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Poznaj  
Lilianę Jabłońską – 
studentkę  
marketingu internetowego 
w Collegium Da Vinci

Dlaczego wybrałaś  
marketing internetowy?

Nie planowałam w tym momencie podejmować 
studiów, a na ofertę marketingu internetowe-
go wpadłam przez przypadek. Program studiów  
pokrywał się z moją pracą zawodową i uznałam,  
że to świetna okazja do poszerzenia wiedzy. Decy-
zja o podjęciu studiów po pięciu latach od ukoń-
czenia edukacji nie była łatwa, ale teraz wiem,  
że był to strzał w dziesiątkę.

Jaki przedmiot najbardziej Cię ciekawi?
Najbardziej podobają mi się przedmioty prowa-
dzone przez wykładowców praktyków. Mówią  
o swojej pracy z dużą pasją i przekazują nam przy-
datną wiedzę, opartą na doświadczeniu, zamiast  
suchej teorii. Za najciekawsze w tej chwili mogę uznać  
te dotyczące PR i CSR.

Czy studia pomagają Ci realizować Twoje 
pasje?

Studia pomogły mi odnaleźć pasję w moim zawo-
dzie. Zagadnienia, które omawiamy na zajęciach, 
inspirują mnie do wprowadzania zmian w mojej 
firmie. Dzięki zajęciom polubiłam również pracę 
w zespole, z czym od zawsze miałam problem.



Co to znaczy, że ktoś jest ciekawy?
Osoby ciekawe to takie, których słucha się z przy-
jemnością, ponieważ dzięki szerokim zaintereso-
waniom oraz doświadczeniu życiowemu mają  
o czym opowiadać, potrafią zainspirować innych.

Dlaczego wybrałaś CDV?
Nigdzie indziej nie znalazłam odpowiedniego kie-
runku studiów. Na uczelni najbardziej cenię sobie 
zajęcia praktyczne, pracę w zespołach oraz wykła-
dowców praktyków.

Czym chciałabyś się zajmować?
Chcę rozwijać swoją firmę, która zajmuje się głów-
nie dziennikarstwem internetowym oraz e-commer-
ce, co w całości pokrywa się z kierunkiem studiów. 
Ważne jest dla mnie, żeby nie stać w miejscu, tylko 
cały czas iść naprzód.

Co Cię kręci?
W wolnym czasie zajmuję się rekonstrukcją  
historyczną, a także spędzam czas z moim koniem, 
najczęściej chodząc po lasach.

Z jakich swoich osiągnięć jesteś dumna?
Jestem dumna z tego, że stale się rozwijam,  
nie stoję w miejscu i ciągle próbuję nowych rzeczy.



Czym i dla kogo jest marketing internetowy II stopnia? 
To interdyscyplinarne studia magisterskie, podczas których nabędziesz szereg umiejętności i zdobędziesz 
wiedzę niezbędną do pracy w zawodach przyszłości związanych z internetem. Rozwiniesz kompetencje  
z zakresu komunikacji masowej i spersonalizowanej w projektowaniu systemów internetowych i/lub komuni-
katów internetowych w technologii XHTML, CSS, Java Script i PHP. Będziesz budować przestrzeń internetową  
w warstwie technologicznej (fizyczne serwisy i platformy internetowe) oraz w zakresie treści dostosowanych 
do docelowego odbiorcy (przedstawienie oferty i oprawa graficzna).

Kierunek powstał w ścisłej współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej (eizba.pl), która 
wyznacza trendy w branży e-commerce.

Studia II stopnia na kierunku marketing internetowy skierowane są do absolwentów dowolnych kierunków, 
mających tytuł licencjata, inżyniera lub magistra, którzy na bazie wiedzy ekonomicznej i marketingowej chcą 
nabyć umiejętności i kompetencje niezbędne do prowadzenia handlu w internecie.

• 80% zajęć ma wymiar praktyczny. Wiedzę  
i doświadczenie zdobywasz podczas warsztatów,-
ćwiczeń, dodatkowych spotkań z praktykami oraz  
w ramach projektów indywidualnych lub grupowych.

