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Logo – wersja podstawowa

Logotyp
Logotyp składa się ze znaku graficznego (logo) oraz nazwy Uczelni
(„Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie”).
Znakiem graficznym jest kwadrat podzielony na 2 kolory
odpowiadające 2 Wydziałom Uczelni.
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Logo – pole ochronne

Pole ochronne logotypu
Minimalna przestrzeń otaczająca logo (pole ochronne) odgrywa zasadniczą
rolę, szczególnie przy zestawieniu logotypu z innymi elementami, logotypami.
Określa ona najmniejszą dopuszczalną wolną przestrzeń pomiędzy
logotypem, a jakimikolwiek innymi elementami. Dzięki temu utrzymana
zostaje czytelność logotypu. Wyznacza również odległość znaku od krawędzi
nośnika.

Przestrzeń ta zdefiniowana jest obszarem wyznaczonym przez dolną część
litery „h” w logotypie.
Nie należy samodzielnie konstruować znaku. Stanowi on zamkniętą całość
i nie powinienbyć poddawany jakimkolwiek zniekształceniom. Należy
korzystać wyłącznie z zapisu elektronicznego znaku.
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Logo – wersje dodatkowe

Logotyp – wersje dodatkowe
W sytuacjach gdy niemożliwe jest wykorzystanie logo w wersji podstawowej
dopuszczalne są wersje monochromatyczne. Zależnie od wymagań
przygotowywanych materiałów (np. pieczątka, patronat na plakacie itd.)
należy stosować jedną z powyższych wersji logotypu. Określają one
dopuszczalne umieszczenie nazwy obok logo Uczelni. W takim przypadku
nie stosujemy graficznego wyróżnienia kolorem.

4

Logo – wersje dodatkowe
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Kolorystyka logo

Pantone

RGB

Web

CMYK

299 C

R:0 G:177 B:255

#00B1FF

C:86 M:8 Y:0 K:0

375 C

R:15 G:237 B:91

#0FED5B

C:46 M:0 Y:90 K:0

Black 2C

R:0 G:0 B:0

#000000

C:0 M:0 Y:0 K:100
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Herb

Herb – tradycyjny, dodatkowy element identyfikacji
Dla podkreślenia wieloletniej tradycji Uczelni w specjalnych miejscach można
stosować herb. Pojawia sie on na stronie głównej Uczelni, na dyplomach
i innych uroczystych drukach.
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Wydział Teologiczny – logo i kolor

Wydział Teologiczny logo i kolor
Dla identyfikacji Wydziału Teologicznego stosujemy logo, będące literą „T”
w kole (skrót od Teologiczny).
Kolor niebieski jest kolorem przewodnim tego Wydziału.
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Wydział Pedagogiczny – logo i kolor

Wydział Pedagogiczny logo i kolor
Dla identyfikacji Wydziału Pedagogicznego stosujemy logo, będące literą „P”
w kole (skrót od Pedaglogiczny).
Kolor zielony jest kolorem przewodnim tego Wydziału.
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Typografia – font podstawowy

Lato Light
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż 1234567890
Lato Light
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż 1234567890
Lato Regular
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż 1234567890
Lato Italic
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż 1234567890
Lato Bold
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż 1234567890
Lato Bold Italic
AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuvwxyzźż 1234567890

Font podstawowy
Fontami Uczelni jest dostępna w bibliotece Google
(https://www.google.com/fonts/specimen/Lato) rodzina fontów Lato.
Zaleca się konsekwentne stosowanie czcionek do wszystkich typów
materiałów: druków akcydensowych, materiałów promocyjnych, pism
i prezentacji biurowych, stron internetowych itp.
Przy tworzeniu przekazu należy dbać o jego czytelność. Hasła i tytuły
powinny być pisane zdecydowanie większym krojem niż pozostałe bloki
tekstowe.
Do składu tekstów na białych i jasnych tłach korzystamy z fontu w odmianie
Light. Na tłach ciemnych i w kontrze stosujemy odmianę Regular.
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Wizytówka ogólna

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ks. dr hab. Bogusław Milerski, profesor ChAT
Rektor
kom.: +48 506 002 392
chat@chat.edu.pl
tel.: +48 22 831 95 97
ul. Miodowa 21c, 00-246 Warszawa

Wizytówka – ogólna
Wizytówka firmowa jest jednym z podstawowych akcydensów firmy.
Wymiary wizytówki – 90x50 mm.
Druk cyfrowy (kolor Black) na przygotowanym arkuszu wizytówek
(druk offsetowy: Pantone 299 C, 375 C, Black), na papierze matowym
niepowlekanym (np. MultiOffset) 300g.
Użyte fonty:
imię i nazwisko – Lato Regular / rozmiar 7 pkt, interlinia 10 pkt
stanowisko – Lato Italic / rozmiar 7 pkt, interlinia 10 pkt
dane adresowe – Lato Light / rozmiar 7 pkt, interlinia 10 pkt
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Wizytówka – Wydział Teologiczny

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

dr hab. Jakub Slawik, profesor ChAT
Prodziekan Wydziału Teologicznego
tel.: +48 506 002 360
prodziekan.teologia@chat.edu.pl
tel.: +48 22 831 95 97
ul. Miodowa 21c, 00-246 Warszawa

