
Zarządzenie nr 8/2019 

Rektora

Collegium Da Vinci w Poznaniu

z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie trybu i zasad rekrutacji na studia 

w roku akademickim 2019/2020 oraz limitu miejsc przyjęć na poszczególne kierunki studiów 

Na podstawie art. 70 ust.1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz.U.2018.1668 j.t.), zarządza się, co następuje:

§ 1 

Wprowadzam jako obowiązujące zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 oraz 

limit miejsc przyjęć na poszczególne kierunki studiów, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego 

Zarządzenia.

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Collegium Da Vinci 
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań 

tel.: 61 27 11 010, e-mail: info@cdv.pl 

cdv.pl 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 8/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku 

 

Proponowane zasady rekrutacji na studia 

w roku akademickim 2019/2020 oraz limit miejsc przyjęć na poszczególne kierunki 

studiów. 

 

§ 1 

  Limity przyjęć 

W roku akademickim 2019/2020 proponujemy następujące kierunki studiów i limity przyjęć: 

Kierunek Poziom Ilość lat Forma 
Limit miejsc 

na I rok 

Doradztwo i coaching 
studia pierwszego stopnia  3 Stacjonarne 25 

studia pierwszego stopnia  3 Niestacjonarne 50 

Doradztwo i coaching 
studia drugiego stopnia  1,5 Stacjonarne 25 

studia drugiego stopnia 1,5 Niestacjonarne 40 

Marketing internetowy 
studia pierwszego stopnia  3 Stacjonarne 100 

studia pierwszego stopnia  3 Niestacjonarne 100 

Marketing internetowy 
studia drugiego stopnia  2 Stacjonarne 25 

studia drugiego stopnia 2 Niestacjonarne 50 

Zarządzanie kreatywne 
studia pierwszego stopnia  3 Stacjonarne 75 

studia pierwszego stopnia  3 Niestacjonarne 75 

Zarządzanie kreatywne 
studia drugiego stopnia  2 Stacjonarne 50 

studia drugiego stopnia  2 Niestacjonarne 75 

Data Science 
studia pierwszego stopnia  3 Stacjonarne 25 

studia pierwszego stopnia  3 Niestacjonarne 25 

Informatyczne Techniki 

Zarządzania 

studia pierwszego stopnia  3 Stacjonarne 50 

studia pierwszego stopnia  3 Niestacjonarne 50 

Informatyka 
studia pierwszego stopnia 3,5 Stacjonarne 75 

studia pierwszego stopnia 4 Niestacjonarne 100 



 

§ 2 

Postanowienia początkowe 

 

1. Nabór na rok akademicki 2019/2020 rozpocznie się 15.04.2019 roku i będzie prowadzony do 

wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 30.09.2019 roku zgodnie z określonym 

limitem miejsc. 

2. Za wyjątkiem kierunków Grafika i Urban Management, wstęp na studia jest wolny i kandydaci 

będą przyjmowani w ramach limitu przyjęć, na podstawie kolejności zgłoszeń.  

3. W przypadku, gdy po terminie rekrutacji limit miejsc nie będzie wyczerpany, Dziekan Wydziału 

może wnioskować do Rektora o możliwość podejmowania decyzji o przyjęciu na studia  

w indywidualnie uzasadnionych przypadkach.  

4. Uruchomienie kierunku studiów uwarunkowane będzie zgłoszeniem się odpowiedniej liczby 

osób. 

5. Wymagane dokumenty kandydat może złożyć osobiście w Centrum Organizacji Dydaktyki, 

przez osoby trzecie lub wysłać pocztą (liczy się data wpływu dokumentów). 

