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Dlaczego wybrałeś IT Project 
Management w CDV?

Poszukiwałem czegoś, co pomoże mi rozwinąć się 
w nowej dla mnie branży IT. Myślałem bardziej  
o jakimś kursie niż studiach. Nie potrzebowałem 
dyplomu, tylko wiedzy, która przyda mi się w pracy.  
I tak trafiłem na IT Project Management, który 
wydał się skrojony pod moje potrzeby. Zasięgną-
łem więc opinii o CDV i postanowiłem dać szan-
sę studiom. Bardzo ważny dla mnie był nacisk  
na praktykę.

Jaki przedmiot najbardziej Cię ciekawi?
Najbardziej lubię zajęcia z prowadzącymi, któ-
rzy na co dzień działają w biznesie, nawet nieko-
niecznie w IT. Poza wiedzą, której wymaga sylabus,  
dostajemy bardzo często ich prywatne, zdobywane 
latami know-how. Wszyscy chętnie dzielą się wiedzą, 
często wystarczy dopytać o interesujące nas spra-
wy i naprawdę można dostać dużo fachowej wie-
dzy. Warto rozmawiać z prowadzącymi, bo nawet  
z pozoru nudny przedmiot może okazać się intrygujący.

Poznaj Piotra 
Zawrotniaka – 
studenta IT Project Management 
w Collegium Da Vinci



W jaki sposób studia pomagają  
Ci realizować Twoje cele życiowe?
Głównie pomagają mi zawodowo. Czuję się zdecy-
dowanie bardziej kompetentny niż jeszcze 2,5 roku 
temu, ale też mam lepszą świadomość interdyscy-
plinarności szeroko pojętego IT i własnych ogra-
niczeń. Poznałem wiele osób z branży i rozwijam 
się jako specjalista od zarządzania w IT.

Co to dla Ciebie znaczy,  
że ktoś jest ciekawy?

Ostatnio bardzo interesujący są dla mnie również 
ludzie dzielący się swoim doświadczeniem w wycho-
wywaniu dzieci. Ciekawi są ludzie z szeroką wiedzą 
i głową otwartą na nowe. Zawsze fascynowali 
mnie też ludzie zajmujący się filozofią i metafizyką. 

Jakie są Twoje marzenia?
Niedawno założyłem rodzinę i jestem początkują-
cym ojcem. Oczywiście gdzieś z tyłu głowy mam 
długoterminowe szczęście rodziny, ale marzę też 
żeby znów przesypiać całe noce czy móc wyjechać  
z żoną tylko we dwoje. Wiem, że jeszcze długo nie 
będzie to możliwe, ale liczę, że za kilka lat będę 
miał czas na realizację mniej przyziemnych marzeń.

Jakie są Twoje doświadczenia związane  
z nauką zdalną?

Dostrzegam plusy i minusy takiego systemu. Nie-
wątpliwie jest to wygodne rozwiązanie. Mogę 
wstać chwilę przed zajęciami, wypić na spokojnie 
kawę i usiąść w szlafroku w wygodnym fotelu.  
Wykłady z ciekawymi tematami dobrze się spraw-
dzają w takiej formie. Jest jednak duża grupa zajęć, 
na których dystans jest utrudnieniem. Szczególnie 

tematy projektowe i praca w grupach przebiegają 
sprawniej na żywo, łatwiej wtedy utrzymać kon-
centrację w grupie. Dobrze też czasem zobaczyć 
znajomych, prowadzących i pogadać na przerwie 
czy przy obiedzie.

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

Studia pójdą w kierunku praktycznej wiedzy oraz 
tworzenia sieci kontaktów, duża część nauki będzie 
odbywać się zdalnie. Uczelnie będą wypuszczać 
lepszych specjalistów z węższych dziedzin. Mam też 
nadzieję, że studia przestaną być ,,obowiązkowe’’. 

