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Poznaj Darię
Puchalską –
studentkę grafiki
w Collegium Da Vinci

Czy studia pomagają Ci realizować
Twoje pasje i cele życiowe?
Studia oprócz poszerzania mojej wiedzy stawiają
też przede mną wyzwania i zadania. Aby je rozwiązać w sposób satysfakcjonujący dla mnie, muszę
nieustannie pracować, rozwijać się i doskonalić
swoje umiejętności, co mnie niesamowicie motywuje. Samo zauważenie, ilu rzeczy się nauczyłam
w trakcie wykonywania jakiegoś projektu, jest
bardzo ekscytujące. Moim celem w życiu jest
to, by robić to, co lubię, z niegasnącym zaintere-

Dlaczego wybrałaś grafikę w CDV?
Długo nie wiedziałam, jaki kierunek wybrać. Grafikę

sowaniem, a studiowanie w CDV właśnie takie
jest – przyjemne i dające do myślenia.

wanie do fotografii i innych dziedzin artystycznych,

Co to dla Ciebie znaczy,
że ktoś jest ciekawy?

ale moja edukacja szła bardziej w matematycznym

Dla mnie osoba ciekawa, to ktoś, kto sprawia,

kierunku, stąd mój pierwszy wybór – uczelnia

że pragnę przebywać w jego towarzystwie,

ekonomiczna, gdzie spędziłam pół roku. Szybko

dowiadywać się o nim jak najwięcej, poznawać jego

jednak do mnie dotarło, że to nie dla mnie,

sposób myślenia i działania. To ktoś, kto mnie intry-

i postanowiłam spróbować swoich sił na grafice

guje, potrafi zaciekawić mnie tym, co kocha i co go

w CDV. Zachęciło mnie to, że uczelnia przykłada

pasjonuje, i w sposób interesujący przekazać,

dużą wagę do zajęć praktycznych oraz do tego,

co mu w duszy gra, nie tylko za pomocą słów.

aby były one po prostu ciekawe.

To też osoba poszukująca, charakteryzująca się

miałam ,,z tyłu głowy’’ od zawsze, bo mam zamiło-

Jaki przedmiot najbardziej Cię ciekawi?
Najbardziej moje serce i ciekawość skradły war
sztaty graficzne z edycji, fotografia, infografika,

odmiennością, otwarta na świat, która sama też
jest zaciekawiona ludźmi, życiem, naturą i tym,
co nas otacza.

animacja, identyfikacja wizualna i projektowanie.

Jakie są Twoje marzenia?

W każdym z nich kocham to, że wprowadzają nas

Marzę o tym, żebym nigdy nie wątpiła w siebie

w świat różnych dziedzin graficznych, a zadania,

i miała dochodową i urozmaiconą pracę, która

jakie otrzymujemy, rozbudzają naszą ciekawość

będzie sprawiać mi ogromną przyjemność. Chcia-

i kreatywność oraz sprawiają, że rozwijamy się

łabym być wszechstronną graficzką, która ma duże

na wielu płaszczyznach. W CDV mamy tyle cieka-

umiejętności z wielu dziedzin graficznych. Marzy

wych i różnorodnych przedmiotów, prowadzonych

mi się również, żeby ludzie, dzięki którym czuję się

przez wspaniałych ludzi, że nie sposób wybrać

wspaniale, z którymi wzajemnie się motywujemy

jeden ulubiony.

i wspieramy, zawsze byli przy mnie.

Co Cię kręci?
Oprócz grafiki kręcą mnie muzyka i śpiew, fotografia, psychologia, szachy i sport (gry zespołowe,
szczególnie siatkówka).

Z jakich swoich osiągnięć jesteś dumna?
Jestem dumna z założenia wraz z koleżankami z kierunku koła artystycznego Art Jam CDV,
w którym prężnie działamy i rozwijamy się. Jedno
osiągnięcie otwiera drzwi do drugiego – niedawno
w imieniu naszego koła udało nam się zorganizować naszą pierwszą wystawę autorską, która
była pięknym przeżyciem. Drugim moim wielkim osiągnięciem w tym roku jest dostanie się
do Studia Piosenki METRO w Poznaniu, gdzie mogę
realizować swoją drugą wielką pasję – śpiew.

Jakie są Twoje doświadczenia
związane z nauką zdalną?
Największym wyzwaniem podczas nauczania
zdalnego jest dla mnie organizacja pracy, czasu
i trwanie potem w tych organizacyjnych postanowieniach. Brakuje mi również kontaktu na żywo
z moimi znajomymi ze studiów i wykładowcami.
Nauka online ma jednak też swoje plusy, jak choćby
oszczędność czasu i pieniędzy na dojazdach. Oglądanie prezentacji na ekranie komputera, w swoim
fotelu, ma swoje dobre strony. Mam wrażenie,
że zwiększyła się też liczba materiałów dydaktycznych, do których mamy dostęp.