 

 

§ 3 

Ogólne zasady rekrutacji 

 

1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona będzie w formie elektronicznej. Na pierwszy rok 

studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych zostaną przyjęte osoby, które zarejestrują 

się na stronie www.cdv.pl wypełniając internetowy formularz rekrutacyjny oraz dostarczą do 

Centrum Organizacji Dydaktyki komplet wymaganych dokumentów: 

 

1.1. Jeden z poniższych dokumentów rekrutacyjnych (oryginał, odpis poświadczony przez 

podmiot wydający, bądź też kopię dokumentu notarialnie poświadczoną): 

Informatyka: 

Programowanie gier  

i multimediów  

studia pierwszego stopnia 3,5 Stacjonarne 50 

Grafika 
studia pierwszego stopnia 3 Stacjonarne 75 

studia pierwszego stopnia 3 Niestacjonarne 75 

Urban Management – 

studia w języku angielskim 

studia pierwszego stopnia  

 

3,5 

 

Stacjonarne 

 

25 

 

Information Technology 

– studia w języku 

angielskim 

studia pierwszego stopnia 3,5 Stacjonarne 25 
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1.1.1 świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o 

wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których 

mowa w przepisach o systemie oświaty; 

1.1.2 świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za 

dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 

ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1457 i 1560); 

1.1.3 świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 

ustawy, o której mowa w pkt 1.1.2; 

1.1.4 świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument 

uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną 

o wzajemnym uznawaniu wykształcenia; 

1.1.5 świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu 

dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r. 

1.2. Podpisaną ankietę osobową (wydruk z formularza rekrutacyjnego po jego wypełnieniu) 

zawierająca zdjęcie kandydata; 

1.3. Podpisane podanie do Rektora (wydruk z formularza rekrutacyjnego po jego 

wypełnieniu); 

1.4. Po uzyskaniu wpisu na listę studentów dwa podpisane egzemplarze Umowy o 

warunkach odpłatności za studia wraz z załącznikami (wydruk z formularza 

rekrutacyjnego) 

1.5. Kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej. 

1.6. Kandydaci na studia z państw spoza UE - kserokopię dowodu wniesienia dodatkowej 

opłaty administracyjnej związanej z weryfikacją prawidłowości i kompletności 

dokumentów rekrutacyjnych sporządzonych w języku innym niż polski oraz z 

weryfikacją poziomu zaawansowania językowego. 

 

2. W przypadku studiów II stopnia kandydat składa także: 

 

2.1. Poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał 

lub oryginalny odpis wydawany przez uczelnię wyższą do wglądu) lub kopię dyplomu 

potwierdzoną notarialnie; 

2.2. Dodatkowo osoby, które uzyskały średnią ocen wyższą niż 4,3 mogą dostarczyć w dniu 

zapisu na studia wydane przez uczelnię zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen z III 

roku studiów I stopnia. Zaświadczenie przedkłada się w związku z możliwością 

przyznania stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Szczegółowe zasady 

przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów określa Regulamin 

przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów CDV. Kandydaci, którzy 

nie dostarczą zaświadczenia w dniu zapisu na studia mogą złożyć wyżej wymieniony 

dokument w Centrum Organizacji Dydaktyki podczas akcji stypendialnej (Nie dotyczy 

absolwentów studiów I stopnia w CDV); 

2.3. Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy są absolwentami pierwszego stopnia 

innego kierunku niż kierunek studiów drugiego stopnia zobowiązani są do zaliczenia 

modułów uzupełniających. Moduły te każdorazowo są wyznaczane przez Dziekana 

Wydziału Nauk Społecznych.  



 

3. W przypadku studiów prowadzonych w języku angielskim przyjęte zostaną osoby, które 

posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym realizować studia w języku 

angielskim – odpowiadającym poziomowi B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego (znajomość języka wykładowego może być również potwierdzona ważnym 

certyfikatem: Cambridge, Oxford, TELC). 

4. Kandydaci będący obywatelami polskimi kwalifikowanymi na podstawie matury 

międzynarodowej (IB lub EB) lub na podstawie świadectwa dojrzałości wydanego za granicą 

składają dodatkowo: 

 

4.1. Tłumaczenie przysięgłe świadectwa;  

4.2. Zaświadczenie o nostryfikacji w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, 

z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o 

wykształceniu lub w przypadku dokumentu z kraju, z którym zawarła wyżej 

wymienioną umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty. 

 

5. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. 

