PANITIA UJIAN AKHIR SEMESTER 2013/2014
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
Jl. Imam Bonjol 207 Semarang 50131
Telp. (024) 3517261, 3520165, 3567010, 3560582, Fax. (024) 3569684
Homepage  : http://www.dinus.ac.id;  E-mail : sekertariat@dinus.ac.id

Mata Kuliah 	: Graphic Designing 	   Sifat	 : Take Home
J a m	:	Waktu	 : 120 Menit  
Hari / Tanggal	:	
Kelompok 		: 
Dosen			: Muh Ariffudin I., M. Sn.
  
	
	  
									   




Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar!


Berdoalah sebelum mengerjakan.
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar!

Jenis soal: Praktikum
Pecahkan permasalahan berikut ini dengan solusi aplikasi desain. Buatlah sebuah media yang tepat untuk memecahkan kasus berikut!
Buatlah sebuah media yang bisa digunakan untuk mempromosikan fakultas ilmu budaya. Tema yang dapat diangkat adalah: FIB secara umum,  program keunggulan FIB, prestasi mahasiswa dan dosen FIB.
Mengingat nama FIB baru saja diganti dari nama FBS, maka perlu ditekankan nama baru tersebut dalam media yang akan dibuat. 

(pilihan media: 
	Brosur dengan 2 muka tanpa lipatan ukuran A5, 


Ketentuan:
	Menggunakan CorelDraw dan photoshop, atau salah satu yang paling dikuasai
	Menggunakan huruf yang mudah terbaca, dan maksimal hanya 2 huruf
	Komposisi bebas, diperbolehkan simetris dan asimetris
	Pengolahan komposisi diperbolehkan menggunakan ilustrasi atau foto
	Perhatikan unsur tematik, kreativitas, komposisi, dan penguasaan alat 


Selamat mengerjakan
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Berdoalah sebelum mengerjakan.
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar!

Jenis soal: Praktikum
Pecahkan permasalahan berikut ini dengan solusi aplikasi desain. Buatlah sebuah media yang tepat untuk memecahkan kasus berikut!
Buatlah sebuah media yang bisa digunakan untuk mempromosikan fakultas ilmu budaya. Tema yang dapat diangkat adalah: FIB secara umum,  program keunggulan FIB, prestasi mahasiswa dan dosen FIB.
Mengingat nama FIB baru saja diganti dari nama FBS, maka perlu ditekankan nama baru tersebut dalam media yang akan dibuat.

(pilihan media: 

	Brosur dengan 1 lipatan desain luar dan dalam, ukuran A4)


Ketentuan:
	Menggunakan CorelDraw dan photoshop, atau salah satu yang paling dikuasai
	Menggunakan huruf yang mudah terbaca, dan maksimal hanya 2 huruf
	Komposisi bebas, diperbolehkan simetris dan asimetris
	Pengolahan komposisi diperbolehkan menggunakan ilustrasi atau foto
	Perhatikan unsur tematik, kreativitas, komposisi, dan penguasaan alat 


Selamat mengerjakan







