
Gadżet:
imienne logo 
Uniwersytetu SWPS



Opis gadżetu

Gadżet stanowi własne, imienne logo Uniwersytetu SWPS, które dzięki 
specjalnej aplikacji może wygenerować sobie każdy student, absolwent i 
pracownik uczelni. Logo generowane na bazie imienia i nazwiska zyskuje w 
aplikacji prezentację graficzną i przesyłane zostaje na uczelniane konto e-mail 
użytkownika. Logo ma zastosowanie w komunikacji w social mediach, na 
wizytówkach czy w stopkach mailowych. 

Aplikacja generuje logo zarówno w wersji polskiej jak i angielskiej - 
https://logo.swps.edu.pl 

https://logo.swps.edu.pl


https://xd.adobe.com/view/206eb94a-7ab7-415b-b0d2-e125521fa4a7-753d/?fullscreen


Idea i cel powstania
Aplikacja powstała jako sposób na komunikację nowego 
Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) Uniwersytetu SWPS 

Nowe logo przyjmuje zindywidualizowaną formę w zależności 
od nazwy jednostki lub osoby, zachowując niezmieniony 
kształt. Jak to możliwe?

Z technicznego punktu widzenia system operuje na planie 
koła podzielonego na wycinki, które odpowiadają literom 
polskiego alfabetu. Kolejne litery składające się na nazwę 
jednostki wypełniają kolorem odpowiednie pola, budując 
niepowtarzalny znak.

https://swps.pl/nowy-siw
https://swps.pl/nowy-siw


Idea i cel powstania
Aplikacja ma na celu: 

● wzbudzenie pozytywnego nastawienia do nowego Systemu 
Identyfikacji Wizualnej, a w szczególności logo wśród 
społeczności Uniwersytetu SWPS, 

● namacalne wyjaśnienie zasady funkcjonowania nowego 
logo,

● wywołanie wirusowego efektu w sieci poprzez publikacje 
w mediach społecznościowych własnych logotypów.

https://swps.pl/nowy-siw
https://swps.pl/nowy-siw


Zastosowanie
jak to działa?

● Stworzona została dedykowana aplikacja webowa generująca imienne logo 
zgodne z SIW. Aplikacja wysyła paczkę plików wyłącznie na adres 
uczelniany w domenie swps.edu.pl.

● Przeprowadzona została akcja mailowa z linkiem do aplikacji i zaproszeniem 
do generowania własnych znaków. Komunikaty zostały wysłane do 
wszystkich studentów, absolwentów oraz pracowników.

● Prowadzony był stały monitoring sieci pod kątem publikacji własnych 
znaków, reakcje z poziomu oficjalnych kanałów Uniwersytetu.



● Znak został wygenerowany przez blisko 1300 osób.

● Znak generują zarówno pracownicy, jak i studenci i absolwenci.

● Znak generują zarówno polsko, jak i anglojęzyczni członkowie 
społeczności. 

● W social mediach pojawiły się liczne prywatne posty z wygenerowanym 
znakiem, oraz opisem naszego Uniwersytetu i zmiany SIW.

Jaki jest efekt akcji?



● Nowe logo zaprojektowane zostało przez Mateusza Antczaka – 
absolwenta grafiki Uniwersytetu SWPS, który obecnie wykłada na tym 
kierunku.

● Koncepcję nowego systemu identyfikacji wizualnej opracowali 
pracownicy Katedry Grafiki wraz z zespołem Działu Marketingu 
Uniwersytetu SWPS. 

● Całość idei gadżetu w postaci imiennego loga Uniwersytetu SWPS, 
realizuje ideę zaangażowania społecznego. Aplikacja pozwala na 
generowanie znaku tylko członkom społeczności Uniwersytetu SWPS, 
podkreśla ich znaczenie i podmiotowość w społeczności uczelni, przy 
jednoczesnym podkreśleniu wspólnotowości, która stanowi fundament 
naszej instytucji.

Zaangażowanie 
społeczne



Jak to wygląda?
Przykłady znaków generowanych przez społeczność



Jak to wygląda?
Przykłady postów w social mediach publikowanych 
spontanicznie przez społeczność Uniwersytetu SWPS



Jak to wygląda?



Jak to wygląda?



Jak to wygląda?



Jak to wygląda?



https://logo.swps.edu.pl 

Dziękujemy za uwagę 


