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Dlaczego wybrałeś Mediaworking w CDV?
Zanim jeszcze zacząłem studia, Collegium Da Vinci 
przyciągnęło moją uwagę i to był dobry wybór. 
Doceniam formę zajęć praktycznych na moim 
kierunku oraz możliwość poznawania sposobów 
na rozwój w social mediach. 

Jaki przedmiot najbardziej Cię ciekawi?
Event Marketing, ponieważ organizacja wydarzeń 
publicznych to obszar, w którym można wykazać 
się kreatywnością i umiejętnością pracy w zespo-
le. Już po pierwszych zajęciach czułem, że chcę 
dowiedzieć się więcej o tej branży i może nawet 
związać z nią przyszłość.

Czy studia pomagają Ci realizować  
Twoje pasje i cele życiowe?

Dzięki kierunkowi, który wybrałem, odnalazłem 
swoje nowe cele i pasje. Mogę je rozwijać na pod-
stawie wiedzy przekazywanej na zajęciach przez 
wykwalifikowanych wykładowców. Poznałem wiele 
osób, które mają ciekawe pasje i wiele sukcesów 
na swoim koncie. To dzięki nim motywuję się  
do działania i walki o swoją wymarzoną przyszłość.

Co to dla Ciebie znaczy,  
że ktoś jest ciekawy?

Osoba ciekawa to dla mnie ktoś, kto posiada swoją 
pasję i może o niej bez przerwy opowiadać z wiel-
kim podekscytowaniem. Ludzie ciekawi potrafią 
przełamać swoje bariery, aby osiągnąć życiowy 
cel i przede wszystkim są gotowi na poznawanie 
świata i ludzi. To wielkie szczęście otaczać się 
osobami, które potrafią Cię zainspirować i dodać 
siły do pracy w Uczelni Ludzi Ciekawych.

Jakie są Twoje marzenia?
Jednym z moich największych marzeń jest wydanie 
autorskiego e-booka z przepisami na przepyszne 
lunche dla studentów. Uważam, że to świetny 
pomysł, aby każdy z nas mógł przygotować prosty, 
tani oraz pełnowartościowy posiłek, który doda 
dużo siły i energii do nauki.

Z jakich swoich osiągnięć jesteś dumny?
Zdecydowanie zakwalifikowanie się do najlepszej 
czterdziestki kucharzy amatorów w programie 
Masterchef Polska. To było dla mnie ogromne 
przeżycie i możliwość obserwowania, jak wygląda 
produkcja kulinarnego show. Oprócz tego udało 
mi się wystąpić gościnnie w Dzień Dobry TVN.  
Na stronie Kuchni DDTVN możecie znaleźć mój 
przepis na przepyszną tartę czekoladową.

Jakie są Twoje doświadczenia  
związane z nauką zdalną?

Pomimo wygodnej formy nauczania zdalnego oraz 
możliwości uczestnictwa w zajęciach, tak naprawdę 
z dowolnego miejsca, wydaje mi się, że wielu z nas 
chciałoby w końcu wrócić na uczelnię, aby móc spo-
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tkać się ze swoimi przyjaciółmi lub wykładowcami  
i rozpocząć naukę stacjonarnie. Mam nadzieję,  
że w tym nowym roku uda nam się wszystkim 
ponownie spotkać i wrócić do normalności.

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

Zdecydowanie poszerzy się oferta kierunków.  
Jestem przekonany, że uczelnia będzie podążała  
za trendami i oferowała najnowocześniejsze kie-
runki.

/Arek-Wróbel-Masterchef-109787687614364
@arek_wrobel_masterchef



Czym i dla kogo jest Mediaworking?
Mediaworking to studia łączące wiele obszarów: marketing online, zarządzanie, nowe media, technologie, 
media relations, PR i e-PR, dziennikarstwo oraz grafikę. Kierunek został stworzony we współpracy z firmami 
wyznaczającymi trendy w branży technologicznej. 