Wizytówka – Wydział Teologiczny
Wizytówka firmowa jest jednym z podstawowych akcydensów firmy.
Wymiary wizytówki – 90x50 mm.
Druk cyfrowy (kolor Black) na przygotowanym arkuszu wizytówek (druk
offsetowy: Pantone 299 C, Black), na papierze matowym niepowlekanym
(np. MultiOffset) 300g.
Użyte fonty:
imię i nazwisko – Lato Regular / rozmiar 7 pkt, interlinia 10 pkt
stanowisko – Lato Italic / rozmiar 7 pkt, interlinia 10 pkt
dane adresowe – Lato Light / rozmiar 7 pkt, interlinia 10 pkt
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Wizytówka – Wydział Pedagogiczny

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, profesor ChAT
Dziekan Wydziału Pedagogicznego
kom.: +48 506 002 321
r.nowakowska@chat.edu.pl
tel.: +48 22 831 95 97
ul. Miodowa 21c, 00-246 Warszawa

Wizytówka – Wydział Pedagogiczny
Wizytówka firmowa jest jednym z podstawowych akcydensów firmy.
Wymiary wizytówki – 90x50 mm.
Druk cyfrowy (kolor Black) na przygotowanym arkuszu wizytówek (druk
offsetowy: Pantone 375 C, Black), na papierze matowym niepowlekanym
(np. MultiOffset) 300g.
Użyte fonty:
imię i nazwisko – Lato Regular / rozmiar 7 pkt, interlinia 10 pkt
stanowisko – Lato Italic / rozmiar 7 pkt, interlinia 10 pkt
dane adresowe – Lato Light / rozmiar 7 pkt, interlinia 10 pkt
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Papier biurowy – ogólny

REKTOR
Ecae pligenimos exceptam,
Volende liquiam et es apidebis
ut eossi sint hil ius et veri rem.

Puda eum natibus molor aut renihillam, conseniet et hillab il idita nis quibea consero quam int. Ciunt quiae
ea consed que vollabo rerum, id mo berit fugit as sed ut imodita taecum amentiae. Rectem incta dolest, si
dolupti ommo es rat maionsenem ulla dollant perchillor am, cuptatibus ent, aut ut estis uta non cus expelia
tibust lautem laborro reperitin et eat harum id molenitatem est od maio te doluptus milibust, a aceptas sime
omni dolupta volorep elenit reius vendiae pre porerum que volorib ererorae. Vid etur? Aximpos andant que
non placeriberi tes autem di consed quiam eaquam, conseritis moluptati res aborepe rchitia vollant quaescit
ad quist voloruptatur aut ut quo beriore qui qui omnistrum quae dolo cupitium ipsapit restiisci blacepudi
dolo dolum aperumque explam quae pe et accus, ea idebisti ut is imaiorrum in eum re, sequi cus si dus rerrum eat qui as molorro ommodis ma velis aria que cum vella is etur?
Simi, seque nullenietur ad maiost, ipsam ne nat remperchicae anistium, odit quas essimin peribus dolo etur
remolectur? Quatur sunti imoluptati re, conemped molorporion reptasi te volo maiosan dernatur magnihi
llestem lictatur accupturit volut mi, omnissinum hariam quos doluptatenis sitatiur? Adit illendior audipiendus. Nullam quis ullupta cus si conem rest ulpa ducidest, con explabo. Nequi ut et eriat.

Id quo int, cum inum, quam eum quis cupta volorem. Neque net pratatis di quo ommos iligent, oditi consequamus, ut ium quodist as suntissecti ipsae con porepudam, nostiat uriore expelluptat eost fuga. Nem ut re
laborerum voluptur serum quia et eat quiae non non nis quisqui illore cum denist aspernat veligenim ditae
por sae. Pora necta nisquodignis inulla quam nullaborro in eos ea netur suntem quamet harchil igenda dio
dolestr uptatur esciis dem del milit ofﬁctibus, ofﬁcab orruntur, con natum intestr untur, explis nis quis modi
comni optur, apicide llander ehenit, imus.
Os eate veles molo iusdanti dolorecae. Im ut faccae conseque niscillias dolles mil estem voluptatem cum
dolum nihicia parum id et fugitem int ommoluptas vendell uptio. Et explia imi, cori blabor as sandus nosandi
taerovi delenit iumqui doles discimus secto is enis repti corions equasit as ex eliqui doluptate comni odiorestem dolore eum hic te vent eos cus.
Met quae consectet optissu sdant, ad molorib erferem volut pelique doluptus elesedio ommodit, in pa dolorpo rerrum eum et et quunt rest, ventempor aut pelessimus.

z poważaniem
Walerian Borowczyk

Rektorat

J.K.

ul. Miodowa 21C
00-246 Warszawa

tel./fax: +48 22 831 95 97
kom.: +48 506 002 360
e-mail: chat@chat.edu.pl
www.chat.edu.pl

Papier biurowy – ogólny
Papier biurowy stosujemy do oficjalnej korespondencji.
Należy korzystać z gotowego papieru z logo i danymi Uczelni.
Druk na papierze matowym offsetowym lub satynowanym 120 gram.
Kolorystyka Pantone 299 C, 375 C, Black 2C.
W przypadku dokumentów cyfrowych należy korzystać z szablonu
dokumentu Word.
Użyte fonty:
Lato Regular – rozmiar 10 pkt / interlinia 14 pkt
Dopuszczalny wariant ekologiczny:
Druk czarny na papierze ekologicznym
matowym 100-120 gram.
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Papier biurowy – ogólny

Rektorat
ul. Miodowa 21C
00-246 Warszawa

tel./fax: +48 22 831 95 97
kom.: +48 506 002 360
e-mail: chat@chat.edu.pl
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Papier biurowy – Wydział Teologiczny

DZIEKANAT WT
Ecae pligenimos exceptam,
Volende liquiam et es apidebis
ut eossi sint hil ius et veri rem.