W tym roku CDV obchodzi 25-lecie.
Jak Twoim zdaniem będą wyglądały
studia i nasza uczelnia za 25 lat?
Studiowanie za 25 lat będzie bardzo unowo
cześnione, wygodniejsze i jeszcze bardziej pro
duktywne. Nasza uczelnia będzie miała coraz
większe grono miłośników i będzie się chwaliła

@dori.puch

absolwentami odnoszącymi duże sukcesy.

Dla kogo są studia na kierunku grafika?
Dla osób z predyspozycjami artystycznymi, lubiących rysować lub projektować – zarówno w sposób
tradycyjny, jak i w programach graficznych.

Dlaczego warto studiować grafikę właśnie w CDV?
Grafika w CDV w umiejętny sposób łączy aspekty techniczne, takie jak posługiwanie się nowoczesnymi programami graficznymi podczas projektowania, z tradycyjnymi kompetencjami plastycznymi (jak malarstwo,
rysunek, rzeźba) oraz artystycznym spojrzeniem na świat. Umożliwia realizowanie zainteresowań plastycznych
z ukierunkowaniem na komercjalizację – przygotowanie do pracy zawodowej w branży kreatywnej.

Jak zorganizowana jest nauka?
PRAKTYCZNOŚĆ

Model kształcenia Da Vinci:

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.

Wystawy
W przestrzeni uczelni organizowane są regularne wystawy prac studentów – projekcja zrealizowanych
filmów animowanych, ekspozycja grafiki, malarstwa, obiektów przestrzennych. Umożliwia to promowanie
dokonań studentów oraz konfrontację z odbiorcami jako nieodzowny element rozwoju kierunkowego.

Kierunek grafika w CDV uzyskał cztery oceny wyróżniające
Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kategoriach:
• koncepcja kształcenia,
• program studiów oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia na poziomie
studiów wyższych,
• skuteczność wewnętrznego systemu uczelni w zapewnieniu najwyższych standardów,
• infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia.

• 80% zajęć ma charakter czysto praktyczny.

• Uczą Cię uznani artyści, dydaktycy z bogatym
dorobkiem artystycznym (m.in. wykładowcy

• Wiedzę i doświadczenie zdobywasz podczas war

Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i praktycy

sztatów, ćwiczeń, praktyk i plenerów.

z branży kreatywnej).

• W ramach projektów odpowiadasz na realne

• W ramach tzw. pracowni wizytujących bierzesz

potrzeby firm i instytucji, z którymi na co dzień

udział m.in. w spotkaniach i zajęciach prowa-

współpracuje nasza uczelnia – nie projektujesz

dzonych przez znanych artystów, designe-

tylko ,,do szuflady’’.

rów, grafików i wykładowców niezwiązanych
na co dzień z naszą uczelnią.

• Masz do dyspozycji pracownie rysunku oraz rzeź
by, a także laboratoria komputerowe z najnow-

• Jako student CDV otrzymujesz bezpłatnie pakiet

szym oprogramowaniem graficznym.

Szczegółowy program studiów znajdziesz na cdv.pl

oprogramowania Microsoft Office.

Przykładowe ścieżki studiów na kierunku grafika
Na pierwszym roku będziesz doskonalić swój warsztat malarsko-rysunkowy i rzeźbiarski. Poznasz też zasady
projektowania graficznego oraz obsługi programów graficznych. Pod koniec drugiego semestru dokonasz
wyboru modułów, które Cię interesują. Pamiętaj, że model kształcenia Da Vinci pozwala na daleko posuniętą
indywidualizację Twojej ścieżki kształcenia, stąd proponowane ścieżki stanowią jedynie przykład.

Animacja i grafika
interaktywna,

Jaką pracę
możesz podjąć?

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

jeśli chcesz:

nauczyć się robić filmy różnymi technikami,
przygotować animację graficzną,
opracowywać publikacje multimedialne,
przygotowywać dynamiczne infografiki,
tworzyć animacje interaktywne.

Grafika
wydawniczo-reklamowa,
jeśli chcesz:

• nauczyć się projektować plakaty i ilustracje
wydawnicze,
• wykonywać skład materiałów drukowanych,
np. książek, czasopism,
• przygotowywać publikacje do druku (DTP),
• przygotowywać kompleksowo identyfikację
wizualną firmy lub marki (w tym brandbook),
• opracować autorski krój pisma,
• spróbować sił w fotografii.

Specjalista ds. komunikacji wizualnej
Designer 3D
Art director
Web designer
Specjalista ds. animacji
Projektant gier komputerowych

Jaką pracę
możesz podjąć?
•
•
•
•
•
•

Grafik kreatywny
Specjalista ds. komunikacji wizualnej
Specjalista ds. DTP
Art director
Web designer
Ilustrator

Przeciętne wynagrodzenie na stanowisku grafika
wynosi 6000 zł brutto, a grafika 3D 6200 zł brutto.
Źródło: Pracuj.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Przyjmiemy Cię na grafikę na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej,
podczas której omówimy i ocenimy Twoje portfolio.
Zobacz prace dyplomowe naszych studentów na cdv.pl!
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?

Pamiętaj, że:
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 znalezieniu płatnych praktyk u naszych
partnerów oraz w znalezieniu pracy
po ukończeniu studiów.

