
DATA 
SCIENCE

STUDIA 
I STOPNIA
stacjonarne 
i niestacjonarne



Poznaj Macieja 
Wąsiatycza –
studenta Data Science  
w Collegium Da Vinci

Dlaczego wybrałeś Data Science?
Początkowo studiowałem weterynarię. Z cza-
sem doszedłem do wniosku, że nie odnajduję się  
w tej rzeczywistości. Szukając alternatywy, trafiłem  
na informację o Data Science w CDV. Praca  
z danymi z wykorzystaniem sztucznej inteligen-
cji stała się moją pasją. Zależało mi na uczelni,  
w której wykładowcy traktują studentów jak part-
nerów, a wiedza, którą nabywamy ma przede 
wszystkim wymiar praktyczny. Kolejną kwestią, 
która przeważyła o wyborze, był duży nacisk  
na kompetencje miękkie – wiedziałem, że praco-
dawcy coraz bardziej zwracają uwagę na umiejęt-
ności komunikacji oraz pracy w grupie.

Jaki przedmiot najbardziej Cię ciekawi?
Najbardziej interesują mnie przedmioty związane 
z programowaniem. Nie wiem, czy którykolwiek 
przedmiot jest w stanie wywołać taki rollercoaster 
emocji – od smutku i irytacji, że znów wkradła się 
literówka do kodu, do radości i ekscytacji, gdy nasz 
program zadziałał i przerósł nasze oczekiwania! Nie 
wyobrażam sobie przeprowadzania pełnych analiz 
i predykcji, nie znając podstaw programowania.

Czy studia pomagają Ci realizować Twoje 
pasje i cele życiowe?

Obiecałem sobie, że zrobię wszystko, by w 100% 
wykorzystać najbliższe 3 lata nauki. Po pierwszych 
zajęciach, zrozumiałem, że będzie to łatwiejsze, 
niż sądziłem. Wykładowcy zarazili mnie swoją 
pasją, zmotywowali do poszerzania horyzontów. 
Uczestnictwo w webinarach odnośnie Machine 
Learningu, czytanie książek o analizie danych  
i udział w kursach programowania stały się hob-
by, a nie przykrym obowiązkiem. Interesuję się 
również tematem kryptowalut, a wiedza zdobyta  
na zajęciach ułatwia zrozumienie pewnych zależ-
ności i przewidzenie trendów.

Co to dla Ciebie znaczy,  
że ktoś jest ciekawy?

To człowiek, z którym można porozmawiać na wiele 
tematów. Ma dużo zainteresowań, często zupełnie 
innych niż moje, a mimo to potrafi opowiadać 
o nich w taki sposób, że i ja staję się entuzjastą 
tematu.

Jakie są Twoje marzenia?
Moim największym zawodowym marzeniem jest 
pracować w dziale BI w jednej z firm, będących pio-
nierami w swojej branży, tj. w przemyśle high-tech 
(Google, Microsoft, IBM), czy w branży rozrywkowej 
(Netflix, Disney). Wiąże się to z moimi zamiłowa-
niami – wszelkimi nowinkami technologicznymi 
i popkulturą w szerokim tego słowa znaczeniu 
(komiksy, filmy, seriale, gry komputerowe).



Z jakich swoich osiągnięć jesteś dumny?
Za swoje największe osiągnięcie w minionym roku 
uznaję utrzymanie ciągłej motywacji do rozwoju 
osobistego. Pomimo pandemii i niepewnej przyszło-
ści, idę do przodu z entuzjazmem. Dużym wyróż-
nieniem jest dla mnie możliwość reprezentowania 
mojego kierunku studiów jako jego ambasador. 
Dodatkowo udało mi się rozpocząć pracę ściśle 
związaną z Data Science. Poznałem tam świetnych 
ludzi, którzy chętnie dzielą się ze mną swoją wiedzą 
i doświadczeniem.

Jakie są Twoje doświadczenia 
związane z nauką zdalną?

