
UMIEJĘTNOŚCI

NARZĘDZIA

HOBBY

JĘZYKI

Web Designer, UX Designer

• Tworzenie stron i sklepów internetowych opartych na
Wordpressie, Woocommerce i Elementorze
• Zbieranie wymagań od klientów, warsztaty
• badanie potrzeb użytkowników -  desk research, wywiady
pogłębione, netnografia
• Benchmarking, analiza konkurencji
• Tworzenie makiet
• Ustalanie strategii contentowej, testowanie  treści
• Audyty użyteczności, audyty dostępności

freelancer | 2018 – obecnie

Tłumacz języka rosyjskiego

freelancer | 2013 – 2018

WYKSZTAŁCENIE

UX Design, SWPS w Katowicach
studia podyplomowe |  2018/19

Tłumaczenia specjalistyczne, UJ w Krakowie
studia podyplomowe |  2011/12

Rozjosnawstwo, UJ w Krakowie
studia magisterskie |  2006-2011

Wywiady pogłębione
Persony, mapy empatii
Customer Journey Map
Value Proposition Canvas
User Flow
Wireframes
Makiety lo-fi, hi-fi
Prototypowanie
Testy użyteczności
Analiza dostępności

Figma
InVision
Miro
Wordpress &
Woocommerce
Html & css
Google Analytics
Hotjar

angielski B2
rosyjski C1
niemiecki B1

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

AGATA
TUMIDAJEWICZ

506 55 25 19

agata.tumidajewicz@gmail.com

Kraków

https://tumidajewicz.com/

https://dribbble.com/agata_tumidajewicz

linkedin.com/in/agata-tumidajewicz/

 
 

U X  D E S I G N E R

DOŚWIADCZENIE

Junior UX Designer & UX Researcher

• Członek zespołu badawczego (wywiady pogłębione, analiza,
testy użyteczności)
• Członek zespołu projektowego (benchmarking, wireframing,
makiety lo-fi)

Projektujemy aplikację dla Fundacji Dostępny Świat do
wyszukiwania dostępnych miejsc. 

Ambasada Społeczności | 02.2022 – obecnie

KURSY, HACKATHONY

Hack(art)hon dla Galerii Zachęta • II nagroda za projekt  
 dostępnych Wielozmysłowych ścieżek po kolekcji sztuki

09.2022

Hackathon Sensorycznie i na serio • II nagroda za projekt
przystosowania bankomatów do potrzeb osób niewidomych

10.2022

Kalina Tyrkiel • Wprowadzenie do projektowania konwersacji2021

cux.io • Strategia analityczna w e-commerce2020

Widzialni.org • Audytowanie stron www zgodnie z WCAG 2.1.2020

Upside • Projektowanie interfejsów głosowych2020

https://tumidajewicz.com/
https://tumidajewicz.com/
https://www.linkedin.com/in/agata-tumidajewicz/

