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Dlaczego wybrałeś kreatywną  
produkcję wideo w CDV?

Głównie przekonało mnie to, że 80% zajęć  
ma wymiar praktyczny. Interesuję się tworzeniem  
i montażem filmów, a także teledysków, dlatego ten 
kierunek jest dla mnie najlepszym wyborem. Teraz 
mogę jeszcze bardziej poszerzać swoje horyzonty, 
a nowo zdobyta wiedza i umiejętności znacznie 
ułatwiają mi proces tworzenia.

Jaki przedmiot najbardziej Cię ciekawi?
Każdy przedmiot na swój sposób jest ciekawy. 
Interesuję się muzyką i tworzeniem teledysków, 
dlatego jednym z ciekawszych przedmiotów jest 
dla mnie produkcja teledysków. Dzięki studiowa-
niu w CDV dowiedziałem się, jak wygląda prawo  
autorskie w zawodzie producenta i bardzo  
polubiłem przedmiot prawo autorskie w produkcji 
filmowej.

Poznaj Dariusza 
Kozłowskiego – 
studenta  
kreatywnej produkcji wideo 
w Collegium Da Vinci



Czy studia pomagają Ci realizować  
Twoje cele życiowe?

Uczę się wielu nowych rzeczy i zdobywam umiejęt-
ności, które pomagają mi w kolejnych projektach, 
nad którymi pracuję na co dzień. Nowe techniki 
bardzo ułatwiają proces tworzenia. Jestem w stanie 
jeszcze bardziej dynamicznie wykorzystywać swój 
potencjał i wiedzę, którą wcześniej zdobyłem. 

Co to dla Ciebie znaczy,  
że ktoś jest ciekawy?

To osoba, która wyróżnia się z tłumu. Cechują  
ją kreatywność, charyzma i inspirująca osobo-
wość oraz unikatowy sposób myślenia i działania  
w różnych sytuacjach. Pragnie wiedzieć więcej niż 
inni, ma swoje zainteresowania, pasje i marzenia. 

Jakie są Twoje marzenia?
Największym marzeniem jest osiągnięcie sukcesu  
w świecie muzyki. Chciałbym zostać sławnym arty-
stą, którego piosenki śpiewa cały świat. Chciałbym 
tworzyć muzykę taką, jaką lubię, bez żadnych 
ograniczeń. Co więcej nie chcę jej po prostu two-
rzyć, chcę przez nią przekazywać swoje uczucia  
i ważne wartości, które mam w sercu. Chcę, żeby 
moja muzyka pomagała ludziom tak, jak pomaga  
mi, żeby odnajdywali w niej siebie i dobrze się 
przy niej bawili.

Z jakich swoich osiągnięć jesteś dumny?
W 2017 roku udało mi się stworzyć swój pierwszy 
singiel wraz z teledyskiem. Zupełnie sam pracowa-
łem przy tworzeniu muzyki i montażu wideoklipu 
do utworu. 

Jakie są Twoje doświadczenia  
związane z nauką zdalną?

To trudny czas zarówno dla mnie, jak i dla innych 
ludzi. Dostrzegam wiele minusów nauczania zdal-
nego, takich jak brak fizycznego kontaktu z ludźmi 
i ciągłe wpatrywanie się w ekran, które jest dość 
męczące. Nie mogę spełniać wszystkich swoich 
marzeń. Bardzo chciałbym, abyśmy jak najszyb-
ciej wrócili do zajęć na uczelni, nic nie zastąpi 
rzeczywistych zajęć praktycznych, na które tak 
bardzo czekam, czy po prostu zwykłej rozmowy 
z drugą osobą.

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

Za 25 lat studia będą wyglądały podobnie, tylko 
technologia ruszy do przodu i studiowanie online 
będzie powszechne. Nasza uczelnia będzie nadal 
jedną z tych, które spełniają marzenia wielu studen-
tów. To nie będzie zwykły budynek, to będzie źródło 
integracji, pogłębiania swojej wiedzy, rodzenia się 
nowych pasji i pomysłów na przyszłość.

@dareoxoxo



Czym jest kreatywna produkcja wideo?
Marzysz o pracy w filmie? A może chcesz tworzyć reklamy i teledyski? Kierunek kreatywna produkcja wideo 
przygotuje Cię do pracy w szeroko pojętej branży sztuk audiowizualnych. Zdobędziesz kompetencje i umie-
jętności z zakresu poszczególnych procesów tworzenia filmu, teledysku oraz reklamy – zarówno telewizyjnej, 
jak i tej osadzonej w nowych mediach typu YouTube, Facebook czy Instagram.

Dla kogo jest kreatywna produkcja wideo?
Kierunek kreatywna produkcja wideo jest przeznaczony dla osób, które chcą zawodowo zajmować się pro-
dukcją filmów i seriali różnego rodzaju, produkować materiały audiowizualne o charakterze społecznym lub 
komercyjnym, np. reklamy wideo, w tym na potrzeby marketingu w serwisach społecznościowych, lub pracować 
w charakterze producenta lub osoby odpowiedzialnej za realizację wideo.

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.



• 80% to zajęcia parktyczne w formie ćwiczeń  
i warsztatów.