Miałem wiele obaw związanych z koncepcją  
nauczania zdalnego. Zastanawiałem się m.in., czy 
będziemy uczyć się tak samo efektywnie, a także 
czy będziemy w stanie nadążyć z materiałem.  
Na szczęście nasza uczelnia zadbała o dosto-
sowanie wirtualnego środowiska tak, by nasze 
zajęcia nie straciły na wartości. Wiadomo, brakuje  
mi atmosfery uczelni, szczególnie wspólnych roz-
mów ze znajomymi w Dada Cafe, ale wierzę,  
że niedługo życie wróci do normy.

W tym roku CDV obchodzi 25-lecie.  
Jak Twoim zdaniem będą wyglądały  
studia i nasza uczelnia za 25 lat?

Myślę, że przy obecnym tempie rozwoju, nasza 
uczelnia jeszcze wielokrotnie pozytywnie nas  
zaskoczy, zarówno pod względem różnorodności 
kierunków, jak i technologii, których będą używać 
kolejne pokolenia studentów.

@veticuspl  /in/maciej-wasiatycz



Czym jest Data Science?
Data Science to interdyscyplinarne studia licencjackie z analityki ekonomicznej, łączące w sobie zagadnienia 
z ekonomii, informatyki oraz zarządzania. W trakcie nauki zdobędziesz kompetencje związane z programo-
waniem oraz obsługą i konfiguracją informatycznych systemów wspierających proces zarządzania danymi.

Podczas studiów wykształcisz też szereg kompetencji społecznych, które są niezbędne na dynamicznie zmie-
niającym się rynku pracy, szczególnie w sektorze gospodarki cyfrowej, gdzie łączenie kompetencji twardych 
z miękkimi jest dla pracodawcy wyznacznikiem wysokiego poziomu umiejętności, a dla pracownika jednym 
z kluczowych elementów prowadzących do sukcesu zawodowego.

Dla kogo jest Data Science?
Studia na kierunku Data Science są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć wiedzę ekonomiczną oraz 
umiejętności informatyczne i połączyć je w celu zaawansowanej analizy danych różnego rodzaju, szczególnie 
big data.

Jak zorganizowana jest nauka?
Model kształcenia Da Vinci: 

PRAKTYCZNOŚĆ
Stawiamy na zastosowanie pozyskanej wiedzy w praktyce jeszcze w trakcie studiów. Zajęcia 
mają formę ćwiczeń, laboratoriów, warsztatów i konwersatoriów. Realizujemy na nich projekty 
indywidualne i zespołowe m.in. w bliskiej współpracy z firmami partnerskimi.

INDYWIDUALIZACJA
Pozwalamy Ci na daleko posuniętą indywidualizację ścieżki studiów. Obok obowiązkowych  
na danym kierunku bloków zajęć, wybierzesz samodzielnie szereg modułów, które mogą być 
związane z kierunkiem lub stanowić tzw. moduły międzykierunkowe. Takie rozwiązanie umożliwia
interdyscyplinarność.

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI
Koncentrujemy się na wykształceniu u studentów kompetencji, które powinny cechować  
pracowników przyszłości. Są to m.in. kreatywność, rozwiązywanie złożonych problemów, krytyczne
myślenie, przedsiębiorczość, czy współpraca zespołowa.



• Maksimum praktyki – 80% zajęć ma wymiar 
praktyczny. Wiedzę i doświadczenie zdobywasz 
podczas warsztatów, ćwiczeń, dodatkowych spo-
tkań z praktykami oraz w ramach projektów indy-
widualnych lub grupowych na bazie rzeczywistych 
zagadnień (case study).

• Nabędziesz kompetencje informatyczne w zakre-
sie programowania w językach R i Phyton, uczenia 
maszynowego, systemów baz danych SQL i noSQL, 
big data oraz sztucznej inteligencji w połączeniu  
z wiedzą z obszaru ekonomii i zarządzania.

• Programowania będziesz uczył się pod opieką 
praktyków w nowoczesnych pracowniach kompu-
terowych. Odbędziesz praktyki zawodowe i staże 
w wiodących firmach zajmujących się analizą 
danych oraz w instytucjach publicznych.

