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Dlaczego wybrałaś informatykę?

Codziennie widzę możliwości, jakie daje nam  
informatyka, która łączy i buduje. Dodatkową 
motywację daje mi to, że jako kobieta jestem  
w mniejszości na kierunku. Lubię być w mniejszości,  
bo to oznacza, że jestem częścią pewnych zmian. 
W tym wypadku zmiana to wyzbycie się stereoty-
pów i pokonanie swoich własnych, wewnętrznych 
barier. Wybór CDV był dla mnie oczywisty. Nie  
ma drugiej uczelni w Poznaniu, która wzięłaby pod 
uwagę moje potrzeby i wymagania. 

Jaki przedmiot najbardziej Cię ciekawi? 
Jednym z najbardziej satysfakcjonujących dla mnie 
przedmiotów jest tworzenie designu aplikacji w taki 
sposób, aby były one dostępne dla ludzi niedowi-
dzących. Uwielbiam też zajęcia, na których mogę 
być kreatywna używając np. języka programowa-
nia C#. CDV nie tylko oferuje przedmioty związa-
ne z IT, ale także umożliwia mi rozwój w innych 
kierunkach, takich jak inteligencja emocjonalna 
i zarządzanie talentami. Te dodatkowe przedmioty 
w dużym stopniu przyczyniły się do mojego rozwoju.

Czy studia pomagają Ci realizować  
Twoje cele życiowe? 

Jestem studentką CDV, dodatkowo studiuję  
w Finlandii. Resztę czasu poświęcam na mój  
aktywizm na rzecz kobiet i LGBTQ+. Mój kalendarz 
jest zapełniony, co wiąże się z omijaniem zajęć  
i częstym przekładaniem terminów. Pomimo tego, 
że jestem dość ,,problematyczną’’ studentką, nie 
czuję się jakbym była zostawiona sama sobie,  
co jest dla mnie ogromnym ułatwieniem. Czuję,  
że otrzymuję wsparcie od moich wykładowców, 
którzy okazują mi ogromną wyrozumiałość. Relacja 
z wykładowcami jest tutaj dla mnie najważniejsza. 

Co to dla Ciebie znaczy,  
że ktoś jest ciekawy?

Przede wszystkim nikt nie rodzi się ciekawym.  
To jest ciągły proces pracy nad sobą. Osoby cieka-
we są otwarte na zwariowane pomysły i nie boją 
się zadawać tysięcy pytań. Ciągle stawiają siebie  
w nowych, wymagających sytuacjach, ponieważ 
strefa komfortu to niewykorzystywanie swojego  
potencjału. Ludzie ciekawi nie skupiają się na pro-
blemach, ale na rozwiązaniach tych problemów. 
Dodatkowo nie boją się w siebie zainwestować, 
ponieważ wiedzą, że to oni sami są swoim naj-
większym kapitałem.

Jakie są Twoje marzenia? 
Moim największym marzeniem jest wygłoszenie 
przemówienia na forum Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Chciałabym nawiązać do tego,  
o co tak bardzo walczę każdego dnia, o równość, 
integrację i różnorodność. Chcę być głosem tych, 
którzy nie są słuchani. Czeka mnie jeszcze bardzo 
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dużo wyzwań po drodze, ale to właśnie sprawia,  
że jestem podekscytowana. Kręcą mnie ludzie, 
którzy nie boją się iść pod prąd. Takimi ludźmi chcę 
się otaczać, ponieważ to oni będą mieć największy 
wpływ na naszą rzeczywistość. 

Z jakich swoich osiągnięć jesteś dumna?
Dumnie reprezentuję Polskę na szczeblu między-
narodowym podczas debat i konferencji. Uczestni-
czyłam w International Youth Conference podczas 
której przemawiałam przed politykami i repre-
zentantami krajów europejskich. Reprezentowa-
łam Polskę na wydarzeniu organizowanym przez 
Huawei, ,,Seeds for the Future’’. Jestem także 
członkinią Rady ds. LGBTQ+ w Partii Zieloni, wraz  
z którą walczę o równość. Od 2021 roku pomagam 
w kampaniach polskiej europosłanki, która włączyła 
mnie do swojego teamu.

Jakie są Twoje doświadczenia 
związane z nauką zdalną?

Dla mnie jest to ogromne ułatwienie. Mogę uczęsz-
czać na zajęcia z każdego miejsca na świecie,  
co umożliwia mi realizowanie się w aktywizmie. 
Parokrotnie zdarzało mi się uczestniczyć w za-
jęciach z innych miast i krajów. To nie byłoby 
możliwe w czasie nauczania stacjonarnego.  
Zadawać pytania mogę zawsze podczas lekcji albo 
poprzez maila. Brakuje kontaktu bezpośredniego 
z moimi koleżankami i kolegami, ale możliwość 
zobaczenia ich na ekranie komputera po części  
to rekompensuje. 