• Połączysz kompetencje miękkie z umiejętnościami 
technicznymi i informatycznymi, wykorzystując 
technologie takie jak: XHTML, CSS, Java Script 
i PHP.

• Umiejętności informatyczne nabędziesz pod opie-
ką praktyków w nowoczesnych pracowniach 
komputerowych, profesjonalny content stworzysz  
w studio fotograficznym oraz pracowni vlogowej.

• Kandydaci po innych kierunkach niż mediaworking 
I stopnia w celu uzupełnienia wiedzy w pierw-
szym semestrze nauki wezmą udział w bezpłat-
nym module uzupełniającym: podstawy pracy  
mediaworkera.

• Podczas studiów odbędziesz praktyki lub staże 
w wiodących firmach zajmujących się sprzedażą 
internetową.

• W trakcie studiów będziesz mieć możliwość współ-
tworzenia wydarzeń i konferencji.

• Chcemy, aby studenci mogli rozwijać się całościo-
wo i zgodnie ze swoją wizją, dlatego w trakcie 
studiów możesz samodzielnie wybrać szereg 
modułów, które są związane z Twoimi zaintere-
sowaniami i planami zawodowymi.

• Jako student CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet 
oprogramowania Microsoft Office.

Szczegółowy program studiów znajdziesz na cdv.pl



Przeciętne zarobki na stanowisku specjalisty  
ds. e-commerce wynoszą 5200 zł brutto,  
a na stanowisku e-commerce managera  
11 000 zł brutto.

Źródło: Pracuj.pl

Studiuj marketing internetowy 
(specjalizacja e-commerce 
manager) 
jeśli chcesz:
• budować i wdrażać platformy sprzedażowe  

w internecie,
• tworzyć reklamy wideo oraz animacje 

reklamowe w mediach elektronicznych,
• tworzyć reklamy graficzne i tekstowe  

na potrzeby e-commerce,
• wykorzystywać w praktyce podstawy makro-  

i mikroekonomii w handlu internetowym,
• zarządzać finansami przedsiębiorstw 

internetowych,
• zarządzać firmą internetową,
• budować strategie reklamowe oraz strategie 

zarządzania mediami,
• realizować badania marketingowe  

w internecie,
• tworzyć oferty sprzedażowe  

z wykorzystaniem najnowszych technologii  
i narzędzi analitycznych (m.in. eyetrackera).

Jaką pracę  
możesz podjąć?
• E-commerce manager
• Specjalista ds. e-commerce
• Twórca i administrator sklepu internetowego
• Administrator serwisów sprzedażowych
• Specjalista ds. sprzedaży internetowej
• Konsultant ds. sprzedaży internetowej
• Specjalista ds. reklamy i promocji  

w przedsiębiorstwie internetowym
• Specjalista ds. oferty sprzedaży internetowej



Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nie musisz czekać na obronę swojej pracy licencjackiej lub inżynierskiej, żeby zapisać 
się na studia II stopnia! Możesz rozpocząć naukę jako wolny słuchacz od października 
2021 r., a dyplom dostarczyć później – do 31 stycznia 2022 r. 

Możesz studiować marketing internetowy na studiach II stopnia (magisterskich) niezależnie 
od kierunku ukończonego na studiach I stopnia (licencjackich).

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



Pobierz raport Collegium Da Vinci 
i infuture.institute Natalii Hatalskiej

„Przyszłość edukacji.  
Scenariusze 2046”

    raport.cdv.pl

Pamiętaj, że:

Na bardzo szybko zmieniającym się 
rynku pracy najważniejsze, obok umie-
jętności specjalistycznych, są tzw. kom-
petencje przyszłości, które nabędziesz 
w Collegium Da Vinci. Są to m.in. kre-
atywność, rozwiązywanie złożonych 
problemów, krytyczne myślenie, przed-
siębiorczość czy współpraca zespołowa.

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.

