co to są wrażenia
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i jak budować doświadczenia użytkowników,
rodzaje motywacji użytkowników i jak je
wykorzystywać w procesie projektowania
interfejsów. Omówimy także kompetencje
cyfrowe społeczeństwa i co z nich wynika dla
nas, jako projektantów.

Psychologiczne podstawy UX heurytsyki i prawa UX

T

en blok służy do przybliżenia kilku najbardziej

.

niezbędnych zagadnień z zakresu psychologii
poznawczej i społecznej. Omówimy
psychologiczne prawa UX oraz heurystyki
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ielsena i na przykładach przedstawimy

jak wykorzystywać je w projektowaniu
interfejsów. Poruszymy również kwestię
projektowania dla użytkowników z specjalnymi
potrzebami.

Badania potrzeb użytkowników

W tym bloku omawiamy najważniejsze techniki

.

badania potrzeb użytkowników, czyli wywiady
pogłębione, ankiety, obserwacja oraz grupy
fokusowe. Przygotujemy plan badawczy dla
projektu głównego, który będzie rozwijany
przez dalszą część zajęć.

Analiza i raportowanie danych - jak

W tym bloku dowiesz się o tym jak zaplanować

pracować z dokumentacją analityczną

analizę danych, kiedy samodzielnie wykonujesz
badania użyteczności. Omówimy jakie są typy
danych, jak stworzyć grid, jak grupować treści.

N

auczysz się w jaki sposób interpretować dane

oraz jak przygotować dobry raport.

D

owiesz się

również jak wygląda praca jeśli wymagania są
zebrane przez analityka biznesowego.
Omówimy jak wygląda dokumentacja
analityczna, co powinna zawierać oraz jak z nią
pracować.

.

a

zi

14 01 2023
1 04 2023
.

z

Nazwa zajęć

Opis zajęć

Data

Liczba
godzin

Cele biznesowe i analiza rynku


Ten blok omawia bardzo ważne elementy
procesu projektowego, od których zależy dalsza
praca projektanta User Experience, czyli
poznanie i zrozumienie problemu
biznesowego. Omówimy zbieranie wymagań
biznesowych oraz narzędzia do tego
przeznaczone, analizę funkcjonalną, wywiady z
interesariuszami, a także badanie rynku i
konkurencji.

21.01

3

User stories i user flow

Ten blok służy omówieniu w jaki sposób
przekładać zebrane wymagania biznesowe na
rozwiązania projektowe. Nauczymy się,
dlaczego są potrzebne i jak prawidłowo
budować historyjki użytkownika (user stories).
Nauczymy się budować prawidłowo user flow i
wireflow.

22.01
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Strategia

W tym bloku zaplanujemy strategię dla waszych
produktów - określimy do kogo jest skierowany,
jaki problem projektowy ma rozwiązywać i jaka
jest propozycja wartości dla poszczególnych
grup z wykorzystaniem takich narzędzi jak User
Journey Map, Value Proposition Canvas czy
Business Model Canvas.

4.02
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Architektura informacji

W tym bloku omówimy czym jest architektura
informacji, jakie problemy rozwiązuje oraz jak
skutecznie ją wykorzystać przy tworzeniu
produktów. Dowiesz się więcej na temat
organizacji informacji, etykietowaniu, o
rodzajach systemów nawigacji oraz o
systemach wyszukiwania. Pokażemy Ci
przykłady dobrze i źle zorganizowanej
architektury informacji.

5.02
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Wstęp do projektowania wizualnego

W tym bloku tematycznym omówimy
podstawowe zagadnienia z zakresu
projektowania. Omówimy tworzenie palety
kolorów, zasady łączenia kolorów, czym jest
dark mode, typografia projektowa, ikonografia
projektowa, spójność wizualna elementów, a
także stworzymy moodboardy projektowe.
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6

UI Design i Design System

W tym bloku omówimy jak kształtują się trendy
w projektowaniu i czym jest Design System.
Omówimy różnicę pomiędzy Design Systemem,
UI Kitem i Brandbookiem. Porównamy
dostępne na rynku design systemu, ich rodzaje,
biblioteki oraz ich zastosowanie, a także
poruszymy temat atomic design.
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Dostępność cyfrowa - projektowanie
dla wszystkich zgodnie ze standardami
WCAG


Blok tematyczny dotyczący dostępności
cyfrowej. Opowiemy czym są wytyczne WCAG,
kogo dotyczy ustawa o dostępności cyfrowej,
czym jest wykluczenie cyfrowe, jak
implementować dostępne kolory i typografię,
materiały audio i wideo. Omówimy narzędzia
wspierające i sposób w jaki osoby z
niepełnosprawnościami korzystają z komputera
i telefonu.

