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Obecnie...
W tym momencie logo Uniwersytetu Wrocławskiego składa się napisu 
oraz logo, które przedstawia orła z dwoma szablami otoczonego kołem. 
Mimo zastosowania bezszeryfowego, nowoczesnego kroju pisma, logo 
mocno nawiązuje do tradycji i trzymania się starych reguł. 

Dominującym kolorem jest niebieski, pojawia się on zarówno w logotypie, 
jak i na stronie internetowej. Niebieski używany jest głównie w towarzystwie 
białego, rzadko również innych kolorów. Poza stroną główną, w takich 
barwach utrzymane są też witryny podlegające pod uniwersytet, takie 
jak usos czy strony poszczególnych wydziałów.
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Inne wrocławskie uczelnie
Analizując identyfikację wizualną innych czołowych, publicznych wrocław-
skich uczelni, a także najpopularniejszych polskich uniwersytetów, można 
zauważyć, że ich logotypy są do siebie bardzo zbliżone, a motyw orła lub 
herbu pojawia się niemal we wszystkich przypadkach.

Uniwersytet Wrocławski oferuje wiele nowoczesnych, bardzo rozwojowych 
kierunków, które nie są dostępne na innych uczelniach, takich jak komunika-
cja wizerunkowa, kryminologia, a także daje ambitnym studentom możliwość 
rozwoju swoich zainteresowań za pomocą programu ISM. Może warto więc 
również w identyfikacji wizualnej odejść od tradycji i utartych schematów, 
a zamiast tego postawić na powiew świeżości?
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Badania 
Przeprowadziłyśmy badania ankietowe, które miały na celu określenie 
skojarzeń z Uniwersytetem Wrocławskim. Badanie przeprowadzone zostało 
wśród 30 osób będących studentami UWr. Uznałyśmy, że aktualni studenci 
są najlepszym źródłem wiedzy na temat uczelni.

Pytałyśmy respondentów o to, z czym kojarzy im się Uniwersytet 
Wrocławski oraz jakim zwierzęciem, ich zdaniem, mógłby być i dlaczego.
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Uniwersytet Wrocławski kojarzy się studentom, 
którzy powinni znać go całkiem nieźle, ze staro-
ścią, gmachem głównym oraz studenci. Szcze-
gólnie ta starość nas zastanowiła, ponieważ UWr 
chce być kojarzony z doświadczeniem i reno-
mą, ale nie z archaicznością. Gmach główny jest 
zdecydowanie symbolem uczelni, ale to właśnie 
studenci i pracownicy naukowi ją tworzą. Pojawi-
ło się poza tym kilka odpowiedzi, że Uniwersytet 
Wrocławski kojarzy się z chaosem organizacyj-
nym, „lewactwem” i nauką. Nauka jest pożądanym 
skojarzeniem z instytucją taką, jaką jest uczelnia 
wyższa, jednak chaos organizacyjny jest zdecydo-
wanie poważnym problemem, a „lewactwo” prze-
szkadza jedynie osobom o innych poglądach.

Drugie pytanie miało dopełnić odpowiedzi 
z pierwszego i zainspirować nas przy projektowa-
niu identyfikacji. Prawie połowie osób UWr koja-
rzy się z dumą i silną pozycją lwa, który czasem 
lubi się też według respondentów pobawić. 
Z dostojnych zwierząt powtarzał się także niedź-
wiedź i gronostaj, jednak nasze serca skradła 
odpowiedź „dżdżownicą bo może jednocze-
śnie leżeć i iść”. Podjęłyśmy nawet próbę opar-
cia całej identyfikacji na dżdżownicach, jednak 
po dogłębnej jej analizie, zrozumiałyśmy, że nie 
przekazują ducha rozwoju i uporządkowania, tak 
dobrze, jak nasz finalny projekt.