• Wykładowcami na kierunku kreatywna produk-
cja wideo są przedstawiciele firm partnerskich  
z branży audiowizualnej: producenci oraz kierowni-
cy produkcji, eksperci prawa filmowego, specjaliści  
ds. marketingu, dziennikarze, reżyserzy i operato-
rzy, zajmujący się na co dzień różnymi formami 
wideo, takimi jak fabuła, dokument, krótki metraż, 
reklama czy teledysk. 

• Wiedzę i doświadczenie zdobędziesz podczas 
warsztatów odbywających się w małych grupach, 
ćwiczeniowych, a także podczas dodatkowych 
spotkań z praktykami z branży i projektów indy-
widualnych i grup.

• Zajęcia laboratoryjne z vlogowania odbywają się 
w specjalnie przygotowanej do tego celu pracowni 
vlogowej, wyposażonej w niezbędny sprzęt: reje-
strator audio, oświetlenie, aparaty cyfrowe.

• Tytuł licencjata zdobędziesz dzięki nowatorskiej 
formie zaliczenia, którą jest pitching. Jest to rodzaj 
prezentacji idei audiowizualnej, powszechnie znany 
w świecie filmu, reklamy i programów telewizyj-
nych. Ma na celu przedstawienie idei projektu 
potencjalnym inwestorom.

• Jako student CDV otrzymujesz 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 kreatywna produkcja wideo (studia I stopnia) 
uzyskał certyfikat „Studia z przyszłością”  
i Znak Jakości.



• Sytuacje kryzysowe na planie produkcyjnym
• Produkcja wydarzeń kulturalnych
• Marketing i reklama w produkcji audiowizualnej
• Współpraca producenta wideo z zespołem 

filmowym
• Produkcja reklam
• Komunikacja wizualna w produkcji wideo

• Reklama o charakterze dokumentalnym
• Nowy proces produkcji
• Autoprezentacja biznesowa
• Angażująca kampania społeczna

Poznaj przykładowe moduły (bloki zajęciowe)  
na kreatywnej produkcji wideo:

Wybierz kreatywną produkcję 
wideo, 
jeśli chcesz:

• zajmować się produkcją filmów i seriali
• zajmować się produkcją materiałów audiowizu-

alnych o charakterze komercyjnym i społecznym
• zajmować się produkcją materiałów reklamowych 

i komercyjnych w formie wideo
• zajmować się produkcją i realizacją nowomedial-

nych form audiowizualnych na potrzeby marke-
tingu w serwisach społecznościowych

Jaką pracę możesz podjąć?
• Producent kreatywny
• Kierownik produkcji
• Kierownik planu
• Video content manager
• Video marketing manager
• Video marketing specialist
• Creative video director
• Vloger
• Scriptwriter
• Realizator wideo

Przeciętne wynagrodzenie  
producenta filmowego wynosi  
7340 zł brutto miesięcznie.
Źródło: Wynagrodzenia.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



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

studia I stopnia: 697 690 034
667 520 739 

studia II stopnia: 697 230 138

rekrutacja@cdv.pl
/collegiumdavinci
@collegium_da_vinci

Poznaj wykładowców Collegium Da Vinci

James Behr

Prowadzi agencję AdFather zajmującą się budowaniem wizerunku marki na rozmaitych płaszczyznach 
marketingowych. Wcześniej zawodowo związany z agencjami: GPD Agency, JUST oraz Sixtyone Yards. 
Jako członek zespołów tworzących kampanie reklamowe na płaszczyznach ATL i BTL pracował przy pro-
jektach dla m.in. takich marek, jak Credit Agricole, Lidl, Żywiec, Żabka, Coconaut®, Aviva, PGE, Tubądzin, 
PSB Mrówka, Purella czy Stihl.

Każdego dnia spędzamy kilkanaście godzin w towarzystwie naszych smartfonów, będąc świadkami powsta-
wania alternatywnej rzeczywistości, w której głównym przekazem jest obraz. Jak wiadomo, mówi on więcej 
niż tysiąc słów. Biorąc pod uwagę, że wideo mówi więcej niż tysiąc obrazów, musimy mieć świadomość,  
że staje się ono nieodłączną częścią komunikacji społecznej. Kierunek kreatywna produkcja wideo to hybryda 
umiejętności pracownika branży audiowizualnej.

dr Agata Karaśkiewicz

Właścicielka firmy producenckiej – Medioteka.biz, która realizuje nieszablonowe projekty audiowizualne.
Jej klientami są m.in. Allegro All For Planet, Aquanet oraz Urząd Miasta Poznania. Przez wiele lat współ-
pracowała z lokalną telewizją jako autorka, prowadząca i producentka programów. Jest zwolenniczką
nauki przez praktykę. 

Kreatywna produkcja wideo to kierunek dopasowany do potrzeb rynku branży audiowizualnej. Jego 
wielowymiarowość, łącząca kreację, realizację oraz aspekty związane z dystrybucją i promocją projektu, 
tworzy wachlarz możliwości dotyczących późniejszej pracy. Praktyczny wymiar zajęć gwarantuje 20 firm 
partnerskich, które służą nam swoim doświadczeniem oraz zapleczem logistycznym. Branża audiowizualna 
nieustannie poszukuje do współpracy osób o kompetencjach pasujących do profilu absolwenta kierunku.