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

Za 25 lat na kierunku informatyka będzie  
o wiele więcej kobiet, tego jestem pewna. Myślę,  
że forma nauki zdalnej będzie odgrywać zdecy-
dowanie większą rolę. Jestem także pewna tego, 
że nasza uczelnia będzie coraz częstszym wybo-
rem wśród studentów zagranicznych ze względu  
na otwartość, innowacyjność oraz praktyczne  
podejście do zajęć. Za 25 lat kolaboracja pomiędzy 
CDV, technologią i firmami będzie jeszcze bardziej 
uwidoczniona.

/morgan.janowicz 
@morgan.activist
/in/daria-janowicz



Dla kogo są studia na kierunku informatyka?
Praktycznie dla każdej logicznie myślącej osoby. Nasi partnerzy, firmy z branży IT, z którymi opracowaliśmy 
program studiów, zgadzają się, że każdy ambitny człowiek znajdzie w IT swoje miejsce.

Dlaczego warto studiować informatykę  
właśnie w CDV?
Na informatyce w CDV nastawiamy się na nauczanie praktycznych umiejętności, przekazujemy tylko  
i wyłącznie współczesną wiedzę i najnowsze rozwiązania. Blisko współpracujemy z wieloma znaczącymi 
firmami z branży IT.



Szczegółowy program studiów znajdziesz na cdv.pl

• Wyznajemy zasadę learning by doing. 80% zajęć  
to zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń i warsz-
tatów prowadzonych przez praktyków.

• Zajęcia z matematyki i fizyki ograniczyliśmy  
do minimum niezbędnego do zrozumienia zagad-
nień informatycznych. 

• Program studiów został przygotowany i realizowa-
ny jest we współpracy z przedstawicielami biznesu.

• W trakcie studiów masz możliwość zdobycia cer-
tyfikatów (wystawianych przez firmy partnerskie 
uczelni), które potwierdzą Twoje kompetencje  
i wzbogacą CV.

• Nauka obejmuje projekty zespołowe i rozwią-
zywanie, wspólnie z praktykami, konkretnych  
i rzeczywistych zagadnień (case studies).

• Umożliwimy Ci odbycie krajowych i zagranicznych 
praktyk, staży i wyjazdów studyjnych.

• Praca dyplomowa to projekt zespołowy, podczas 
którego opracowujesz rozwiązania rzeczywistych 
problemów.

• Jako student CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet 
oprogramowania Microsoft Office.

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.



Przykładowe ścieżki studiów na kierunku 
informatyka
Pamiętaj, że model kształcenia Da Vinci pozwala na daleko posuniętą indywidualizację Twojej ścieżki kształcenia, 
stąd proponowane moduły stanowią jedynie przykład.

Sieci komputerowe,
jeśli chcesz:
• projektować infrastrukturę IT, w szczególności 

rozwiązania wirtualne, rozproszone, chmurowe 
oraz stosowane w data center, 

• budować, konfigurować i zabezpieczać 
infrastrukturę sieciową, 

• pracować jako administrator infrastruktury IT, 
zarządzać nią i ją utrzymywać.

Jaką pracę  
możesz podjąć? 
• Młodszy/starszy administrator
• Konsultant techniczny 
• Specjalista help desku

Aplikacje 
internetowe i mobilne,
jeśli chcesz:
• pracować jako programista (developer),
• poznawać i wykorzystywać nowe środowiska 

programistyczne,
• projektować aplikacje internetowe, webowe, 

multimedialne i mobilne, 
• projektować inteligentne rozwiązania i usługi 

(internet of things, wearable technology).

Jaką pracę  
możesz podjąć?

• Projektant/programista aplikacji  
internetowych i mobilnych 

• Młodszy/starszy programista (developer) 
• Tester oprogramowania
• Cloud system administrator
• Administrator aplikacji
• Administrator baz danych
• Unix/Linux administrator 
• Windows administrator



Projektowanie gier,
jeśli chcesz:
• być projektantem gier lub twórcą poziomów,
• tworzyć grafikę gier,
• animować,
• zajmować się audio do gier.