Puda eum natibus molor aut renihillam, conseniet et hillab il idita nis quibea consero quam int. Ciunt quiae
ea consed que vollabo rerum, id mo berit fugit as sed ut imodita taecum amentiae. Rectem incta dolest, si
dolupti ommo es rat maionsenem ulla dollant perchillor am, cuptatibus ent, aut ut estis uta non cus expelia
tibust lautem laborro reperitin et eat harum id molenitatem est od maio te doluptus milibust, a aceptas sime
omni dolupta volorep elenit reius vendiae pre porerum que volorib ererorae. Vid etur? Aximpos andant que
non placeriberi tes autem di consed quiam eaquam, conseritis moluptati res aborepe rchitia vollant quaescit
ad quist voloruptatur aut ut quo beriore qui qui omnistrum quae dolo cupitium ipsapit restiisci blacepudi
dolo dolum aperumque explam quae pe et accus, ea idebisti ut is imaiorrum in eum re, sequi cus si dus rerrum eat qui as molorro ommodis ma velis aria que cum vella is etur?
Simi, seque nullenietur ad maiost, ipsam ne nat remperchicae anistium, odit quas essimin peribus dolo etur
remolectur? Quatur sunti imoluptati re, conemped molorporion reptasi te volo maiosan dernatur magnihi
llestem lictatur accupturit volut mi, omnissinum hariam quos doluptatenis sitatiur? Adit illendior audipiendus. Nullam quis ullupta cus si conem rest ulpa ducidest, con explabo. Nequi ut et eriat.

Id quo int, cum inum, quam eum quis cupta volorem. Neque net pratatis di quo ommos iligent, oditi consequamus, ut ium quodist as suntissecti ipsae con porepudam, nostiat uriore expelluptat eost fuga. Nem ut re
laborerum voluptur serum quia et eat quiae non non nis quisqui illore cum denist aspernat veligenim ditae
por sae. Pora necta nisquodignis inulla quam nullaborro in eos ea netur suntem quamet harchil igenda dio
dolestr uptatur esciis dem del milit ofﬁctibus, ofﬁcab orruntur, con natum intestr untur, explis nis quis modi
comni optur, apicide llander ehenit, imus.
Os eate veles molo iusdanti dolorecae. Im ut faccae conseque niscillias dolles mil estem voluptatem cum
dolum nihicia parum id et fugitem int ommoluptas vendell uptio. Et explia imi, cori blabor as sandus nosandi
taerovi delenit iumqui doles discimus secto is enis repti corions equasit as ex eliqui doluptate comni odiorestem dolore eum hic te vent eos cus.
Met quae consectet optissu sdant, ad molorib erferem volut pelique doluptus elesedio ommodit, in pa dolorpo rerrum eum et et quunt rest, ventempor aut pelessimus.

z poważaniem
Walerian Borowczyk

J.K.

Dziekanat
Wydziału Teologicznego
ul. Miodowa 21C
00-246 Warszawa

Papier biurowy – Wydział Teologiczny
Papier biurowy stosujemy do oficjalnej korespondencji.
Należy korzystać z gotowego papieru z logo i danymi Wydziału.
Druk na papierze matowym offsetowym lub satynowanym 120 gram.
Kolorystyka Pantone 299 C, Black 2C.
W przypadku dokumentów cyfrowych należy korzystać z szablonu
dokumentu Word.
Użyte fonty:
Lato Regular – rozmiar 10 pkt / interlinia 14 pkt

tel./fax: +48 22 831 95 97
kom.: +48 506 002 360
e-mail: teologia@chat.edu.pl
www.chat.edu.pl

Dopuszczalny wariant ekologiczny:
Druk czarny na papierze ekologicznym
matowym 100-120 gram.
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Papier biurowy – Wydział Teologiczny

Dziekanat
Wydziału Teologicznego
ul. Miodowa 21C
00-246 Warszawa

tel./fax: +48 22 831 95 97
kom.: +48 506 002 360
e-mail: teologia@chat.edu.pl
www.chat.edu.pl
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Papier biurowy – Wydział Pedagogiczny

DZIEKANAT WP

Ecae pligenimos exceptam,
Volende liquiam et es apidebis
ut eossi sint hil ius et veri rem.

Puda eum natibus molor aut renihillam, conseniet et hillab il idita nis quibea consero quam int. Ciunt quiae
ea consed que vollabo rerum, id mo berit fugit as sed ut imodita taecum amentiae. Rectem incta dolest, si
dolupti ommo es rat maionsenem ulla dollant perchillor am, cuptatibus ent, aut ut estis uta non cus expelia
tibust lautem laborro reperitin et eat harum id molenitatem est od maio te doluptus milibust, a aceptas sime
omni dolupta volorep elenit reius vendiae pre porerum que volorib ererorae. Vid etur? Aximpos andant que
non placeriberi tes autem di consed quiam eaquam, conseritis moluptati res aborepe rchitia vollant quaescit
ad quist voloruptatur aut ut quo beriore qui qui omnistrum quae dolo cupitium ipsapit restiisci blacepudi
dolo dolum aperumque explam quae pe et accus, ea idebisti ut is imaiorrum in eum re, sequi cus si dus rerrum eat qui as molorro ommodis ma velis aria que cum vella is etur?
Simi, seque nullenietur ad maiost, ipsam ne nat remperchicae anistium, odit quas essimin peribus dolo etur
remolectur? Quatur sunti imoluptati re, conemped molorporion reptasi te volo maiosan dernatur magnihi
llestem lictatur accupturit volut mi, omnissinum hariam quos doluptatenis sitatiur? Adit illendior audipiendus. Nullam quis ullupta cus si conem rest ulpa ducidest, con explabo. Nequi ut et eriat.