• Nabędziesz także szereg kompetencji miękkich, 
niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, 
takich jak: zarządzanie projektem i zespołem, 
radzenie sobie ze stresem, organizacja czasu, 
czy umiejętność wystąpień publicznych.

• Możesz nie tylko uczestniczyć w ciekawych spo-
tkaniach z praktykami, meetupach branżowych 
oraz konferencjach informatyczno-ekonomicznych, 
ale także je współtworzyć.

• Jako student CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet 
oprogramowania Microsoft Office.

• Zaawansowane systemy informatyczne 
wspierające zarządzanie w organizacji

• Praktyczne aspekty funkcjonowania 
zaawansowanych systemów informatycznych

• Bezpieczeństwo informacji
• Ekonomia
• Metodologia badań jakościowych
• Metodologia badań ilościowych
• Zarządzanie projektami w organizacji
• Projektowanie interfejsów graficznych  

i stron www

• Workflow management
• Time management skills
• Metody i koncepcje zarządzania
• Autoprezentacja biznesowa
• Komunikacja międzykulturowa w biznesie
• Strategie zrównoważonego rozwoju
• Zarządzanie innowacją od idei do wdrożenia
• Trening kreatywności i twórczego myślenia
• Proces facylitacji i rola facylitatora

Szczegółowy program studiów znajdziesz na cdv.pl

Poznaj przykładowe moduły (bloki zajęciowe) na Data Science:



Studiuj Data Science,
jeśli chcesz:

• dowiedzieć się, jak wykorzystywać nowoczesne 
technologie IT w biznesie,

• nabyć umiejętność pracy z danymi przy wykorzysta-
niu specjalistycznych rozwiązań informatycznych,

• nauczyć się analizować big data,
• zdobyć wiedzę, jak skutecznie i praktycznie pro-

wadzić badania ilościowe i jakościowe oraz pre-
zentować w atrakcyjny sposób ich wyniki,

• poznać najważniejsze strategie, metody i narzę-
dzia badawcze.

Jaką pracę  
możesz podjąć?

• Analityk big data
• Analityk data mining
• Specjalista ds. big data
• Data researcher
• Data scientist
• Konsultant ds. analizy danych
• Specjalista ds. analizy danych
• Statystyk biznesowy

Przeciętne wynagrodzenie brutto osoby pracującej  
na stanowisku data scientist (ekspert) wynosi 12 500 zł  
i jest o 7000 zł wyższe od przeciętnego wynagrodzenia  
w Polsce.

Źródło: Pracuj.pl

W V edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów  
„Studia z Przyszłością” decyzją komisji oceniającej kierunek Data Science 
(studia I stopnia) uzyskał certyfikat „Studia z przyszłością” i Znak Jakości.



Pobierz raport Collegium Da Vinci 
i infuture.institute Natalii Hatalskiej

„Przyszłość edukacji.  
Scenariusze 2046”

    raport.cdv.pl

Partnerzy kierunku:

Wzorem uczelni Cambridge i Oxford 
realizujemy program tutoringu:  
na pierwszym roku wykonasz bezpłatnie 
badanie Gallupa – Clifton Strengths-
Finder® – oraz test Insightful ProfilerTM.  
Na tej podstawie poznasz swoje talenty 
i przy wsparciu tutora wyznaczysz cele 
rozwojowe.

Biuro Karier CDV pomoże Ci w zna-
lezieniu płatnych praktyk u naszych 
partnerów oraz w znalezieniu pracy  
po ukończeniu studiów.

Możesz otrzymać dofinansowanie  
studiów w formie stypendium socjalne-
go lub stypendium Rektora. Sprawdź 
szczegóły na cdv.pl. 

Program Erasmus+ umożliwi Ci pod-
jęcie nauki na partnerskich uczelniach 
w Europie.

Pamiętaj, że:Chcesz dowiedzieć się więcej?
Umów się na spotkanie z Aniołem CDV (opiekunem studenta),  
który zaznajomi Cię z uczelnią i odpowie na wszystkie pytania, w tym  
o możliwości dofinansowania studiów, np. w formie stypendium.