Kierunek Mediaworking skierowany jest przede wszystkim do osób interesujących się nowymi trendami  
w marketingu, PR, e-PR, mediami społecznościowymi, blogowaniem, wideomarketingiem oraz tych, którzy 
chcą budować i wdrażać strategie działania i komunikacji firm. To również kierunek dla pasjonatów gier 
komputerowych, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z branżą e-sportową.

W 2016 roku kierunek Mediaworking został nagrodzony w Ogólnopolskim  
Konkursie i Programie Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością” za najwyższe  
standardy jakościowe, obowiązujące w szkolnictwie wyższym.

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

• Możesz nie tylko uczestniczyć w spotkaniach  
z praktykami i MeetUpach branżowych odbywa-
jących się cyklicznie na uczelni, takich jak m.in. 
konferencja ,,Marketing i technologia’’, ale także 
je współorganizować.

• Umiejętności informatyczne nabędziesz pod opieką 
praktyków w nowoczesnych pracowniach kom-
puterowych, a kompetencje tworzenia profesjo-
nalnego contentu w studio fotograficznym oraz 
pracowni vlogowej. 

• W ramach modułu ,,Wybrane narzędzia marke-
tingu internetowego’’ nabędziesz kompetencje, 
które przygotują Cię merytorycznie do zdobycia 
cenionych w branży certyfikatów Google.

• Staże i praktyki zawodowe odbędziesz w firmach 
partnerskich, będących liderami w obszarze mar-
ketingu internetowego oraz e-sportu.

• Egzamin dyplomowy ma nowatorską formę – tytuł 
licencjata zdobędziesz dzięki własnemu projektowi, 
związanemu z działaniami w sieci.

• Jako student CDV otrzymasz bezpłatnie pakiet 
oprogramowania Microsoft Office.

Szczegółowy program studiów znajdziesz na cdv.pl

• Aplikacje mobilne
• Marketing wewnętrzny
• Warsztaty medialne
• Marketing strategiczny
• Marketing relacyjny
• Komunikacja wizualna marki
• Neuromarketing – narzędzia i techniki
• Pracownia fotograficzna
• Prawo mediów i reklamy

• Rozwój kompetencji interpersonalnych  
i przywódczych w branży marketingowej

• E-sport podstawy
• Negocjacje i strategie sprzedaży koncepcji 

kreatywnych
• E-sport teoria gier komputerowych
• Organizacja eventu e-sportowego
• Komunikacja wizualna marki
• Komunikacja międzykulturowa w biznesie
• Produkcja wydarzeń kulturalnych

Poznaj przykładowe moduły (bloki zajęciowe)  
na Mediaworkingu:



Studiuj Mediaworking,
jeśli chcesz:
• nauczyć się opracowywać strategie 

komunikacji,
• projektować i realizować kampanie 

marketingowe w internecie,
• nabyć umiejętność efektywnego zarządzania 

społecznością internetową,
• poznać podstawy pozycjonowania stron (SEO)  

i marketingu w wyszukiwarkach (SEM),
• nauczyć się korzystania z narzędzi 

analitycznych i monitorujących działania  
w social mediach, jak np. Google AdWords, 
Google Analytics czy Brand24,

• dowiedzieć się, jak pozyskiwać, analizować  
i interpretować dane,

• projektować i realizować skuteczne strategie 
marketingowe w branży gamingowej,

• obsługiwać narzędzia służące do komunikacji 
e-sportowej w social mediach,

• poznać zasady budowania zespołu 
e-sportowego,

• zarządzać drużynami e-sportowymi,
• administrować turniejami e-sportowymi,
• budować wizerunek drużyny e-sportowej.