Odpowiedź Ilość

Lew 9

Tygrys 6

Gronostaj 4

Niedźwiedź 4

Osioł 3

Gołąb 2

Dżdżownica 1

Odpowiedź Ilość

Humanizm 10

Budynek 8

Studia 8

Nauka 6

Liberalizm 3

Wrocław 2

Niebieski 1

Inne 3
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Logotyp
Nowy logotyp składa się z typograficznego przedstawienia nazwy uczelni, 
oraz sygnetu. 

Sygnet jest kołem, w którym wycięty został kształt litery W (od Wrocławski). 
Wycięcie kształtu w kole ma symbolizować otwartość uczelni, która jest jedną 
z jej głównych wartości, oraz z którą - jak wynika z badań - kojarzą ją studenci.

Dodatkowo kształt wycięty w kole może przywodzić na myśl zakładkę 
do książki, co pasuje do skojarzenia z uniwersytetem.

W podstawowej wersji sygnet zapełniony zostal wzorem który ma symbolizo-
wać elementy konstrukcyjne mostu - symbolu Wrocławia, ale może ulegać 
różnym modifykacjom, które prezentowane są w dalszej części. 

Nazwa ,,Uniwersytet Wrocławski” zapisana została prostym, bezszeryfowym 
fontem Raleway.
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Uniwersytet 
WrocławskiAlternatywa

Biorąc pod uwagę skojarzenia respondentów, którzy odpowiadali w naszej 
ankiecie, stworzyłyśmy alternatywną wersję logotypu opartą na dżdżowni-
cach. Znak wypełniony został kilkudziesięcioma pełazającymi dżdżownicaim, 
a do tego dodany został claim: bo może leżeć i iść jednocześnie. 

Claim nawiązuje zarówno do atrybutów dżdżownicy, która przecież porusza 
się leząc, jak również do charakterystyki samego uniwersytetu, ktory leżąć 
w niektórych kwestiach (na przykład załatwiania formalności) wciąż pędzi do 
przodu.
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Uniwersytet 
Wrocławski
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1. Logo na jasnym tle

4. Wersja monochromatyczna na jasnym tle

3. Wersja monochromatyczna na ciemnym tle

2. Logo na ciemnym tle
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4. Wersja monochromatyczna na jasnym tle

3. Wersja monochromatyczna na ciemnym tle

Wymiarowanie znaku
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Najmniejszy rozmiar

Obszar ochronny

Uniwersytet 
Wrocławski

24mm
7mm

Najmniejszy rozmiar w którym logo jest nadal dobrze widoczne to 24x7mm.

Uniwersytet 
Wrocławski

xx

x

x

x

Wokół logo powinien być stosowany obszar ochronny o szerokości równej wcięciu w sygnecie.
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Niedopuszczalne modyfikacje

Uniwersytet 
Wrocławski

Uniwersytet 
Wrocławski

Logo nie może być nieproporcjonalnie skalowane, nie należy też dodawać do niego cienia lub innych 
efektów, nie powinno występować w bliższym otoczeniu innych obiektów niż uwzględnia to obszar 
ochronny. Nie należy też zmieniać położenia napisu względem sygnetu.

Uniwersytet 
Wrocławski

Uniwersytet 
Wrocławski
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Typografia
Jako główny krój pisma Uniwersytety Wrocławskiego wybrany został font 
Raleway. 

Jest to krój bezszeryfowy, z dużą ilością światła między znakami, bardzo 
delikatny i nowoczesny. Dodatkowo posiada bardzo oryginalną dużą literę W, 
co w przypadku nazwy Uniwersytet Wrocławski jest sporym atutem. 

Font jest czytelny i może być z powodzeniem stosowanym do składu 
dłuższych tekstów na stronie internetowej czy w materiałach drukowanych. 

Krój pisma posiada 17 różnych odmian, dzięki temu może być używany na 
wiele różnych sposobów. Sugerujemy użycie odmiany Regular jako głównej, 
używanej w większości tekstów oraz Semibold jako jej dopełnienia.