25.02

6

Porównanie software’u dla
projektantów UX/UI i wprowadzenie do
Figmy

Omówimy i porównamy najważniejsze i
najpowszechniejsze programy dla
projektantów. Przejdziemy przez cały interfejs i
podstawy poruszania sie po Figmie (nawigacja),
omówimy takie zagadnienia jak frame, layout
grid, kolory, wstawianie zdjęć, kształty i pen
tool, komponenty i master komponenty,
podstawy prototypowania, eksport grafik,
preview, share'owanie pliku, czy dodawanie
komentarzy.

26.02, 4.03
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Dark pattern i etyka w projektowaniu

W tym bloku poruszymy temat dark patternów
oraz pokażemy przykłady ich zastosowań,
będziemy kwestionować ich etyczność oraz
opowiemy jaki mają wpływ na podejmowanie
decyzji przez użytkownika. Poruszymy również
temat etyki w projektowaniu.
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UX writing czyli projektowanie treści

Przejdziemy przez podstawy UX Writingu,
wyjaśnimy czym jest Tone of Voice i czemu jest
istotny. Omówimy różnice między
copywritingiem, UX writingiem i jak podejść do
projektowania microcopy.

5.03
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Projektowanie natywnych aplikacji
mobilnych

W tym bloku omówimy projektowanie
natywnych aplikacji mobilnych dla Android i
iOS, jakie są dobre praktyki, wyjaśnimy czym
jest przestrzeń operacyjna i gesty mobile, a
także jak dobrze projektować notyfikacje push.

18.03
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Audyt heurystyczny

Praktyczne zajęcia z audytowania stron i
aplikacji bazujące na wcześniejszej wiedzy z
kursu. Omawiamy tworzenie raportów i
prawidłowy przebieg wędrówki poznawczej.

19.03
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Wstęp do analityki webowej

W tym bloku poznacie podstawy analityki
webowej, jakie narzędzia najczęściej są
używane, przez kogo i do czego są
wykorzystywane. Kiedy warto włączyć analitykę
webową w swoich projektach i jak można ją
wykorzystać.
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Metodologie projektowe (Waterfall,
Agile, SCRUM)

Przedstawimy techniki pracy w zespołach IT
oraz stanowiska składające się na taki zespół.
Skupimy się na realnych przykładach z życia
dużej organizacji. Omówimy metodykę
Waterfall, Agile oraz SCRUM. Poruszymy
zagadnienie MVP i PoC oraz poruszymy temat
długu technologicznego.

25.03
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Design Sprint, Design thinking,
podejście lean UX

Omówimy różnice między Design Thinking a
Design Sprint i kiedy warto stosować którąś z
metodologii warsztatowych.
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Współpraca z programistami i
testerami - developer handoff

W tym krótkim bloku tematycznym skupiamy
się na procesie hand-off, czyli na
przekazywaniu projektu do developmentu.
Jakich możemy użyć narzędzi oraz jak
przygotować Figmę żeby usprawnić pracę
developerów, a także jak pracować z testerami
oprogramowania na etapie wdrażania.

26.03
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Testowanie użyteczności

Rozbudowany blok warsztatowy, na którym
wprowadzamy w testy użyteczności
moderowane, niemoderowane, omawiamy
inne rodzaje testowania rozwiązań, a także
testujemy swoje własne prototypu podczas
pracy w grupach.

1.04

6

Rynek pracy w Polsce, jak przygotować
CV i portfolio, rozmowy rekrutacyjne

Rozbudowany blok omawiany przez specjalistę
UX prowadzącego rekrutacje techniczne.
Omówienie podstawowych błędów w CV, a
także rzeczy, na które zwracają uwagę
rekruterzy.

2.04*

6

*Ostatnie zajęcia (2.04.2023) dotyczą kursu w wersji rozszerzonej

Suma godzin: 124

Do zobaczenia na kursie!