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

Możesz otrzymać dofinansowanie
studiów w formie stypendium socjalnego lub stypendium Rektora. Sprawdź
szczegóły na cdv.pl.
Program Erasmus+ umożliwi Ci podjęcie nauki na partnerskich uczelniach
w Europie.

Partnerzy kierunku:

Pobierz raport Collegium Da Vinci
i infuture.institute Natalii Hatalskiej

„Przyszłość edukacji.
Scenariusze 2046”
raport.cdv.pl

Poznaj wykładowców Collegium Da Vinci
dr hab. Wojciech A. Hoffmann
Reżyser filmów animowanych i teledysków, twórca audioartowy. Członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Dyrektor projektu Centrum Sztuki Współczesnej przy Starym Rynku w Poznaniu. Kilkukrotny stypendysta MKiDN
oraz programu NCK Młoda Polska i Real Ideas Studio podczas 61. Festiwalu Filmowego w Cannes. Twórca
autorskich technik animacji. Wyróżniony na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych ANIMATOR
i zwycięzca w duecie Red Girl Award 48 h 3D Jam podczas 14. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Trikowych
i Animowanych w Stuttgarcie. Prowadzi również Pracownię Interfejsu Graficznego na Uniwersytecie Artystycznym
w Poznaniu. Prywatnie gracz frisbee ultimate.

/tvoutanimation
vimeo.com/tvout
wojciech.hoffmann@cdv.pl

W CDV prowadzę zajęcia w Pracowni Animacji Graficznej, gdzie rozpoznajemy ze studentami osobiste preferencje
w dziedzinie animacji. Próbujemy różnych technik, narzędzi oraz łączenia i tworzenia nowatorskich rozwiązań, które
nigdy wcześniej nie zaistniały. Poruszamy się po obszarach animacji rysunkowej, poprzez stop-motion, animacje
wektorowe, compositing, rysowanie storyboardu, concept art, a kończąc na animacji generowanej, choćby tej
w programach do 3d. Tworzymy takie formy filmowe, jak teledyski, mikroanimacje, krótkie realizacje związane
z kampaniami społecznymi, reklamy produktów dla firm i organizacji współpracujących z Pracownią. Ważnym
elementem moich zajęć są też regularne spotkania z ekspertami z branży. Zapraszam profesjonalistów z największych studiów w Polsce i Europie. Obserwując ich artystyczną drogę rozwoju, studenci mogą zajść tak samo daleko,
idąc ich tropem. To działa, gdyż coraz częściej zapraszanymi ekspertami są, absolwenci CDV sprzed kilku lat.

mgr Grzegorz Myćka

@grzegorz.mycka
grzegorz.mycka@cdv.pl

Doktorant na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Zajmuje
się grafiką warsztatową i projektową, ilustracją oraz krótkimi formami animowanymi. Otrzymał wiele nagród
na międzynarodowych i krajowych konkursach z zakresu plakatu, ilustracji i filmu animowanego, takich jak
m.in. złoty medal na Międzynarodowej Wystawie „Satyrykon” w Legnicy, brązowy medal na Międzynarodowym
Triennale Plakatu w Toyamie w Japonii, nagroda specjalna na Międzynarodowym Triennale Plakatu w Trnavie
na Słowacji. Uczestnik wielu międzynarodowych wystaw, m.in. Biennale del Cartel w Bolivii, Taiwan Internatio
nal Graphic Design Award, Trnava Poster Triennale, Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, Biennale
Plakatu Polskiego w Katowicach, Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego w Rzeszowie, Międzynarodowe
Triennale Grafiki w Falun. Laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012 roku. Współtwo
rzy grupę artystyczno-projektową BiG POSTER, która zajmuje się m.in. prowadzeniem warsztatów z tworzenia
plakatu, czy wydawaniem czasopisma BiG Poster Zin. Członek kolektywu ilustratorów z Poznania ILU NAS JEST.
Kierunek grafika daje kompleksową wiedzę i umiejętności, wykraczając poza szeroko pojmowane projektowanie
graficzne. Dzięki kadrze dydaktycznej, która składa się z ludzi będących aktywnymi twórcami, projektantami
i specjalistami w swoich dziedzinach, studenci poznają bardzo praktyczny aspekt zadań współczesnego grafika.
Przygotowują np. kompleksowe materiały do kampanii reklamowych i społecznych, opracowują plakaty komentujące
bieżące wydarzenia, tworzą ilustracje do książek czy artykułów oraz animacje 2D i 3D, opracowują całe wydawnictwa, czy infografiki. Studenci uczą się obsługi programów graficznych do zaawansowanej obróbki obrazu oraz
korzystania z profesjonalnego sprzętu fotograficznego i filmowego. Poznają również techniki malarsko-rysunkowe.
To wszystko uzupełnione jest wiedzą z zakresu historii czy teorii sztuki. Do zobaczenia na zajęciach!

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

studia I stopnia: 697 690 034

rekrutacja@cdv.pl

61–719 Poznań

667 520 739
studia II stopnia: 697 230 138

/collegiumdavinci
@collegium_da_vinci

cdv.pl