Id quo int, cum inum, quam eum quis cupta volorem. Neque net pratatis di quo ommos iligent, oditi consequamus, ut ium quodist as suntissecti ipsae con porepudam, nostiat uriore expelluptat eost fuga. Nem ut re
laborerum voluptur serum quia et eat quiae non non nis quisqui illore cum denist aspernat veligenim ditae
por sae. Pora necta nisquodignis inulla quam nullaborro in eos ea netur suntem quamet harchil igenda dio
dolestr uptatur esciis dem del milit ofﬁctibus, ofﬁcab orruntur, con natum intestr untur, explis nis quis modi
comni optur, apicide llander ehenit, imus.
Os eate veles molo iusdanti dolorecae. Im ut faccae conseque niscillias dolles mil estem voluptatem cum
dolum nihicia parum id et fugitem int ommoluptas vendell uptio. Et explia imi, cori blabor as sandus nosandi
taerovi delenit iumqui doles discimus secto is enis repti corions equasit as ex eliqui doluptate comni odiorestem dolore eum hic te vent eos cus.
Met quae consectet optissu sdant, ad molorib erferem volut pelique doluptus elesedio ommodit, in pa dolorpo rerrum eum et et quunt rest, ventempor aut pelessimus.

z poważaniem
Walerian Borowczyk

J.K.

Dziekanat
Wydziału Pedagogicznego
ul. Miodowa 21C
00-246 Warszawa

Papier biurowy – Wydział Pedagogiczny
Papier biurowy stosujemy do oficjalnej korespondencji.
Należy korzystać z gotowego papieru z logo i danymi Wydziału.
Druk na papierze matowym offsetowym lub satynowanym 120 gram.
Kolorystyka Pantone 375 C, Black 2C.
W przypadku dokumentów cyfrowych należy korzystać z szablonu
dokumentu Word.
Użyte fonty:
Lato Regular – rozmiar 10 pkt / interlinia 14 pkt

tel./fax: +48 22 831 95 97
kom.: +48 506 002 321
e-mail: pedagogika@chat.edu.pl
www.chat.edu.pl

Dopuszczalny wariant ekologiczny:
Druk czarny na papierze ekologicznym
matowym 100-120 gram.
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Papier biurowy – Wydział Pedagogiczny

Dziekanat Wydziału Pedagogicznego
ul. Miodowa 21C
00-246 Warszawa

tel./fax: +48 22 831 95 97 (wew. 3)
kom.: +48 506 002 321
e-mail: pedagogika@chat.edu.pl
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Koperty – ogólna

ul. Miodowa 21c | 00-246 Warszawa | tel. 22 831 95 97

ul. Miodowa 21c | 00-246 Warszawa | tel. 22 831 95 97

ul. Miodowa 21c | 00-246 Warszawa | tel. 22 831 95 97
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Koperty – Wydział Teologiczny

ul. Miodowa 21c | 00-246 Warszawa | tel. 22 831 95 97

ul. Miodowa 21c | 00-246 Warszawa | tel. 22 831 95 97

ul. Miodowa 21c | 00-246 Warszawa | tel. 22 831 95 97
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Koperty – Wydział Pedagogiczny

ul. Miodowa 21c | 00-246 Warszawa | tel. 22 831 95 97

ul. Miodowa 21c | 00-246 Warszawa | tel. 22 831 95 97

ul. Miodowa 21c | 00-246 Warszawa | tel. 22 831 95 97
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luptatis sit vollendi comni corumquam faccate mpeliquam fugia denimpo reh
mus cullestem nobissincia nisimpor alis doluptas digenistion rehendunto cu

Andi debitenda nimaior a sequiasim volores tempos et escid qui cor audignim

Stopka mailowa
– wersja
wydziałowe
ommoditat audis
esed eum ogólna
que sed es eti quos
dolum sus, cumquo coreici as

exceriantur sitatus mos exerumquo blam, nimolup taquam, ea nitibus adit ut
cimaiore cus, quia volorporro molori invenditia de con
z wyrazami szacunku

Imię Nazwisko
stanowisko
tel.
+48 22 987
65 43
Szanowni
Państwo,
kom. +48 987 654 321
imie@nazwisko@chat.edu.pl

Szanowni Państwo,
Osam fugiam con pre discide mquiatem fuga. Nam dolut re nobit magni deliqui doluptatur? Nonsequi officia ndignis iumquiae solorum
eatios nihil ilitent ute pre nonseque doluptaque volorente dunt volutaquiat incti conescit la que exere num aut eicil inus reria doluptatur, omnis unt voluptatem. Ciatum que eum facese ommodipiet volluptur?
Quiam ilistiiscid eseque volor aligentiatur molest, eum velesto verum, sequi omnit voloreptati rem laut fuga. As porempo ressita dolecul
luptatis sit vollendi comni corumquam faccate mpeliquam fugia denimpo rehenis namus, cus reptatias si nestrum apis asinvent quibusamus cullestem nobissincia nisimpor alis doluptas digenistion rehendunto cus, commoluptae.
Andi debitenda nimaior a sequiasim volores tempos et escid qui cor audignimi, offic tem voloris accus es et qui quid et hilitibusam di
ommoditat audis esed eum que sed es et quos dolum sus, cumquo coreici assinciis debitem quos as qui as cus et volor repro enitis et
exceriantur sitatus mos exerumquo blam, nimolup taquam, ea nitibus adit ut mos explandit, es ea con prorepel intem dolorep erspidi
cimaiore cus, quia volorporro molori invenditia de con

Osam fugiam con pre discide mquiatem fuga. Nam dolut re nobit magni deliq
eatios nihil ilitent ute pre nonseque doluptaque volorente dunt volutaquiat
tur, omnis unt voluptatem. Ciatum que eum facese ommodipiet volluptur?