6. W indywidualnych przypadkach, w szczególności w przypadkach określonych Regulaminem 

Studiów decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmuje Dziekan Wydziału.  

7. Uczelnia zastrzega sobie możliwość zobowiązania kandydata do przedłożenia dokumentu 

potwierdzającego jego tożsamość. Od decyzji Dziekana Wydziału kandydatowi przysługuje 

prawo złożenia do Rektora odwołania w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Podstawą 

odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. 

Decyzja Rektora będzie ostateczna. 

 

 

§ 4 

Dodatkowe zasady rekrutacji na kierunek Grafika 

 

1. Nabór na studia I stopnia na kierunek Grafika w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym 

prowadzony jest w dwóch turach, z czego druga tura jest turą uzupełniającą. 

2. Zasady rekrutacji są niezmienne w toku rekrutacji. 

3. Rekrutacja ma na celu sprawdzenie uzdolnień artystycznych kandydatów. 

4. Tura pierwsza: 

4.1. Etap I – termin składania dokumentów 15.04.2019 roku – 05.07.2019 roku;  

4.2. Etap II – rozmowa kwalifikacyjna z autoprezentacją swojego portfolio w terminach 

09 i 10.07.2019 od godziny 9.00 do 17.00;   

4.3. Do II etapu rekrutacji przyjęte zostaną osoby, które do 05.07.2019 roku zarejestrują się na 

stronie www.cdv.pl wypełniając internetowy formularz rekrutacyjny oraz dostarczą do 

Centrum Organizacji Dydaktyki dokumenty zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 3. 

4.4. Ogłoszenie wyników nastąpi 12.07.2019 o godzinie 16.00  
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5. Kandydaci na studia, uzyskujący dokument rekrutacyjny o którym mowa w §3 ust. 1.1. w tym 

samym roku, w którym ubiegają się o przyjęcie na studia, mają możliwość dostarczenia tego 

dokumentu najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej. 

6. Druga tura, w przypadku wybrania mniejszej liczby osób niż określona w limitach 

rekrutacyjnych: 

6.1. Etap I – termin składania dokumentów 13.07.2019 roku – 06.09.2019 roku; 

6.2. Etap II – rozmowa kwalifikacyjna z autoprezentacją swojego portfolio w terminach 

16.09.2019 od godziny 9.00 do 17.00  

6.3. Ogłoszenie wyników 18.09.2019 o godzinie 16.00. 

7. Uczelnia zastrzega sobie możliwość odwołania drugiej tury rekrutacji, jeżeli podczas pierwszej 

tury rekrutacji wyczerpany zostanie limit miejsc. 

8. Na rozmowę kwalifikacyjną stanowiącą II etap rekrutacji należy przynieść swoje portfolio 

zawierające 7 do 10 prac w formie rysunku, malarstwa lub projektu graficznego, w 

preferowanych formatach od A3 do B1 (100x70cm). 

9. Rozmowa kwalifikacyjna polega na prezentacji, dyskusji i ocenie prac, ma także na celu 

poznanie motywacji i inspiracji kandydata. W trakcie oceny pod uwagę brane są następujące 

kryteria: poziom artystyczny przedstawionych prac, kreatywność oraz wiedza ogólna. 

10. Efektem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena w skali 1-10, gdzie 10 oznacza ocenę najlepszą, 

stanowiąca podstawę sporządzenia listy rankingowej studentów, a ocena 1 oznacza 

niezakwalifikowanie do przyjęcia na studia bez względu na liczbę wolnych miejsc. Lista 

rankingowa nie jest listą osób przyjętych na studia. 

11. Uczelnia zastrzega sobie możliwość wybrania mniejszej liczby osób niż określona w limitach 

rekrutacyjnych w przypadku, gdy poziom prac będzie niezadowalający. 

12. Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej odbywa się na podstawie okazania dowodu 

osobistego oraz pisemnego oświadczenia, że przedstawione prace są wyłącznego autorstwa 

kandydata i nie naruszają praw osób trzecich. 