Partnerzy kierunku:



Patrycja Sass-Staniszewska

Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej, pomysłodawczyni m.in. działań edukacyjnych e-Izby:
tj. Szkoły e-Commerce Polska, akcji „Kupuję w internecie”, programów edukacyjnych oraz projektów badawczych: 
iBuy Powered by consumer. W latach 2008-2012 zajmowała się rozwojem strategicznym i biznesowym Związku 
Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

Z każdym rokiem coraz więcej firm i konsumentów wykorzystuje internet do nabywania towarów i usług.  
W Europie w ciągu ostatniej dekady liczba kupujących online zwiększyła się niemal dwukrotnie, w 2007 roku wynosiła 
30%, a w 2017 już 57%. Zauważalnym trendem w całej Europie są zakupy transgraniczne. W 2017 roku stanowiły 
niemalże 1/5 (19,2%) całościowego handlu online. Szacuje się, że w 2020 roku ich ilość zwiększy się nawet do 1/3. 
Liczby nie kłamią i pokazują, że branża e-commerce z roku na rok będzie rosła w siłę. To jeden z najdynamiczniej 
rozwijających się obszarów gospodarki. Uczelnie wyższe i jednostki edukacyjne nie mogą zapominać o ogromnym 
zapotrzebowaniu rynku na wykwalifikowanych pracowników, potrafiących swobodnie poruszać się w obszarze 
e-commerce. A nie jest on łatwy z uwagi na swoją interdyscyplinarność. Dobry specjalista e-commerce – a jest ich 
potrzebnych wielu – powinien mieć szeroką wiedzę z kilku obszarów: marketingu, nowych technologii, sprzedaży, 
modeli biznesowych, prawa czy regulacji unijnych. To ogromnie rozwijająca praca, która może stać się pasją  
na wiele lat z wielce prawdopodobną perspektywą jej międzynarodowego zasięgu.

Ewa Bujak

Wykładowczyni i zarazem praktyk z obszarów: public relations, komunikacji kryzysowej, komunikacji interper-
sonalnej i wystąpień publicznych oraz employer brandingu. Od ponad 10 lat pomaga budować reputację firm 
i marek osobistych zarówno na rynku polskim, jak i za granicą. Zarządzała projektami komunikacyjnymi dla 
takich firm, jak: Kompania Piwowarska, Skoda Auto Polska, Volkswagen Group Polska, GlaxoSmithKline, Bank 
Pocztowy, Hicron, Grupa Nickel, Fibar Group.

Marketing internetowy w Collegium Da Vinci to nauka przez doświadczanie. Studia przyszłości, które umożliwią 
studentom zdobycie unikalnych kompetencji, niezbędnych na dynamicznie rozwijającym się rynku medialnym.  
To wyjątkowa okazja do spotkania z doświadczonymi praktykami z obszaru dziennikarstwa, fotografii, filmu i mar-
ketingu oraz zdobycia teoretycznej wiedzy marketingowej, przekazywanej przez wykładowców z wieloletnim stażem. 
Marketing internetowy w Collegium Da Vinci adresowany jest do wszystkich, którzy myślą strategicznie o budowaniu 
swojej kariery i tworzeniu biznesu w obszarze mediów w Polsce. To świetna perspektywa dla osób interesujących się 
nowymi trendami w marketingu, PR, e-PR, mediach społecznościowych, blogowaniu, wideo marketingu oraz tych, 
którzy chcą budować i wdrażać strategie działania i komunikacji firm. Dodatkowym atutem naszych studiów jest 
indywidualne podejście do studentów, realizowane w ramach projektu tutoringu. Tutoring w CDV to cykl spotkań  
z certyfikowanymi tutorami, które pozwalają naszym studentom na rozwój ich mocnych stron, efektywne zarządza-
nie czasem i realizację ambitnych życiowych i naukowych projektów. W pracy ze studentami najważniejsze są dla 
mnie partnerstwo, szacunek i dzielenie się doświadczeniem, zdobytym przez ponad 10 lat obecności w biznesie.

Poznaj wykładowców Collegium Da Vinci

studia I stopnia: 697 690 034
667 520 739 

studia II stopnia: 697 230 138

rekrutacja@cdv.pl
/collegiumdavinci
@collegium_da_vinci

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