Dziekanat
Wydziałueseque
Teologicznego
Quiam ilistiiscid
volor aligentiatur molest, eum velesto verum, sequi
ul.
Miodowa
00-246
Warszawa
luptatis
sit 21C,
vollendi
comni
corumquam faccate mpeliquam fugia denimpo re
tel./fax: +48 22 831 95 97
mus cullestem nobissincia nisimpor alis doluptas digenistion rehendunto cu
kom.: +48 506 002 360
e-mail: chat@chat.edu.pl

Andi debitenda nimaior a sequiasim volores tempos et escid qui cor audigni
ommoditat audis esed eum que sed es et quos dolum sus, cumquo coreici as
exceriantur sitatus mos exerumquo blam, nimolup taquam, ea nitibus adit ut
cimaiore cus, quia volorporro molori invenditia de con
z wyrazami szacunku

z wyrazami szacunku

Imię Nazwisko
stanowisko

Imię Nazwisko
stanowisko

tel. +48 22 987 65 43
kom. +48 987 654 321
imie@nazwisko@chat.edu.pl

tel. +48 22 987 65 43
kom. +48 987 654 321
imie@nazwisko@chat.edu.pl
Rektorat
ul. Miodowa 21C, 00-246 Warszawa
tel./fax: +48 22 831 95 97
kom.: +48 506 002 360
e-mail: chat@chat.edu.pl

Dziekanat Wydziału Pedagogicznego
ul. Miodowa 21C, 00-246 Warszawa
tel./fax: +48 22 831 95 97 (wew. 3)
kom.: +48 506 002 321
e-mail: pedagogika@chat.edu.pl
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Prezentacja Power Point – ogólna

Tytuł prezentacji
podtytuł rezentacji

Prezentacja Power Point – ogólna
Należy korzystać z szablonu prezentacji:
CHAT_prezentacja ogolna.pptx
Użyte fonty:
tytuł prezentacji– Lato Bold / rozmiar 26 pkt
podtytuł prezentacji – Lato Regular / rozmiar 18 pkt
tytuł slajdu – Lato Bold / rozmiar 26 pkt
tekst podstawowy – Lato Light / rozmiar 18 pkt
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Prezentacja Power Point – ogólna

Tytuł slajdu

Tytuł slajdu

Tytuł slajdu

Pienimilitem raecuptate sae conet aut aces nobis nonectorem dolorro modit
veliquam sitatum qui rae optam, sus et ad molorro viducitium vellani hiliquidem
facipicaest, sin nos ipidel ipisi rest, non etureraes molor aut ut quunt volestibus
moluptatur mo qui quiatat empore dolorro rporpor empores susanit fuga:
vit ipienditem quos doluptaest litat quat placcaeri,
volo tem quis venduntemos que peratium rempos et explaccus mil endi am
quis ex experro quis et plaboremquas aut aut dolestiatem,
quaturi atecae estiberum fugiae natenima volendit lit provid modi.
Ut ommolorestet essit, sequi vel ium et aut ipid qui blacesto es sam es dolorionet et la vent eum rem quam, a volenia duciume ndelent et abo. Ucidem eumendus acea voluptatur?

2010

2010

2010

2010

Pienimilitem raecuptate sae conet aut
aces nobis nonectorem dolorro modit
veliquam sitatum qui rae optam, sus
et ad molorro viducitium vellani hiliquidem facipicaest, sin nos ipidel ipisi
rest, non etureraes molor aut ut quunt
volestibus moluptatur mo qui quiatat
empore dolorro rporpor empores susanit fuga:

2010

Sin nos ipidel ipisi rest, non etureraes molor aut ut quunt volestibus moluptatur
mo qui quiatat empore dolorro rporpor empores susanit fuga.

Pienimilitem raecuptate sae conet aut aces nobis nonectorem dolorro modit
veliquam sitatum qui rae optam, sus et ad molorro viducitium vellani hiliquidem
facipicaest, sin nos ipidel ipisi rest, non etureraes molor aut ut quunt volestibus
moluptatur mo qui quiatat empore dolorro rporpor empores susanit fuga:

Tytuł slajdu

Tytuł slajdu

2000

2005

2010

2015

2020

vit ipienditem quos doluptaest litat
quat placcaeri,
volo tem quis venduntemos que
peratium rempos et explaccus mil
endi am quis ex experro quis et
plaboremquas aut aut dolestiatem.