 697 690 588 aniol@cdv.pl Anioł CDV

Masz orzeczenie o niepełnosprawności?
Nasza uczelnia jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 
Wspieramy studentów i doradzamy, w jaki sposób pozyskać dodatkowe 
środki na naukę. 

Skontaktuj się z pełnomocnikiem ds. osób z niepełnosprawnością:

 695 258 683 pelnomocnik.niepelnosprawni@cdv.pl



dr Szymon Maćkowiak

Absolwent Politechniki Poznańskiej. Doktor fizyki, inżynier i programista. Do tej pory pracował jako  
nauczyciel szkolny i akademicki, inżynier oprogramowania oraz prywatny przedsiębiorca. Jego naukowe 
zainteresowania wiążą się głównie z fizyką obliczeniową i komputerami. Ma doświadczenie w zakresie 
tworzenia symulacji komputerowych układów wielu ciał, przetwarzania danych za pomocą technik uczenia 
maszynowego oraz w zakresie komputerowego przetwarzania obrazów. Dodatkowo prowadzi warsztaty 
z programowania dla dzieci.

We współczesnym świecie jesteśmy świadkami rewolucji, która opiera się na dwóch filarach. Pierwszym 
jest ogrom zalewających nas danych (finansowych, pogodowych, przyrodniczych, społecznościowych), które  
są gromadzone w bazach danych zarówno relacyjnych, jak i nierelacyjnych. Drugim filarem są rozwijające 
się na naszych oczach techniki sztucznej inteligencji oraz ich postępująca implementacja w programach  
i urządzeniach powszechnego użytku (w telefonach, komputerach, usługach sieciowych, a nawet w domach, 
samochodach, odkurzaczach czy lodówkach). Okazuje się, że właśnie te algorytmy pozwalają na skuteczną 
i wyjątkowo cenną analizę dużych zbiorów informacji, a ekstrakcja wiedzy z gigabajtów danych w XXI wieku 
zdaje się być równie ważna jak rafinacja nafty i benzyny z ropy naftowej w wieku XX. W ramach kierunku 
Data Science studenci poznają zarówno narzędzia analizy oraz techniki zarządzania danymi w systemach 
bazodanowych, jak również języki programowania nastawione na wykorzystanie algorytmów sztucznej 
inteligencji (Python, R).

Poznaj wykładowców Collegium Da Vinci

Wojciech Wencel

Przewodzi summ-it sp. z o.o. – firmie świadczącej usługi utrzymania systemów baz danych dla klientów 
z sektorów bankowości, retail, produkcji oraz publicznego. Absolwent studiów Executive MBA Aalto  
w Helsinkach, studiów z zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i technicznych 
na Politechnice Poznańskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach międzynarodowych, pełniąc 
m.in. funkcje service i project managera. Zarządzał zmianą i implementacją innowacyjnych rozwiązań  
w obszarze IT oraz serwisem 9500 baz danych rozproszonych po całym świecie.

Podstawowym wyzwaniem naszego wieku stają się gromadzenie danych, których świat codziennie produkuje 
coraz większe ilości, oraz ich analiza. Metody zbierania i przetwarzania danych to moja pasja, którą rozwijam 
zawodowo oraz naukowo. We współpracy ze studentami staram się dzielić wiedzą oraz doświadczeniem 
dotyczącym najnowszych trendów związanych z data science, które mogą zostać wykorzystane nie tylko 
w procesie analizy danych, ale przede wszystkim w procesie podejmowania decyzji. Ponadto wskazuję 
kierunki rozwoju w obszarze raportowania danych oraz takiej konfiguracji systemów, aby obsługiwały duże  
i nieustrukturyzowane zbiory danych (big data).

rekrutacja@cdv.pl
/collegiumdavinci
@collegium_da_vinci

studia I stopnia: 697 690 034
667 520 739 

studia II stopnia: 697 230 138

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61–719 Poznań cdv.pl