Jaką pracę możesz podjąć?
• Social media manager
• Content manager
• Bloger
• Specjalista ds. marketingu internetowego
• Specjalista ds. SEM i SEO
• Copywriter
• Dziennikarz internetowy
• Specjalista ds. e-PR

• Specjalista ds. monitoringu mediów 
internetowych

• Trendwatcher, trendsetter
• Account manager drużyny e-sportowej
• Specjalista ds. monetyzacji e-sportu
• Specjalista ds. PR e-sportowego
• Event manager w branży e-sportowej

Przeciętne zarobki na stanowisku social media managera 
wynoszą 7200 zł brutto, a specjalisty  
ds. social media 5100 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



Poznaj wykładowców Collegium Da Vinci

Agnieszka Walczak

Edukatorka, filolożka, specjalistka ds. zarządzania projektami i budowania zespołu. Magister filologii 
angielskiej na UAM oraz absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami,  
zarządzania w oświacie i nowych technologii w kształceniu. Kierowała lokalnymi oraz międzynarodowymi 
zespołami projektowymi w instytucjach państwowych i obsługowo-sprzedażowymi w sektorze prywatnym.

Dynamika zmian technologicznych i społecznych niewątpliwie wpływa na naszą codzienność, nie tylko 
prywatną, ale też zawodową. Wyniki badań i opracowania naukowe dotyczące zawodów przyszłości  
(i to nie tak odległej, ponieważ mowa o roku 2030) wskazują wyzwania stawiane pracodawcom, pracowni-
kom i systemom edukacji XXI wieku. Na jakie elementy rozwoju pracownika uwagę zwracają pracodawcy  
w procesie rekrutacji? Czy liczy się tylko wiedza? Jak ważne jest doświadczenie pracownika? Jaką rolę pełnią 
kompetencje miękkie i umiejętności pracy w zespole? Zajęcia prowadzone na kierunku Mediaworking pozwa-
lają znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania. To studia, w trakcie których wykładowcy zwracają szczególną 
uwagę na rozwój kompetencji i umiejętności pożądanych przez pracodawców, takich jak współdziałanie, 
kreatywne rozwiązywanie problemów, komunikacja w zespole, innowacyjność i krytyczne myślenie. Elastyczne 
połączenie twardej wiedzy, doświadczeń wykładowców praktyków oraz szeregu warsztatów rozwijających 
kompetencje społeczne, techniczne i poznawcze to mocna strona studiów proponowanych przez CDV.

Maciej ZUCH Mazurek

Absolwent liceum plastycznego i magister filozofii na UAM, ukończył też stosunki międzynarodowe 
wschodnie na tej uczelni. Zawodowo zajmuje się projektowaniem i grafiką komputerową. Od 2009 roku 
bloguje jako ZUCH.media. Od 8 lat szef samego siebie w Zuchowym Studio. Od 2016 roku współorganizuje 
najfajniejszą konferencję dla twórców internetowych Influencer Live. Od roku koncentruje się zawodowo 
na kompleksowej obsłudze autorów wydających w self publishing w swojej nowej firmie BUKEBUK.

Ponad 4 miliardy ludzi korzysta z internetu. Ponad 3 miliardy aktywnie korzysta z mediów społecznościo-
wych. W zasadzie po podaniu tych liczb mógłbym skończyć pisać o sensowności podjęcia studiów na Me-
diaworkingu. Mamy przed sobą ogromny rynek pracy. Rynek, który potrzebuje specjalistów. Ludzi, którzy 
naprawdę wiedzą, jak działają media społecznościowe. To, że masz konto na Instagramie czy Facebooku, 
nie oznacza jeszcze znajomości reguł tej gry. Mediaworking – dzięki kadrze, która jest połączeniem wybit-
nych akademików i doświadczonych praktyków – daje świetną możliwość poznania tych zasad. Poruszamy 
zagadnienia zarówno mocno techniczne, jak i te związane z psychologią i zachowaniem ludzi w sieci. Jak 
działa SEO, co to są markery somatyczne, planowanie, strategia, regulaminy poszczególnych mediów, 
omawiamy też case studies kampanii udanych i tych kompletnie położonych. Całą tę wiedzę przekazują 
studentom ludzie, którzy zajmują się tym na co dzień. Możliwość poznania osób z branży jest nieoceniona. 
Do tego dochodzą praktyki, które bynajmniej nie polegają na parzeniu kawy, a np. na pomocy przy orga-
nizacji eventu na 2000 osób.

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