Tytuł slajdu
Pienimilitem raecuptate sae conet aut
aces nobis nonectorem dolorro modit
veliquam sitatum qui rae optam, sus
et ad molorro viducitium vellani hiliquidem facipicaest, sin nos ipidel ipisi
rest, non etureraes molor aut ut quunt
volestibus moluptatur mo qui quiatat
empore dolorro rporpor empores susanit fuga:

paleta kolorów prezentacji ppt

vit ipienditem quos doluptaest litat
quat placcaeri,
volo tem quis venduntemos que
peratium rempos et explaccus mil
endi am quis ex experro quis et
plaboremquas aut aut dolestiatem.
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Prezentacja Power Point – Wydział Teologiczny

Tytuł prezentacji
podtytuł rezentacji

Prezentacja Power Point – Wydział Teologiczny
Należy korzystać z szablonu prezentacji:
CHAT_prezentacja teologiczny.pptx
Użyte fonty:
tytuł prezentacji– Lato Bold / rozmiar 26 pkt
podtytuł prezentacji – Lato Regular / rozmiar 18 pkt
tytuł slajdu – Lato Bold / rozmiar 26 pkt
tekst podstawowy – Lato Light / rozmiar 18 pkt
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Prezentacja Power Point – Wydział Teologiczny

Tytuł slajdu

Tytuł slajdu

Tytuł slajdu

Pienimilitem raecuptate sae conet aut aces nobis nonectorem dolorro modit
veliquam sitatum qui rae optam, sus et ad molorro viducitium vellani hiliquidem
facipicaest, sin nos ipidel ipisi rest, non etureraes molor aut ut quunt volestibus
moluptatur mo qui quiatat empore dolorro rporpor empores susanit fuga:
vit ipienditem quos doluptaest litat quat placcaeri,
volo tem quis venduntemos que peratium rempos et explaccus mil endi am
quis ex experro quis et plaboremquas aut aut dolestiatem,
quaturi atecae estiberum fugiae natenima volendit lit provid modi.
Ut ommolorestet essit, sequi vel ium et aut ipid qui blacesto es sam es dolorionet et la vent eum rem quam, a volenia duciume ndelent et abo. Ucidem eumendus acea voluptatur?

2010

2010

2010

2010

Pienimilitem raecuptate sae conet aut
aces nobis nonectorem dolorro modit
veliquam sitatum qui rae optam, sus
et ad molorro viducitium vellani hiliquidem facipicaest, sin nos ipidel ipisi
rest, non etureraes molor aut ut quunt
volestibus moluptatur mo qui quiatat
empore dolorro rporpor empores susanit fuga:

2010

Sin nos ipidel ipisi rest, non etureraes molor aut ut quunt volestibus moluptatur
mo qui quiatat empore dolorro rporpor empores susanit fuga.

Pienimilitem raecuptate sae conet aut aces nobis nonectorem dolorro modit
veliquam sitatum qui rae optam, sus et ad molorro viducitium vellani hiliquidem
facipicaest, sin nos ipidel ipisi rest, non etureraes molor aut ut quunt volestibus
moluptatur mo qui quiatat empore dolorro rporpor empores susanit fuga:

Tytuł slajdu

Tytuł slajdu

2000

2005

2010

2015

2020

vit ipienditem quos doluptaest litat
quat placcaeri,
volo tem quis venduntemos que
peratium rempos et explaccus mil
endi am quis ex experro quis et
plaboremquas aut aut dolestiatem.

Tytuł slajdu
Pienimilitem raecuptate sae conet aut
aces nobis nonectorem dolorro modit
veliquam sitatum qui rae optam, sus
et ad molorro viducitium vellani hiliquidem facipicaest, sin nos ipidel ipisi
rest, non etureraes molor aut ut quunt
volestibus moluptatur mo qui quiatat
empore dolorro rporpor empores susanit fuga:

paleta kolorów prezentacji ppt

vit ipienditem quos doluptaest litat
quat placcaeri,
volo tem quis venduntemos que
peratium rempos et explaccus mil
endi am quis ex experro quis et
plaboremquas aut aut dolestiatem.
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Prezentacja Power Point – Wydział Pedagogiczny

Tytuł prezentacji
podtytuł rezentacji

Prezentacja Power Point – Wydział Pedagogiczny
Należy korzystać z szablonu prezentacji:
CHAT_prezentacja pedagogiczny.pptx
Użyte fonty:
tytuł prezentacji– Lato Bold / rozmiar 26 pkt
podtytuł prezentacji – Lato Regular / rozmiar 18 pkt
tytuł slajdu – Lato Bold / rozmiar 26 pkt
tekst podstawowy – Lato Light / rozmiar 18 pkt
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Prezentacja Power Point – Wydział Pedagogiczny

Tytuł slajdu

Tytuł slajdu

Tytuł slajdu

Pienimilitem raecuptate sae conet aut aces nobis nonectorem dolorro modit
veliquam sitatum qui rae optam, sus et ad molorro viducitium vellani hiliquidem
facipicaest, sin nos ipidel ipisi rest, non etureraes molor aut ut quunt volestibus
moluptatur mo qui quiatat empore dolorro rporpor empores susanit fuga:
vit ipienditem quos doluptaest litat quat placcaeri,
volo tem quis venduntemos que peratium rempos et explaccus mil endi am
quis ex experro quis et plaboremquas aut aut dolestiatem,
quaturi atecae estiberum fugiae natenima volendit lit provid modi.
Ut ommolorestet essit, sequi vel ium et aut ipid qui blacesto es sam es dolorionet et la vent eum rem quam, a volenia duciume ndelent et abo. Ucidem eumendus acea voluptatur?

2010

2010

2010

2010

Pienimilitem raecuptate sae conet aut
aces nobis nonectorem dolorro modit
veliquam sitatum qui rae optam, sus
et ad molorro viducitium vellani hiliquidem facipicaest, sin nos ipidel ipisi
rest, non etureraes molor aut ut quunt
volestibus moluptatur mo qui quiatat
empore dolorro rporpor empores susanit fuga:

2010

Sin nos ipidel ipisi rest, non etureraes molor aut ut quunt volestibus moluptatur
mo qui quiatat empore dolorro rporpor empores susanit fuga.