/in/piotr-zawrotniak-b81853189



Czym jest IT Project Management? 
IT Project Management to interdyscyplinarne studia o profilu praktycznym. Łączą kluczowe kompetencje  
z zakresu zarządzania z wykorzystaniem w praktyce technik i systemów informatycznych. Tego typu umiejęt-
ności są kluczowe w realizacji bieżących zadań przedsiębiorstwa lub organizacji oraz projektowaniu nowych 
przedsięwzięć biznesowych i gospodarczych. Kształcimy specjalistów nowego zarządzania (new management), 
potrafiących łączyć ,,tradycyjne’’ kwalifikacje managera z umiejętnościami technicznymi, by z powodzeniem 
wykorzystywać praktyczną wiedzę informatyczną w otoczeniu biznesowym, nawiązywać dialog z różnorodnymi 
specjalistami i działami przedsiębiorstwa, kreować sieci współpracy, podnosząc przy tym jakość i efektywność 
organizacji, przesądzając w efekcie o rozwoju przedsiębiorstw i ich konkurencyjności w ciągle zmieniającym 
się otoczeniu.

To kierunek dla osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z informatyką, a mając świadomość ich 
powszechnego stosowania tak w biznesie, jak i w codziennym życiu, chciałyby je z powodzeniem wykorzystywać 
w zarządzaniu. Studia stanowią dobry wybór dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się stosowania nowocze-
snych metod i technik zarządzania, bazując w szczególności na praktycznych zastosowaniach popularnych 
i zaawansowanych systemów informatycznych oraz znajomości mechanizmów gospodarki elektronicznej.

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.

Jak zorganizowana jest nauka?
Model kształcenia Da Vinci: 



• 80% to zajęcia praktyczne, mające formę ćwiczeń  
i warsztatów, które prowadzone są przez specja-
listów i ekspertów, głównie z firm partnerskich 
Collegium Da Vinci.

• Zajęcia prowadzą wykwalifikowani eksperci, m.in. 
z firm i instytucji, z którymi współpracujemy, takich 
jak np. Bitcan.pl, Bitcoin, F-Secure, I Love Crypto, 
IBM, Impel, Kara, Netguru, Si-Consulting, Trifinity.

• W trakcie studiów, po ukończeniu konkretnych 
modułów otrzymasz bezpłatnie (oprócz dyplomu) 
dodatkowe zaświadczenia, które potwierdzą  
nabycie nowych kompetencji i wzbogacą Twoje CV.

• Będziesz mieć możliwość zdobycia umiejętno-
ści, które przygotują Cię do uzyskania profe-
sjonalnych, cenionych w branży certyfikatów  
w zakresie najpopularniejszych metod zarządczych 
(m.in.: PRINCE2 Foundation, metodyki wytwórczej 
Agile, metody łańcucha krytycznego oraz metody 
Earned Value).

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

• Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu psycho-
logii i komunikacji interpersonalnej. 

• Odbędziesz trening kreatywności i twórczego 
myślenia. 

• Zaproponujemy Ci praktyki w firmach o profilu 
zgodnym z Twoim kierunkiem studiów. 

• Jako student CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet 
oprogramowania Microsoft Office.

Szczegółowy program studiów znajdziesz na cdv.pl

W V edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów ,,Studia  
z Przyszłością’’, decyzją komisji oceniającej, kierunek IT Project Management (studia 
I stopnia) uzyskał certyfikat ,,Studia z przyszłością’’, Znak Jakości oraz Certyfikat 
Nadzwyczajny ‚‚Lider Jakości’’, potwierdzający znakomity  
wynik postępowania akredytacyjnego.