13. Kandydaci, którzy nie będą mieli ze sobą portfolio lub nie przedstawili dokumentów 

uprawniających do podjęcia studiów (świadectwo dojrzałości) nie zostają dopuszczeni do 

rozmowy kwalifikacyjnej. 

14. Wyniki rozmów kwalifikacyjnych II etapu każdej tury rekrutacji zamieszczane będą w gablocie 

Centrum Organizacji Dydaktyki na terenie uczelni oraz w formularzu rekrutacyjnym dla 

kandydatów. 

15. Wyniki publikowane są w postaci trzech list zawierających numery referencyjne kandydatów: 

zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – do limitu miejsc, niezakwalifikowanych ze względu 

na brak miejsc – stanowiąca listę rezerwową oraz niezakwalifikowanych do przyjęcia na studia. 

16. Osoby przyjęte na studia podpisują umowę o warunkach odpłatności za studia nie później niż 

w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na 

studia. 

17. W przypadku gdy osoba, która została przyjęta na studia nie dopełni wymaganych formalności 

we wskazanym terminie lub zrezygnuje z przyjęcia, lub złoży wypowiedzenie umowy na 

kierunek Grafika – na jej miejsce może zostać zostanie przyjęta pierwsza w kolejności osoba 

znajdująca się na liście rezerwowej. Osoba taka powiadomiona zostanie o przyjęciu w formie 



pisemnej, listem poleconym oraz drogą elektroniczną. Osoba z listy rezerwowej traktowana jest 

jak od tego momentu jak osoba z listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. 

18. Osoby niezakwalifikowane do przyjęcia na studia w pierwszej turze mają prawo do podjęcia 

kolejnej próby w turze drugiej. Za udział w drugiej turze nie jest pobierana dodatkowa opłata. 

19. Osoby, które nie zostały przyjęte na studia otrzymają decyzję o nieprzyjęciu na studia. 

20. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania, w terminie 14 dni od daty 

doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się do Rektora za pośrednictwem Komisji Rekrutacyjnej. 

Decyzja Rektora jest ostateczna. 

 

§ 5  

Dodatkowe zasady rekrutacji na kierunek Urban Management 

 

1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona będzie w formie elektronicznej. Na pierwszy 

rok studiów I stopnia zostaną przyjęte osoby, które zarejestrują się na stronie www.cdv.pl 

wypełniając internetowy formularz rekrutacyjny, dostarczą do Centrum Organizacji 

Dydaktyki komplet wymaganych dokumentów zgodnie z § 3 i 5 oraz posiadają znajomość 

języka angielskiego na poziomie pozwalającym realizować studia w języku angielskim – 

odpowiadającym poziomowi B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

2. Kandydat na kierunek Urban Management zobowiązany jest dodatkowo dostarczyć krótki 

esej (1200 - 1500 wyrazów) w języku angielskim, odpowiadając w nim na poniższe pytania: 

1) Jak postrzegasz miasto lub wieś, w której dorastałeś? Opisz, co najbardziej lubisz w tym 

miejscu oraz co chciałbyś zmienić w nim w przyszłości. 

2) Czy uważasz, że miasta będą odgrywać coraz ważniejszą rolę w rozwoju? Które miasta 

w twoim kraju już odgrywają lub mogą odgrywać taką rolę? 

3) Jaka jest twoja osobista motywacja do studiowania na kierunku Urban Management w 

międzynarodowej grupie studentów? 

Esej należy dostarczyć do dnia składania kompletu dokumentów na adres e-mail: 

admissions@cdv.pl lub pocztą na adres: 

Collegium Da Vinci 

International Student Office 

ul. Gen.T.Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, Poland 

 

 

§ 6 

Zasady rekrutacji dla cudzoziemców 

 

Cudzoziemcy mogą podjąć naukę w Collegium Da Vinci jeżeli: 

1. W przypadku studiów I stopnia legitymują się dokumentem, o którym mowa w §3 ust. 1.1.  

2. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, z 

pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, jeżeli legitymują się decyzją 

administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia do 

ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. 
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3. Cudzoziemcy mogą podjąć naukę w Collegium Da Vinci jeżeli: W przypadku studiów II stopnia 

przedłożą dyplom ukończenia studiów I stopnia w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony 

apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą, uprawniający do podjęcia 

studiów II stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równorzędny z 

odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia, zgodnie z przepisami w 

sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą. 