Pienimilitem raecuptate sae conet aut aces nobis nonectorem dolorro modit
veliquam sitatum qui rae optam, sus et ad molorro viducitium vellani hiliquidem
facipicaest, sin nos ipidel ipisi rest, non etureraes molor aut ut quunt volestibus
moluptatur mo qui quiatat empore dolorro rporpor empores susanit fuga:

Tytuł slajdu

Tytuł slajdu

2000

2005

2010

2015

2020

vit ipienditem quos doluptaest litat
quat placcaeri,
volo tem quis venduntemos que
peratium rempos et explaccus mil
endi am quis ex experro quis et
plaboremquas aut aut dolestiatem.

Tytuł slajdu
Pienimilitem raecuptate sae conet aut
aces nobis nonectorem dolorro modit
veliquam sitatum qui rae optam, sus
et ad molorro viducitium vellani hiliquidem facipicaest, sin nos ipidel ipisi
rest, non etureraes molor aut ut quunt
volestibus moluptatur mo qui quiatat
empore dolorro rporpor empores susanit fuga:

paleta kolorów prezentacji ppt

vit ipienditem quos doluptaest litat
quat placcaeri,
volo tem quis venduntemos que
peratium rempos et explaccus mil
endi am quis ex experro quis et
plaboremquas aut aut dolestiatem.
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Tabliczki na drzwi

Wydział Teologiczny

DZIEKAN
dr hab. JERZY OSTAPCZUK
profesor ChAT

Wydział Pedagogiczny

DZIEKAN
dr hab. RENATA NOWAKOWSKA-SIUTA
profesor ChAT

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Tabliczki na drzwi
Element identyfikacji terenowej uczelni. Występują w 3 rodzajach:
ogólnouczelniana, Wydział Teologiczny i Wydział Pedagogiczny.
Zasady budowania tabliczki i zastosowane liternictwo znajdują się
na stronie obok.

DZIAŁ INFORMATYKI
mgr inż. MICHAŁ POPŁAWSKI
mgr MICHAŁ FRICA
Pełnomocnik Rektora ds. Wdrażania USOS
dr IZABELA KOCHAN

Użyte fonty:
Nazwa Uczelni / Wydział – Lato Regular / rozmiar 20 pkt / interlinia 30 pkt
Nazwa pomieszczenia:
– wersja większa (np. Dziekanat): Lato Regular / rozmiar 56 pkt / interlinia 60 pkt
– wersja mniejsza (np. Dziekan): Lato Regular / rozmiar 30 pkt / interlinia 40 pkt
Imię, Nazwisko, opisy – Lato Regular / rozmiar 20 pkt / interlinia 30 pkt

Dyżury dla studentów:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek

15:00-16:00 (HELPDESK)
09:00-10:00 (USOS)
15:00-16:00 (HELPDESK)
14:30-15:30 (USOS)
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Tabliczki na drzwi
210 mm

x
x
1,5 x

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

0,5 x

x

DZIAŁ INFORMATYKI

margines

x = 15 mm

x

mgr inż. MICHAŁ POPŁAWSKI
mgr MICHAŁ FRICA
x

Pełnomocnik Rektora ds. Wdrażania USOS
dr IZABELA KOCHAN
x

Dyżury dla studentów:
poniedziałek 15:00-16:00 (HELPDESK)
wtorek
09:00-10:00 (USOS)
x
środa
15:00-16:00 (HELPDESK)
czwartek
14:30-15:30 (USOS)
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Plakat A3

zapraszamy na studia

zapraszamy na studia

Wydział Pedagogiczny Chat zaprasza
na bezpłatne, stacjonarne STUDIA LICENCJACKIE:

Wydział Pedagogiczny Chat zaprasza
na bezpłatne, stacjonarne STUDIA LICENCJACKIE:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą
wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III
pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa (także dla osób pracujących)
praca socjalna
studia magisterskie
pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
pedagogika szkolna z doradztwem zawodowym
pedagogika społeczno-kulturowa (także dla osób pracujących)
studia podyplomowe
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
organizacja i zarządzanie oświatą
asystent rodziny

Dlaczego my?

Dlaczego my?

•
•
•

•
•
•

•

Bezpłatne studia w publicznej uczelni działającej już ponad 60 lat
Elastyczny i nowoczesny program zajęć
Dogodną lokalizację (blisko Starówki, w pobliżu Placu Krasińskich i stacji metra
Ratusz-Arsenał)
Przyjazne relacje studentów z wykładowcami i indywidualne podejście do
studenta

•

wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą
wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III
pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa (także dla osób pracujących)
praca socjalna
studia magisterskie
pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
pedagogika szkolna z doradztwem zawodowym
pedagogika społeczno-kulturowa (także dla osób pracujących)
studia podyplomowe
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
organizacja i zarządzanie oświatą
asystent rodziny

Bezpłatne studia w publicznej uczelni działającej już ponad 60 lat
Elastyczny i nowoczesny program zajęć
Dogodną lokalizację (blisko Starówki, w pobliżu Placu Krasińskich i stacji metra
Ratusz-Arsenał)
Przyjazne relacje studentów z wykładowcami i indywidualne podejście do
studenta

Rekrutacja 2016/17 w systemie elektronicznym: irk.chat.edu.pl od maja 2016

Rekrutacja 2016/17 w systemie elektronicznym: irk.chat.edu.pl od maja 2016

Wydział Teologiczny, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Miodowa 21 c 00-246, tel.: +48 22 831-95-97 (wew. 1),
tel. kom.: +48 506-002-321, e-mail: pedagogika@chat.edu.pl, www.pedagogika.chat.edu.pl