19

Ut alit, si qui voloreritati idene renit quae nossund ipsum, torio ipicia volupta vellit et facid ea 
quas nobitiam nectium fugia prat es autecte poreratur, sam ut aut adit labor aspe dolorum 
endi comni sum rero iliquatem sam nis re eius, offictas remperitaera sunt. Ipsant mosae. Rest, 
quias doloriorum hil ium eum dolupta estrum eossecto exped et, veliste mporum voluptati 
ute sint, utem re, autatiostiis et dic tet aceaqui ommolorum rehendelis ut et labor molor so-
luptibus doloribus, corerfero conecer epercit atibus, conseni moluptio id untur? Lupta alique 
cus aspelliquas magnima dollabo. Nequiandae rempore eat ut id qui conectem ad quisqu-
aeptat adit, ut licte non peditio. Erio. Faccae pla debit lit ium sam, ius maiorro veleste verrume 
niminvenia conse de nist velestisto estiustrum vel est quibusapis eum et od esenditiam estio 
cuptas volo que santio debis rem. Nem. Et eatibus, tem voluptas as eatur rem. Ad quiaepe 
liaectorpos ide volupta tasperia

Raleway Semibold
Raleway Regular
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Paleta barw
Paleta barw oparta została na kolorach, których próbki pobrane zostały 
ze zdjęcia gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego, który po 
zmroku pięknie odbija się w Odrze. Wśród pięciu różnych, stonowanych 
kolorów, znajdziemy dwa odcienie niebieskiego o różnym nasyceniu, dwa 
odcienie piaskowego beżu oraz butelkowa zieleń. Kolory te zdecydowanie 
pasują do powagi instytucji, jaką jest Uniwersytet, a jednocześnie przełamują 
konwencję utrzymywania całej identyfikacji w kolorze niebieskim. 

Dobór kolorów daje szerokie pole manewru - znajdziemy tu za równo jasne 
odcienie, mogące służyć za tło dla ciemnego tekstu, a także mocno nasyco-
ne kolory, które świetnie sprawdzą się na jasnych materiałach. Kolory można 
dowolnie ze sobą łączyć, w każdym zestawieniu pasują do siebie i świetnie 
się prezentują.
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R: 30
G: 44
B: 27
#1E2C1B

C: 80
M: 56
Y: 82
K: 72

R: 135
G: 106
B: 72
#876A48

C: 36
M: 47
Y: 67
K: 33

R: 221
G: 191
B: 131
#DDBF82

C: 14
M: 24
Y: 54
K: 2

R: 35
G: 40
B: 61
#23283D

C: 91
M: 79
Y: 46
K: 55

R: 0
G: 52
B: 86
#003456

C: 100
M: 77
Y: 41
K: 34



22

Znaki wydziałów
Na uniwersytecie znajduje się 10 wydziałów. Dla każdego z nich zaprojekto-
wany został znak graficzny oparty na głównym logo uczelni. Każdy wydział 
otrzymał swoją własną nakładkę z wzorkiem dopasowanym tematycznie 
do obszaru działań. Nakładka ta została wpisana w kształt sygnetu, a obok 
mieszczona została nazwa konkretnego wydziału. 

Wszystkie wzorki oparte są uproszczonych, geometrycznych wzorach przed-
stawionych liniami jednakowej grubości. Poza logo mogą one być stosowane 
na uniwersyteckich gadżetach, takich jak bluzy czy materiałowe torby, a także 
na dedykowanym papierze czy na stronie internetowej. 
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Znaki wydziałów
Wydział Nauk 
Biologicznych

Wydział 
Chemii
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Wydział Nauk 
Społecznych
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Gadżety
Naszą propozycją jest stworzenie serii analogicznych do siebie gadżetów 
dla każdego wydziału. Wśród klasycznych gadżetów znaleźć mogą się blu-
zy, materiałowe torby i notesy, dodatkowo proponujemy stworzenie gadżetu 
specjalnego w formie kufla na piwo. 

Na kolejnej stronie przedstawiona jest wizualizacja kompletu gadżetów dla 
wydziału chemii, jednak analogicznie można je zaprojektować dla wszystkich 
pozostałych wydziałów oraz dla całego uniwersytetu.
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Dziękujemy za uwagę

Aleksandra Gil
Marta Kalisiak