Dołączenie apostille nie będzie wymagane, jeżeli ustawy, inne przepisy prawa albo dwustronna 

umowa zawarta między Polską, a państwem, w którym dokument został wydany, zniosły 

obowiązek uzyskiwania klauzuli. 

4. Pracownicy uczelni mogą przyjmować dokumenty w językach, które znają, bez domagania się 

przedłożenia tłumaczeń przysięgłych. Uczelnia może wymagać też przedłożenia tłumaczenia 

zwykłego na język polski m.in. dyplomu ukończenia studiów, nie jest to jednak obligatoryjne. 

5. W przypadku studiów realizowanych w języku polskim: uzyskają potwierdzenie uczelni, że ich 

przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w 

języku polskim. Potwierdzenie znajomości języka polskiego będzie odbywało się w dwóch 

etapach. Pierwszy etap: rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu potwierdzenie znajomości 

języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie na wybranym kierunku. Drugi etap 

test z języka polskiego mający na celu przydzielenie studenta do grupy językowej. 

5.1 Etap I – termin składania dokumentów 15.04.2019  – 26.06.2019 

5.2 Etap II – pisemny test oraz rozmowa kwalifikacyjna poziomująca język polski  

          27.06.2019 r. 

5.3 Do II etapu rekrutacji przyjęte zostaną osoby, które do 26.06.2019 r., zarejestrują się na stronie  

www.cdv.pl wypełniając internetowy formularz rekrutacyjny oraz dostarczą w wersji  elektronicznej 

dokumenty zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 3. 

5.4 Dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne wraz z testem pisemnym będą prowadzone w  

         dwóch etapach: 

5.5 Etap I – terminy składania dokumentów: 15.04.2019 roku – 11.07.2019 r.;  

          15.04.2019 roku – 25.07.2019 roku; 15.04.2019 roku – 15.08.2019 roku; 15.04.2019 roku –  

29.08.2019 roku; 15.04.2019 roku – 12.09.2019 roku; 15.04.2019 roku – 26.09.2019 roku. 

5.6 Etap II – testy pisemne oraz rozmowy kwalifikacyjne poziomujące język polski odbędą się w 

terminach: 12.07.2019 r., 26.07.2019 r., 16.08.2019 r., 30.08.2019 r., 13.09.2019 r., 27.09.2019 r. W 

przypadku zapisania się na dany termin niewystarczającej liczby osób, test pisemny oraz rozmowa 

kwalifikacyjna może zostać przesunięta na kolejny termin. 

5.7 Ogłoszenie wyników nastąpi po upływie 3 dni od terminu, w którym była przeprowadzona 

rozmowa. 

5.8 Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie potwierdzenia znajomości języka na poziomie B1. 

6. Collegium Da Vinci, przyjmując na studia prowadzone w języku polskim cudzoziemców, 

organizuje dla tych osób bezpłatne, obowiązkowe zajęcia z języka polskiego. 

7. W przypadku studiów realizowanych w języku angielskim: uzyskają potwierdzenie uczelni, że 

posiadają znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym realizować studia w języku 

angielskim – odpowiadającym poziomowi B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 

Językowego. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego będzie odbywało się w dwóch 

etapach. Pierwszy etap: rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu potwierdzenie znajomości 

języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie na wybranym kierunku. Drugi etap 

test z języka angielskiego mający na celu przydzielenie studenta do grupy językowej. Znajomość 

http://www.cdv.pl/


języka angielskiego może być również potwierdzona ważnym certyfikatem: Cambridge, 

Oxford, TELC, na poziomie B1 lub wyższym, certyfikaty FCE, CAE, CPE. 

8. Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunek Urban Management określa  §5 zasad rekrutacji. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