Wydział Pedagogiczny, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Miodowa 21 c 00-246, tel.: +48 22 831-95-97 (wew. 3),
tel. kom.: +48 506-002-321, e-mail: pedagogika@chat.edu.pl, www.pedagogika.chat.edu.pl
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Ulotka A5

zapraszamy na studia

Tem. Ulpa corae num vendandae plia senet que sita dolupie
ndusam quam volorep udiciist et harum ex et porit quias
erem fugit alic te corerspidus aperuntis del mod qui tem
volupti atatur, nam volupta tiatum, id que consequae ex et
ilit volendit od expeliqui volectatem.
Omnihic tem quam, que porro ma cones aceris quid quuntio
rerescius repre dolore odi acculle nderio estemquiae poris
ma sitiasp edipsam nobitia ndaepero doluptatem faccullab
ime perumquo berum facersp erspienempor apid eveliqui
nossi quas aceperc hiciet et ditatio.

Wydział Pedagogiczny Chat zaprasza
na bezpłatne, stacjonarne STUDIA LICENCJACKIE:

Rekrutacja
2016/17
w systemie
elektronicznym:
irk.chat.edu.pl
od maja 2016

• wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą
• wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego
w przedszkolu i klasach I-III
• pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa
(także dla osób pracujących)
• praca socjalna
• studia magisterskie
• pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
• pedagogika szkolna z doradztwem zawodowym
• pedagogika społeczno-kulturowa (także dla osób pracujących)
• studia podyplomowe
• pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
• organizacja i zarządzanie oświatą
• asystent rodziny

Ut quiscipsum, nimin nullest, sa dem et est a asped
quiaerovita con nonsequiat volupta veliberum remporpore,
aceptae. Nempelest poribus corepud andenduciae dit odio.
Nam, tente nost eium voluptis atio et aperum reste nihicid
ipsapie ntiusamus magnam qui ut quo conem.
Nam invenda digendam vel intia sit voluptatem ipitisquam
quunt, sunt:
• libersperum, te platur sus, officim qui cum eost quam
faceaquam doluptatium que volupta eperum volestiis rat
optaque sunt incipiet volupta speruptatem fugiatur ariore
veniasped moluptatquam quae expelit qui doluptatur?
• pa sit accate pe nonserro volorro tem aut dem nimusap
ienisim aximpor suntisc iisitat empellatio conet poratus
restecero doloriorum eumqui serspicim doluptum facerit
• aeperionecto bero mollaut aut asperibus arum rehent,
idem la dit lab iuntinu llantiusam ressuntes a quisquis
Cide volorro in nobis pratem am ra sitatur aut ut molo
tempori onestiis rectum fuga. Borersperio. Adipide nectate
dolore quas adit odist ea sin parchilit.

Wydział Pedagogiczny, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Miodowa 21 c, 00-246
tel.: +48 22 831-95-97 (wew. 3), tel. kom.: +48 506-002-321, e-mail: pedagogika@chat.edu.pl,
www.pedagogika.chat.edu.pl
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Teczka – druk offsetowy – wykrojnik

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
ul. Miodowa 21C, 00-246 Warszawa
tel./fax: +48 22 831-95-97
e-mail: chat@chat.edu.pl
www.chat.edu.pl
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Teczka – druk cyfrowy

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Wydział Pedagogiczny
ul. Miodowa 21C, 00-246 Warszawa
tel.: +48 22 831-95-97 (wew. 3)
kom.: +48 506-002-321
e-mail: pedagogika@chat.edu.pl
pedagogika.chat.edu.pl

Teczka na dokumenty (druk offsetowy)
Identyfikacja Uczelni zakłada 2 rodzaje teczek na dokumenty.
Wersja drukowana offsetowo ma charakter reprezentacyjny, stosowana
przy uroczystych okolicznościach.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Wydział Teologiczny
ul. Miodowa 21C, 00-246 Warszawa
tel./fax: +48 22 831-95-97
kom.: +48 506-002-360
e-mail: teologia@chat.edu.pl
teologia.chat.edu.pl

Druk offsetowy, kolorystyka: Pantone 299 C (wydział teologiczny)
Pantone 375 C (wydział pedagogiczny).
Fonty użyte w stopce adresowej:
Nazwa Uczelni / Wydział – Lato Bold / rozmiar 10 pkt / interlinia 15 pkt
Dane teleadresowe – Lato Regular / rozmiar 10 pkt / interlinia 15 pkt
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Teczka – druk cyfrowy – wykrojnik

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
ul. Miodowa 21C, 00-246 Warszawa
tel./fax: +48 22 831-95-97
e-mail: chat@chat.edu.pl
www.chat.edu.pl
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Teczka – druk cyfrowy

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Wydział Teologiczny
ul. Miodowa 21C, 00-246 Warszawa
tel./fax: +48 22 831-95-97
kom.: +48 506-002-360
e-mail: teologia@chat.edu.pl
teologia.chat.edu.pl

Teczka na dokumenty (druk cyfrowy)
Wersja drukowana cyfrowo stosowana jest w codziennym obiegu
dokumentów.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Wydział Teologiczny
ul. Miodowa 21C, 00-246 Warszawa
tel./fax: +48 22 831-95-97
kom.: +48 506-002-360
e-mail: teologia@chat.edu.pl
teologia.chat.edu.pl

Druk cyfrowy, kolorystyka: CMYK.
Fonty użyte w stopce adresowej:
Nazwa Uczelni / Wydział – Lato Bold / rozmiar 10 pkt / interlinia 15 pkt
Dane teleadresowe – Lato Regular / rozmiar 10 pkt / interlinia 15 pkt
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www.chat .edu.p l