Jaką pracę  
możesz podjąć?
• Grafik 2D i 3D
• Grafik konceptów do gier (Concept Artist)
• Animator
• VR/AR developer
• Projektant gier, poziomów i mechanik
• Manager projektów
• Tester gier
• Projektant UI (User Interface)
• Projektant doświadczeń – UX designer
• Projektant audio do gier
• Projektant FX (efektów wizualnych)

Programowanie gier,
jeśli chcesz:

• programować gry i inne rozwiązania 
interaktywne,

• zajmować się Technical Art.

Jaką pracę  
możesz podjąć?
• Developer silników gier (Unity i Unreal Engine)
• Programista gier komputerowych
• Programista gier na urządzenia przenośne
• Programista gier sieciowych
• Programista gameplay’u
• Grafik techniczny (ang. Technical Artist)



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

Przeciętne wynagrodzenie  
w Polsce na stanowisku tester 
oprogramowania (software tester) wynosi 
7900 zł brutto, natomiast programisty-
developera 10 000 zł brutto.

Źródło: Pracuj.pl



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:



cdv.plul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61–719 Poznań

studia I stopnia: 697 690 034
667 520 739 

studia II stopnia: 697 230 138

mgr inż. Artur Ziemiański

Wykładowca akademicki, właściciel firmy świadczącej usługi związane z architekturą oraz wytwarzaniem 
oprogramowania. Autor systemu TopSprzedawca.pl, który umożliwia monitorowanie sprzedaży w polskim 
e-commerce. Pasjonat nowoczesnych technologii i projektowania zaawansowanych aplikacji internetowych. 

W Collegium Da Vinci prowadzę moduły związane z programowaniem oraz projektowaniem systemów 
opartych na chmurze. W trakcie spotkań ze studentami przekazuję wiedzę, bazując na własnych doświad-
czeniach zawodowych, które zdobywam każdego dnia pracy jako Software Engineer. Dzięki temu zajęcia 
są niepowtarzalne i dotykają rzeczywistych problemów, spotykanych w wielu firmach. Wraz z innymi  
wykładowcami staram się przygotować studentów w taki sposób, aby z powodzeniem znaleźli pracę w wielu 
branżach związanych ze światem IT. Uczymy nie tylko programowania, ale również myślenia abstrakcyjne-
go, wzorców projektowych i architektury systemów. Studenci mają styczność z prowadzeniem projektów  
metodologią Agile i wiedzą, jak korzystać z narzędzi używanych w biznesie. W naszym wydaniu informatyka 
jest pełnym pakietem wiedzy, który pozwala odnieść sukces w przyszłości.

mgr inż. Robert Tyma

Absolwent kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Poznańskiej. Łączy zamiłowanie do elektroniki 
z programowaniem, promując takie platformy, jak Arduino i Raspberry Pi. Ekspert w zakresie procesu 
prototypowania urządzeń oraz automatyzacji procesów. Wykładowca akademicki i szkoleniowiec. 

Kierunek informatyka pozwala na bezproblemowe odnalezienie się w trudnych realiach współczesnego 
świata. Logicznym jest, że proces informatyzacji oraz automatyzacji będzie postępował. Należy sobie 
uświadomić, że świat zmienia się na naszych oczach, a czwarta rewolucja przemysłowa to nie jest pojęcie 
futurologiczne, a coś co dzieje się na naszych oczach. Już obserwujemy, jak roboty zaczynają zastępować 
ludzi, sztuczna inteligencja wspomaga wiele istotnych procesów i branż, a drony i pojazdy autonomiczne 
na dobre zagościły w miastach. Wszystko to sprawia, że tak istotne jest zdobycie wykształcenia, które 
nie pozostawi nas na uboczu, a wręcz przeciwnie, pozwoli znaleźć swoje miejsce w tym całym skompliko-
wanym procesie. W CDV odpowiadamy na te dynamiczne zjawiska i modyfikujemy proces dydaktyczny  
w taki sposób, aby kompleksowo przygotować studentów do wyzwań czekających ich nie tylko na rynku pracy  
i w branży IT, ale również w życiu. Proces dopasowania zajęć do potrzeb rynku jest prowadzony ustawicznie 
i uczestniczą w nim podmioty biznesowe oraz jednostki przemysłowe. Dzięki takim konsultacjom wiemy, 
jakie są bieżące potrzeby branży IT oraz szerzej pojętych branż związanych z automatyką czy też robotyką. 
Na kierunku informatyka zauważyliśmy także, jak istotne jest poszerzenie spektrum wiedzy studenta poza 
obszar związany z oprogramowaniem, i dlatego oferujemy między innymi zajęcia związane z elektroniką.

rekrutacja@cdv.pl
/collegiumdavinci
@collegium_da_vinci

Poznaj wykładowców Collegium Da Vinci