• Inżynieria oprogramowania
• Time management skills
• Workflow management
• Metody i koncepcje zarządzania
• Przywództwo w biznesie
• Zarządzanie strategiczne i innowacje w zarządzaniu

• Tworzenie strategii nowego biznesu
• Zarządzanie zespołem
• Komunikacja i zarządzanie stresem w organizacji
• Podstawy psychologii i komunikacji społecznej
• Bezpieczeństwo informacji

Poznaj przykładowe moduły (bloki zajęciowe) 
na IT Project Management:



Studiuj IT Project Management, 
jeśli chcesz:
• poznać skuteczne i praktyczne metody i narzędzia zarządzania projektami w organizacjach, w tym  

te z zakresu opracowywania, wdrażania i ewaluacji projektów dotyczących zarządzania oraz IT,
• nauczyć się profesjonalnego projektowania systemów IT w organizacji, kreowania zmian  

i dostosowywania ich do potrzeb zmieniającego się otoczenia,
• dowiedzieć się, jak wykorzystywać najnowocześniejsze techniki IT w biznesie,
• integrować różne kompetencje, nawiązywać skuteczne relacje, komunikować i integrować aspekty 

informatyczne, techniczne i zarządcze w każdej organizacji (w biznesie, administracji, samorządzie 
terytorialnym, nauce, kulturze i działalności społecznej),

• nauczyć się technik prowadzenia skutecznego dialogu na rzecz rozwoju organizacji (i jej integracji) 
pomiędzy zespołami o różnych profilach.

Jaką pracę możesz podjąć?

• Kierownik projektu
• Specjalista ds. zarządzania zespołem projektowym
• Analityk systemowy
• Manager-integrator IT w organizacji
• Konsultant i architekt systemów rozproszonych
• Inne stanowiska integrujące kompetencje managerskie z umiejętnością wykorzystania technik 

technologii i systemów informatycznych

Przeciętne wynagrodzenie project  
managera IT wynosi 14 000 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: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



Przemysław Starosta

Specjalista z zakresu baz danych, doświadczony trener programowania, programista baz danych i pro-
cesów ETL oraz kierownik projektów informatycznych. Współpracował z takimi firmami, jak Lidl, GSK, 
Raben czy Sii. Interesuje się każdym tematem związanym z danymi – od prostych raportów, poprzez 
ETL i big data, kończąc na modelowaniu procesów z wykorzystaniem machine learning. Właściciel firmy 
Grasta. Miłośnik szeroko pojętej nauki.

IT Project Management jest skierowany do osób, które są gotowe brać odpowiedzialność za realizację 
projektów. Umożliwia nabycie koniecznych umiejętności i miękkich kompetencji, które pozwolą swobodniej  
komunikować się z członkami zespołu. Studia te dają również możliwość poznania narzędzi IT oraz podstaw 
programowania, co pozwoli trafnie szacować wymagania na poszczególnych etapach projektu. Patrząc  
na rozwój IT, kierunek IT Project Management jest idealną odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku  
w zakresie osób potrafiących zarządzać projektem, uwzględniając wiele aspektów jego realizacji.

Poznaj wykładowców Collegium Da Vinci

Rafał Gajewski

Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami developerskimi, prowadzeniu własnego 
biznesu oraz wytwarzaniu produktów IT własnych i klientów. Jest współzałożycielem software house’u,  
a obecnie zarządza portfelem wewnętrznych projektów w jednej z czołowych firm z branży e-commerce.

Ciekawi mnie łączenie kropek – ludzi z ludźmi, ludzi z projektami. Fascynuje mnie to, jakie możliwości daje 
zarządzanie projektami oraz jaką siłą jest IT. Ekscytujące jest też to, że w naszej branży właściwie nie mamy 
granic, bo ciągle się rozwijamy. Ludzie są ogromną wartością, której często nie doceniamy. Lubię się nimi 
inspirować, obserwować ich, poznawać historie ich sukcesów. Staram się przekazać studentom to, czego 
mnie brakowało, kiedy szukałem własnej drogi. Czyli ten drogowskaz, pokazujący różne opcje zawodowej 
drogi, plusy i minusy, ryzyko. Chcę, by rozumieli, że za każdym projektem stoją ludzie i to właśnie ludzka 
współpraca i otwartość generują sukces. Jestem kinestetykiem, dlatego na zajęciach wprowadzam wiele 
elementów praktycznych.

cdv.plrekrutacja@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


